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POBUDE 

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 

vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da je treba – ob upoštevanju družbenega in gospodarskega pomena ribištva v 

obalnih regijah EU – ohraniti poseben, konkreten, samostojen in dostopen sklad za 

ribištvo, da bo mogoče izvajati skupno ribiško politiko (SRP), zagotoviti trajnost 

evropskega ribogojstva in ribištva, vzpostaviti načrt za selektivnost za preprečevanje 

zavržkov, zmanjšati finančno obremenitev v zvezi z obveznostjo iztovarjanja in olajšati 

njeno izpolnitev ter doseči največji trajnostni donos; poleg tega poudarja, da mora biti 

tak sklad ribiškemu sektorju tudi v podporo pri izvajanju postopka prestrukturiranja, ki 

je zaradi različnih razlogov postal potreben, in da ta postopek lahko vključuje ukrepe, 

kot sta uporaba obveznosti iztovarjanja in zamenjava motorjev, ki ne onesnažujejo; 

2. poudarja, da je skupna ribiška politika v izključni pristojnosti EU in da morajo finančna 

sredstva, ki jih bo imela na voljo v ta namen, zato zadostovati za uresničitev 

velikopoteznih ciljev iz temeljne uredbe; opominja pa, da sedanji Evropski sklad za 

pomorstvo in ribištvo predstavlja samo 0,6 % celotnega večletnega finančnega okvira 

2014–2020; poudarja, da je treba financiranje tega sklada ohraniti vsaj na isti ravni, saj 

ima ribištvo pomembno družbeno in gospodarsko vlogo v obalnih regijah Evropske 

unije; 

3. poziva Komisijo, naj predlaga več proračunskih sredstev za naslednje programsko 

obdobje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, višje ravni financiranja in različna 

pravila o sofinanciranju in nadomestilih za ribiče v nelovni dobi, da bi zagotovili 

sredstva za potrebe malega neindustrijskega ribolova, ki se pogosto sooča s težavami 

zaradi upravnih zamud, za katere so odgovorne države članice;  

4. ugotavlja, da je treba podporne ukrepe za začasno ustavitev ribolovnih dejavnosti v 

nekaterih primerih ohraniti; nadalje ugotavlja, da bi morali biti ti ukrepi namenjeni 

predvsem flotam, ki so morale ribolovno dejavnost opustiti zaradi zunanjih vzrokov, kot 

je zaprtje ribolovnega območja; poleg tega poziva, naj se podporni ukrepi za trajno 

ustavitev ribolovnih dejavnosti ohranijo pod istimi pogoji, ki veljajo zdaj, po potrebi pa 

naj se opravi še ekonomska revizija posledic razgradnje plovil na ravnovesje flote in 

dejansko ribolovno zmogljivost; 

5. opozarja, da brexit ne sme biti izgovor za zmanjševanje financiranja v prihodnje; meni, 

da bi morala EU poiskati rešitev, tako da morebitno zmanjšanje sredstev večletnega 

finančnega okvira po letu 2020 ne bo samodejno pomenilo zmanjšanja sredstev, 

dodeljenih Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo, saj so bila sredstva zanj 

zmanjšana že v okviru proračuna za leto 2018; poudarja, da je treba, kar zadeva 

podporo, malemu priobalnemu ribolovu dati posebno prednost; poleg tega opozarja, da 

je zaradi nevarnosti, da bi brexit lahko vplival na ribištvo, potrebna konkretna 

proračunska postavka, ob upoštevanju dejstva, da so bila sredstva, dodeljena za ta sektor 

v EU, že tako zmanjšana; 

6. predlaga, da se financiranje poveča z dodatnimi finančnimi instrumenti, ki bodo 

dopolnjevali nepovratno pomoč; prav tako predlaga, da se da na voljo posojilna shema, 
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ki bo prinesla več možnosti za financiranje sektorja, da bi spodbudili gospodarski razvoj 

podjetij in še naprej skušali omiliti posledice ekstraktivnih dejavnosti za okolje; 

7. poudarja, da je treba Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo zagotoviti zadostna 

sredstva, da se omogoči vlaganje v trajnost, selektivnost in konkurenčnost ribiških flot; 

8. poudarja, da je stopnja izvrševanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za 

obdobje 2014–2020 tri leta po njegovem sprejetju 15. maja 2014 še vedno 

nezadovoljiva, saj je bilo do septembra 2017 porabljenih samo 1,4 % od dodeljenih 

6,4 milijarde EUR; upa, da se bo stopnja izvrševanja tega sklada in drugih strukturnih in 

naložbenih programov EU prej ali slej izboljšala; poudarja, da je nizka stopnja 

izvrševanja predvsem posledica zamude pri sprejetju pravil o tem evropskem skladu po 

reformi skupne ribiške politike in v veliko primerih nejasnosti upravnih postopkov v 

zvezi z ukrepi pomoči v okviru sklada; se zato v zvezi s tem zavzema za večjo 

natančnost in poenostavitev; poziva k večji prožnosti pri dodeljevanju sredstev, poziva 

tudi, naj se zlasti finančna sredstva, povezana s podatki, ki jih države članice ne 

porabijo, prenesejo na raziskovalne inštitute ter – za namene nadzora –na Evropsko 

agencijo za nadzor ribištva; 

9. poleg tega poudarja, da bi morali biti stroški, povezani z obveznostjo iztovarjanja, kriti 

iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kar pomeni, da ga je treba poenostaviti 

in mu zagotoviti zadostna sredstva; 

10. meni, da je treba sprejeti ukrepe, da se bodo sredstva EU za ribištvo po letu 2020 

izvrševala hitreje, bolj prožno, manj birokratsko in brez zamud, ki še vedno motijo 

izvajanje sklada Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 2014–2020, da 

se poskusi preprečiti ponovitev sedanjega stanja; 

11. poziva Komisijo, naj preuči klavzulo o naložbah, da bodo regionalne in nacionalne 

naložbe, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, lahko izvzete iz 

izračuna nacionalnega primanjkljaja, uporabljenega za namene evropskega semestra; 

12. se strinja s stališčem velikega dela sektorja ribištva in uprav držav članic, da so sedanja 

pravila financiranja preveč zapletena in bi na splošno lahko bila poenostavljena, zlasti 

za projekte z nizko ravnjo financiranja; poudarja, da poročilo o uredbi omnibus, s 

katerim naj bi bila finančna uredba poenostavljena, ni zadevalo Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo, zato je treba uredbo o tem skladu poenostaviti; 

13. poudarja, kako pomembno je nadzorovati ribištvo in zbiranje znanstvenih podatkov, saj 

sta ti dejavnosti steber skupne ribiške politike; meni, da je treba za ti dejavnosti še 

naprej dodeljevati sredstva EU in da morajo države članice okrepiti prizadevanja za 

uporabo zadevnih sredstev; 

14. meni, da je treba za nov ribiški sklad EU uvesti pravila sorazmernosti, v skladu s 

katerimi bodo mali projekti z vidika birokracije manj obremenjeni kot veliki; v zvezi s 

tem poziva, da se sprejme de minimis pravilo za podporo v manjšem obsegu v okviru 

novega ribiškega sklada EU; 

15. poudarja, da je EU sicer še vedno neto uvoznica morske hrane, da pa evropsko ribištvo 

ostaja zelo pomemben vir zdrave hrane za evropski trg, pa tudi garant za prehransko 
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neodvisnost; poudarja, da bi morala EU še naprej preprečevati, da bi na trg vstopili 

proizvodi iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo prehranskih, okoljskih in socialnih 

standardov iz Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 188 oziroma niso v skladu z 

določbami o boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu; 

nadalje poudarja, da je treba te zahteve vključiti v sporazume o prosti trgovini; 

poudarja, da bi moral biti na splošno uvoz ribiških proizvodov slabše kakovosti, ki ne 

izpolnjujejo pravnih zahtev, omejen in da bi bilo treba za ribiške proizvode ustvariti 

enake konkurenčne pogoje; poudarja tudi, da bi morala EU poostriti in uskladiti 

kontrole in inšpekcijske preglede uvoza iz tretjih držav, da bi preprečila vstop 

proizvodov, ki ne izpolnjujejo zakonskih zahtev, na svoj trg; 

16. poudarja, da je bila evropska dodana vrednost pri upravljanju ribištva doslej povezana 

predvsem z zmanjšanjem zmogljivosti ribiških flot, dobrim upravljanjem virov, 

kakovostjo proizvodov in z njihovo predelavo; meni, da bo treba v večletnem 

finančnem okviru po letu 2020 upoštevati ravnovesje med razpoložljivimi ribolovnimi 

viri in zmogljivostjo flote; poudarja, da bi bilo treba upoštevati tudi druge elemente s 

količinsko neopredeljivo dodano vrednostjo, na primer vlogo, ki jo ima ribiški sektor v 

skupnostih, kjer sta neposredno in posredno zaposlovanje in lokalna rast zelo odvisna 

od te dejavnosti; zato opozarja, kako pomembno je, da ribištvo ostane neodvisno, da bo 

podpiralo te skupnosti in zagotavljalo večjo teritorialno kohezijo; 

17. poudarja, da bi morale imeti obalne skupnosti, ki so odvisne od malega ribolova, v 

prihodnje prednost pri financiranju iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, saj je 

ta dejavnost v teh skupnostih zelo pomembna za okolje in zaposlovanje, in sicer 

predstavlja 80 % celotne evropske flote in 40 % delovnih mest v celotnem primarnem 

sektorju, poleg posredno ustvarjenih delovnih mest v lokalni distribucijski verigi, 

proizvodnji mrež in servisiranju ladij; nadalje poudarja, da bi morale imeti obalne 

skupnosti, ki so odvisne od malega ribolova, prednost pri financiranju iz Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo, da se zagotovi rast, dohodke in delovna mesta; 

ugotavlja, da je bil to namen reforme skupne ribiške politike, ki je bil pri oblikovanju 

nove politike tudi upoštevan; 

18. poudarja, da je družbena in gospodarska razsežnost ribolova pomembna za lokalne 

skupnosti ter nekatere pomorske in obalne regije; priznava, da je treba ohraniti dovolj 

finančnih sredstev, da bosta lahko priobalni in mali ribolov pridobila financiranje; 

19. poudarja, da je tradicionalni priobalni ribolov turistično zelo privlačen, posledično pa 

ima tudi znaten posredni vpliv na druge sektorje gospodarstva; 

20. poudarja, da evropske obalne in otoške skupnosti so in bodo ostale zelo odvisne od 

ribiškega sektorja, in sicer tako v zvezi s predelavo morskih proizvodov, turizmom in 

gostinstvom kot – višje v prodajni verigi – v zvezi z ladjedelnicami, vzdrževanjem, 

popravili, varnostjo in novimi tehnologijami; zato poudarja, bi morali lokalni razvoj, ki 

ga vodi skupnost, in lokalne akcijske skupine za ribištvo ostati v ospredju, njihovo 

financiranje pa je treba povečati, saj lokalnim ribiškim skupnostim pomagajo pri 

odzivanju na izzive na lokalni ravni in pri tem izkoriščajo znanje lokalnih deležnikov za 

reševanje lokalnih problemov; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je ohraniti 

strukturo za financiranje organizacij proizvajalcev v sektorju ribištva ter prispevati k 

strokovnim predstavniškim organizacijam; 
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21. meni, da so nadzorni ukrepi temeljna in bistvena sestavina skupne ribiške politike, saj 

zagotavljajo enake konkurenčne pogoje, in da morajo Komisija in države članice za 

nadzorne dejavnosti nameniti zadostne ekonomske in druge vire; zato meni, da mora 

prihodnji sklad ponuditi zadostno podporo v tem pogledu; 

22. poudarja, da je treba strukturo financiranja za instrumenta kolektivne podpore v 

ribiškem sektorju, tj. lokalne akcijske skupine in organizacije proizvajalcev, ohraniti 

nespremenjeno, saj gre za ključna elementa razvoja ribištva v regijah, ki so odvisne od 

te dejavnosti; 

23. meni, da bi bilo treba iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo še naprej 

prednostno zagotavljati finančno podporo za priobalni in mali ribolov zaradi družbene 

in gospodarske vloge, ki jo imata v regijah, ki so zelo odvisne od ribolova, ne da bi bila 

zato ogrožena finančna podpora za druge flote, ki so prav tako potrebne za dobavo 

zdrave hrane na trge EU; 

24. meni, da je treba glede na reformo večletnega finančnega okvira, ki se obeta, sprožiti 

razpravo o morebitnem financiranju ukrepov za modernizacijo zastarelih flot, ki 

pomenijo varnostno tveganje na morju, na primer flot v najbolj oddaljenih regijah, če to 

ne bo vodilo v povečanje ribolovnih zmogljivosti; 

25. opozarja na vse pomembnejšo vlogo tako imenovanega modrega gospodarstva; meni, da 

bi bilo treba prednostne naloge strategije za modro rast uskladiti s prednostnimi 

nalogami Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ki so okoljska trajnost, 

učinkovita rabo virov, konkurenčnost, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, 

akademsko in poklicno usposabljanje in teritorialna kohezija) z ustrezno dodelitvijo 

posebne proračunske vrstice; poziva Komisijo, naj ponovno ovrednoti finančna sredstva 

za modro rast v večletnem finančnem okviru, in poudarja, da mora sklad za ribištvo pri 

tem igrati pomembno vlogo; 

26. pozdravlja, da se želi z evropsko strategijo za modro gospodarstvo spodbuditi sektor 

ribogojstva, kateremu je namenjenih 20 % Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, 

vendar obžaluje upravne ovire za njegov razvoj; zato poziva, naj se preuči, kako bi bilo 

mogoče zmanjšati birokracijo v državah članicah; 

27. poudarja, da so potrebni podporni ukrepi, ki bodo olajšali socialni dialog, in da je treba 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo uporabiti za pomoč pri usposabljanju 

strokovnjakov za pomorski in ribiški sektor; poudarja, da je treba pomorski in ribiški 

sektor modernizirati, in se zaveda vloge, ki jo pri tem igrajo inovacije; zato poziva, naj 

se več vlaga v tehnološki razvoj in inovacije, zlasti glede na to, da je treba izboljšati 

selektivnost ribolovnih orodij v okviru obveznosti iztovarjanja ter izpolnitve merila 

največjega trajnostnega donosa, in glede na to, da je treba zagotoviti učinkovitost 

plovila ter udobje in varnost posadke; nadalje poziva, naj se podjetjem iz drugih 

sektorjev, ki pripravljajo predloge za ribiški sektor, omogoči, da zaprosijo za sredstva 

tega sklada, in izboljšajo možnosti financiranja, da se spodbudi gospodarska in okoljska 

uspešnost tega sektorja; 

28. poudarja pomen spodbujanja diverzifikacije ribištva in vlaganja vanjo z razvijanjem 

dopolnilnih dejavnosti; 
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29. želi spomniti, da je treba izboljšati zbiranje znanstvenih podatkov in zagotoviti boljši 

dostop do njih, poleg tega pa je treba spodbujati sodelovanje in izmenjavo znanstvenih 

podatkov med pomorskim in ribiškim sektorjem na eni ter znanstveno skupnostjo, 

nevladnimi organizacijami in drugimi subjekti na drugi strani, pa tudi spodbujati nove 

znanstvene raziskave in razvijati nove veje v ribiškem sektorju, kot je akvaponika; 

30. ponovno poudarja, kako pomembno je pri oceni stanja ribolovnih virov upoštevati 

dosledna in neodvisna znanstvena mnenja, da bi se sprejele odločitve v zvezi z 

upravljanjem, ki bodo omogočale dosego največjega trajnostnega donosa; meni, da je 

treba v Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po letu 2020 zagotoviti zadostna 

finančna sredstva za zbiranje znanstvenih podatkov; 

31. poudarja, kako pomembno je ohraniti vsaj enako raven financiranja Evropske agencije 

za nadzor ribištva, predvsem za naloge nadzora, inšpekcij in spremljanja v ribiškem 

sektorju; zahteva, da se vlogo Evropske agencije za nadzor ribištva v prihodnosti 

okrepi, da bo mogoče doseči cilje skupne ribiške politike in da bo Evropska agencija za 

nadzor ribištva utrdila svoje dejavnosti v zvezi z upravljanjem ribiških flot in nadzorom 

postopkov spremljanja; poziva Komisijo, naj poveča finančna sredstva za Evropsko 

agencijo za nadzor ribištva. 
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