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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

Komisija bi morala pri izvajanju sporazuma ustrezno upoštevati naslednje točke:

1. dostop za plovila EU mora biti omejen na ribolovne vire, ki jih Slonokoščena obala 
zaradi pomanjkanja zmogljivosti ne more izkoriščati (presežek virov) in ne sme nikoli 
vključevati ulova, s katerim bi se presegel največji trajnostni donos; prednost naj imajo 
prehranske potrebe lokalnega prebivalstva, da se izboljša prehranska varnost, kar se 
mora odražati v lokalni obveznosti iztovarjanja;

2. Komisija bi morala Republiko Slonokoščeno obalo spodbujati k uporabi finančnega 
prispevka, ki ga zagotavlja protokol kot podporo sektorju, za trajnostno okrepitev 
nacionalne ribiške industrije, zlasti malega ribolova, spodbujanje povpraševanja po 
lokalnih naložbah in industrijskih projektih modrega gospodarstva ter ustvarjanje 
lokalnih delovnih mest;

3. Komisija bi si morala prizadevati, da v večletni sektorski program iz člena 4 protokola 
vključi cilje, ki:

– spodbujajo razvoj lokalnega, zlasti malega ribolova, ribiškega in ribiško-
predelovalnega sektorja ter drugih lokalnih dejavnosti in partnerstev, povezanih s tem 
sektorjem;

– spodbujajo vlogo žensk in mladih v malem ribolovu, zlasti z urejanjem prodaje prilova 
in manj kakovostnega tuna (t. i. „lažne ribe“), da se lokalnim udeležencem na trgu 
neposredno proda pravičen delež; 

– krepijo spremljanje in nadzor ribolova v vodah Slonokoščene obale z vzpostavitvijo 
dosledne strategije za zaščito izključne ekonomske cone in nadaljnje preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova in njegovega 
škodljivega gospodarskega, socialnega in okoljskega učinka;

– zagotavljajo preglednost rabe sektorskih finančnih sredstev iz protokola za 
spremljanje in izboljšanje stopnje črpanja in zagotovitev, da bo sporazum prinesel 
oprijemljive rezultate v podporo lokalnemu ribištvu in lokalnemu prebivalstvu na 
splošno;

4. Komisija bi morala Republiki Slonokoščeni obali nuditi podporo pri upravljanju 
zmožnosti absorpcije prejetih finančnih sredstev za njihovo kar najboljšo porabo ter za 
oprijemljive rezultate tega sporazuma za lokalno ribištvo in na splošno za lokalno 
prebivalstvo;

5. v celoti je treba izrabiti možnosti protokola za zaposlovanje mornarjev držav AKP na 
plovilih EU, zlasti mornarjev Slonokoščene obale;

6. Komisija bi si morala prizadevati za ohranitev dejavnosti spremljanja in ocenjevanja, 
opredeljene v protokolu in naslednjem večletnem sektorskem programu, da bi se 
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zaščitile trajnostne prakse, delovno pravo in dostojni delovni pogoji ter človekove 
pravice, kot je določeno v sporazumu; Parlamentu in Svetu bi bilo treba predložiti letno 
poročilo, ki bi spodbujalo preglednost in zagotovilo, da se proračun, namenjen podpori 
ribiške politike v Slonokoščeni obali, dejansko uporablja za ta namen; pri pripravi 
poročila je treba upoštevati tudi regionalne vidike, da se lahko poudari vloga 
sporazumov o ribištvu, ki jih je EU sklenila v regiji, in njihov vpliv na sporazum o 
ribolovu s Slonokoščeno obalo.
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