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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za razvoj je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in ga 
predloži vašemu odboru. Na seji dne 12. maja 2020 je odbor odločil, da bo pripravil mnenje v 
obliki pisma.

Odbor za razvoj je vprašanje obravnaval na seji z dne 12. maja 2020. Na seji se je odločil, da 
Odbor za ribištvo, kot pristojni odbor, pozove, da v predlog resolucije, ki ga bo sprejel, 
vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Tomas Tobé
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POBUDE

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

1. poudarja, da mora biti ribiška politika EU skladna z razvojnimi cilji iz člena 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti iz cilja trajnostnega razvoja št. 14 Agende 
2030: „Ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni 
razvoj“.

2. poudarja, da je ribolov, zlasti tuna, pomemben sektor za gospodarstvo Sejšelov, saj je 
bistven za gospodarski razvoj države, možnosti zaposlovanja in njeno prehransko 
varnost; vztraja, da bi morala plovila EU dejansko loviti le presežek ribolovnih virov v 
skladu z načelom največjega trajnostnega donosa; opozarja, da ulov plovil EU ne sme 
ogrožati prehranske varnosti lokalnega prebivalstva; poudarja, da so zdravi ribji staleži 
bistveni za dolgoročno zagotavljanje prehranske varnosti; poziva k sprejetju ukrepov za 
odpravo prelova rumenoplavutega tuna;

3. opozarja na uničujoč vpliv morskih odpadkov na lokalno biotsko raznovrstnost in 
ekosisteme otoških območij; zato poziva k odločnejšim politikam ravnanja z odpadki in 
zbiranja plastike, ki bi okrepile gospodarstvo Sejšelov v smeri bolj trajnostnega in 
ekosistemskega modela ter povečale privlačnost turističnega sektorja države;

4. poziva k skupnim prizadevanjem za spodbujanje razvoja lokalnega gospodarstva in 
okrepitev obalnih skupnosti, ki so odvisne od morskih virov; zlasti poudarja, da bi 
morala sektorska podpora EU trajnostno podpirati razvoj obrtnega in lokalnega 
ribiškega sektorja v skladu z ambicijo zunanje razsežnosti evropskega zelenega 
dogovora in bi morala koristiti zlasti ženskam in mladim;

5. opozarja, da je treba  lokalne skupnosti, zlasti predstavnike ribiških skupnosti, vključiti 
v pogajanja o sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njihovih izvedbenih 
protokolih, pa tudi v snovanje načrtov sektorske podpore;

6. opozarja na ključno vlogo žensk v neindustrijskem ribolovu, zlasti pri trženju in 
predelavi proizvodov; opozarja, da je treba podporo razvijati v obliki usposabljanja, na 
primer na področju varnosti na krovu, in s prepoznavanjem manjkajočih povezav v 
verigi proizvodnje hrane, kot je pomanjkanje male infrastrukture za hladno verigo;

7. poudarja, da je treba gospodarsko strukturno ranljivost Sejšelov obravnavati v 
sodelovanju z lokalnimi malimi in srednjimi podjetji v glavnih sektorjih, ki ustvarjajo 
prihodke, kot sta ribištvo in turizem;

8. poudarja, da so majhne otoške države v razvoju zelo odvisne od oceanov za prevoz, 
prehransko varnost in turizem ter da je potrebno usklajevanje med akterji iz različnih 
sektorjev, da bi kar najbolje izkoristili potencial teh sektorjev;

9. poziva k preglednosti uporabe sredstev EU in objavi seznama financiranih projektov, ki 
bi moral vključevati podrobne informacije o kumulativnih učinkih na staleže rib in 
morsko biotsko raznovrstnosti, ki jih imajo različni sporazumi o ribolovu, veljavni v 
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izključni ekonomski coni, da bi omogočili boljše spremljanje, preprečili podvajanje in 
zagotovili ozaveščenost javnosti o možnostih financiranja projektov;

10. pozdravlja odločitev sejšelske vlade, da bo razširila zaščitena morska območja na 30 % 
sejšelskih voda, in oblasti poziva, naj izvajajo trden model upravljanja in vodenja teh 
zavarovanih morskih območij ter oblikujejo ustrezna merila za urejanje dejavnosti in 
ustrezno izvrševanje pravil na območjih z visoko in srednjo biotsko raznovrstnostjo;

11. poziva k ambicioznejšim ciljem na področju zaposlovanja sejšelskih mornarjev na 
ribiških plovilih EU; ponavlja, da je treba spoštovati načela Mednarodne organizacije 
dela, zlasti pa se zavzema za podpis njene konvencije št. 188.


