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POBUDE

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

1. ugotavlja, da se je zaradi čezmernega izkoriščanja ribolovnih virov Evropska unija 
zavezala, da bo dosegla cilje trajnostnega razvoja, zlasti cilj 14 o ohranjanju in 
trajnostni rabi oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj, nova referenčna 
tonaža pa je za 60 % večja glede na sedanji protokol; zato poziva k zelo pozornemu 
spremljanju stanja staležev, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti pelagičnim 
morskim psom, za katere znanstveniki poudarjajo, da so ogroženi;

2. poziva, naj bo v vseh sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu izvajanje ukrepov 
za zmanjšanje prilova izrecno navedeno kot obveznost za floto, ki lovi daleč od 
Evropske unije;

3. poziva Komisijo in Zelenortske otoke, naj predložijo podrobnejše informacije o tem, 
kakšne so posledice, če se seštejejo učinki različnih ribiških sporazumov na vire v tej 
izključni ekonomski coni, in o novih ribolovnih dejavnostih industrijskega obsega na 
tem območju;

4. meni, da bi morala zaradi številnih izzivov, s katerimi se soočajo Zelenortski otoki, 
protokol in finančno nadomestilo prispevati k naslednjim prednostnim nalogam: 

– spodbujati trajnostno modro gospodarstvo s podpiranjem malega lokalnega 
ribolova, hladno verigo, posodabljanje pristaniške infrastrukture, zdravje in 
prehransko varnost, krepiti položaj žensk in mladih v lokalnem ribolovu, saj imajo 
pomembno vlogo pri trženju in predelavi; 

– podpirati mali ribolov in boljše vključevati lokalne ribiške skupnosti v 
sprejemanje odločitev o ukrepih, ki jih je treba izvajati v okviru sektorske 
podpore, na primer v obliki usposabljanja;

– izboljšati znanje in znanstveno sodelovanje na tem oceanskem območju z 
omogočanjem lokalnim znanstvenikom, da se vkrcajo na ladje, ki plujejo na tem 
območju, ob upoštevanju pobude Združenih narodov za desetletje oceanskih 
znanosti za trajnostni razvoj (2021–2030), da bi se to znanje širilo med lokalnim 
prebivalstvom in mu koristilo;

– spodbujati lokalni gospodarski razvoj in okrepiti obalne skupnosti, ki so 
odvisne od morskih virov; 

– sodelovati v ambicioznem prispevku Evropske unije in Zelenortskih otokov k 
mednarodnemu desetletju oceanskih znanosti za trajnostni razvoj; 

– v okviru sektorske podpore okrepiti in budno spremljati in nadzorovati 
ribištvo, da se prepreči nezakonit, neprijavljen in zakonsko neurejen ribolov, zlasti 
z izboljšanjem upravljanja, krepitvijo zmogljivosti lokalnih akterjev, 
usposabljanjem in sodelovanjem z lokalno upravo, pa tudi s podpiranjem 
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inovativnih nadzornih tehnik, kot je satelitski sistem za spremljanje ribiških 
plovil, kar velja zlasti za majhne otoke, ki morajo upravljati ribolovne dejavnosti 
znotraj 200 milj njihove izključne ekonomske cone; 

– Uniji in Republiki Zelenortski otoki v skladu s cilji protokola omogočiti 
tesnejše sodelovanje pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega 
izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Zelenortskih otokov, da bi se preprečila 
kakršna koli oblika čezmernega izkoriščanja virov v izključni ekonomski coni 
Zelenortskih otokov; 

– boju proti onesnaževanju tako, da se lokalni ribiči podpirajo pri zbiranju 
plastike; 

5. poziva k pregledni uporabi sektorskih sredstev Evropske unije, da se omogoči boljše 
spremljanje; zato poziva k tesnejšemu sodelovanju med različnimi zadevnimi službami 
Komisije in predlaga, naj delegacija Unije na Zelenortskih otokih prispeva k 
spremljanju protokola; 

6. opozarja, da morajo biti pregledni znanstveni podatki vedno podlaga za evropski 
postopek odločanja o podaljšanju protokola, da bi lahko Unija izpolnila svoje okoljske 
obveze;

7. poudarja, da bi bilo treba ta sporazum prilagoditi potrebam in prednostnim nalogam 
Zelenortskih otokov, zlasti tistim, ki so določeni v načrtu države za modro 
gospodarstvo;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo razširjeni vseafriški okvir za ribištvo izrecno 
organiziral udeležbo številnih zainteresiranih subjektov (civilna družba, lokalne ribiške 
skupnosti, znanstveniki) z obeh pogajalskih strani tako pri pogajanjih kot pri izvajanju 
protokola;

9. priporoča, naj bo ta sporazum skladen z drugimi programi, ki jih financirajo drugi 
donatorji in mednarodni partnerji, kot so Svetovna banka, Organizacija za prehrano in 
kmetijstvo OZN ali Afriška razvojna banka, da bi se tako izognili podvajanju vlaganj in 
povečali ozaveščenost javnosti o različnih virih za financiranje projektov;

10. opozarja, da so morski viri čezmejni, zato poziva, naj se upoštevajo kumulativni učinki 
različnih sporazumov o ribolovu držav v regiji, da bi se okrepile regionalne in globalne 
strategije upravljanja ribištva s tretjimi državami.
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