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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 izkoriščati oceane, morja in morske vire za trajnostni 
razvoj;

2. 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;

3. poziva k skupnim prizadevanjem za spodbujanje razvoja lokalnega gospodarstva in 
okrepitev obalnih skupnosti, ki so odvisne od morskih virov; zlasti poudarja, da mora 
sektorska podpora na trajnosten način prispevati k razvoju obrtnega in lokalnega 
ribiškega sektorja, zlasti v korist žensk in mladih;

4. opozarja na ključno vlogo žensk v neindustrijskem ribolovu, zlasti pri trženju in 
predelavi proizvodov; opozarja na pomen razvijanja podpore v obliki usposabljanja ali 
majhne infrastrukture za hladno verigo;

5. poziva k preglednosti pri uporabi sredstev EU in k objavi seznama financiranih 
projektov;

6. 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; meni, da je nadomestilo v 
višini 35 EUR, izplačano za vsakega nevkrcanega mornarja za dan ribolovnih 
dejavnosti na ribolovnem območju Sejšelov, prenizko.


