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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 je v času prelova ribolovnih virov nova referenčna tonaža za 60 % višja v 
primerjavi s sedanjim protokolom; zato poziva k zelo pozornemu spremljanju stanja 
staležev, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti pelagičnim morskim psom, za 
katere znanstveniki poudarjajo, da so izpostavljeni tveganju;

2. poziva Komisijo in Zelenortske otoke, naj predložijo podrobnejše informacije o skupnih 
učinkih, ki jih imajo različni ribiški sporazumi na vire v tej izključni ekonomski coni; 

3. meni, da bi moral ta protokol in finančni prispevek, glede na številne izzive, s katerimi 
se soočajo Zelenortski otoki, prispevati k naslednjim prednostnim nalogam: 

– spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva s podpiranjem malega 
priobalnega ribolova, posodabljanja pristaniške infrastrukture in položaja žensk, 
ki imajo pomembno vlogo pri trženju in predelavi; 

– izboljšanje znanja in znanstvenega sodelovanja na tem območju oceana, tako da 
se lokalnim znanstvenikom omogoči prisotnost na krovu plovil, ki delujejo na tem 
območju; 

– sodelovanje v ambicioznem prispevku EU in Zelenortskih otokov k 
mednarodnemu desetletju znanosti za trajnostni razvoj; 

– okrepitev spremljanja, kontrole in nadzora, da se prepreči nezakonit, neprijavljen 
in zakonsko neurejen ribolov;

– boj proti onesnaževanju s podpiranjem zbiranja plastike s strani lokalnih ribičev; 

4. poziva k preglednosti uporabe sektorskih sredstev EU, da bi omogočili boljše 
spremljanje; zato poziva k tesnejšemu sodelovanju med različnimi službami Komisije in 
predlaga, da bi lahko delegacija EU na Zelenortskih otokih prispevala k spremljanju 
tega protokola; 

5. priporoča, da se ta sporazum uskladi z drugimi programi, ki jih financirajo drugi 
donatorji, kot je Svetovna banka.


