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POBUDE

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

1. opozarja, da so za ekonomsko uspešen ribiški sektor potrebni ustrezni finančni ukrepi, 
in poudarja, da je cilje skupne ribiške politike mogoče uresničiti samo z zadostnim 
proračunom; poudarja, da so sredstva večinoma zbrana v oddelku III in naslovu 11: 
Pomorske zadeve in ribištvo; opozarja, da je pri tem večji del namenjen za Evropski 
sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter obvezne prispevke za regionalne organizacije 
za upravljanje ribištva in sporazume o trajnostnem ribolovu;

2. poudarja, da bi bilo treba doseči ravnotežje med prednostnimi nalogami varstva okolja 
ter socialno in gospodarsko stabilnostjo, da bi se doseglo trajnostno modro 
gospodarstvo, zlasti za skupnosti, ki so odvisne od malega priobalnega ribolova;

3. poudarja, da bi morali osrednji cilji SRP uravnotežiti sposobnost preživetja sektorja, ki 
je strateško pomemben za Evropsko unijo, s potrebo po ohranitvi morskih ekosistemov, 
in sicer z razvojem ekonomsko in okoljsko trajnostnega ribištva;

4. meni, da je bilo v poglabljanje znanstvenega znanja o morskih bioloških virih vloženega 
veliko dela; kljub večjemu znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da bi omogočalo 
ustrezno oceno; meni, da je zato treba povečati sredstva Unije za mednarodne in 
nacionalne znanstveno-raziskovalne organizacije, da bi še izboljšali ocenjevanje 
staležev; meni, da je treba povečati znanje o morskem okolju, zlasti s proučevanjem 
vpliva podnebnih sprememb in onesnaževanja na ribje staleže; splošneje meni, da je 
treba spodbujati ribiče, da prispevajo k poznavanju morskega okolja, zlasti s 
financiranjem merilnih sistemov na krovu;

5. poudarja, da več kot polovica oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz mednarodnih 
voda in izključnih ekonomskih con tretjih držav; poudarja, da je spodbujanje 
trajnostnega ribištva s strani EU v vodah tretjih držav bistveno za floto EU ter blaginjo 
obalnih skupnosti EU in tretjih držav, ohranjanje ribolovnih virov in morskega okolja, 
razvoj lokalne industrije, zaposlovanje, ki ga ustvarjajo ribištvo, predelava in trgovina, 
ter prispevek ribištva k prehranski varnosti; želi spomniti na strateški pomen 
sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in širše zunanje razsežnosti SRP; meni, 
da je treba v letnem proračunu za leto 2020 izračunati ustrezne in zanesljive 
proračunske postavke ter da sedanjega proračuna ne bi smeli zmanjšati, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih ribiških sporazumih in zagotoviti sodelovanje 
Unije v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva;

6. opozarja, da je Evropska unija podpisnica mednarodnih sporazumov, kot so Pariški 
sporazum in cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj, zlasti cilj številka 14 v zvezi z 
ohranjanjem in vzdržno uporabo oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj, in 
mora biti v skladu s svojimi zavezami pri oblikovanju svojih politik, zlasti skupne 
ribiške politike;

7. opozarja, da je eden od ciljev skupne ribiške politike prispevati k prehranski varnosti v 
Uniji; opozarja, da je velik delež ribiških proizvodov, ki se uživajo v Uniji, uvoženih; 
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poudarja, da postaja ribogojstvo vse pomembnejše za doseganje tega cilja in zmanjšanje 
odvisnosti Unije od uvoza ribiških proizvodov;

8. poudarja, da je treba v proračunu 2020 posebno pozornost nameniti finančnim 
sredstvom, potrebnim za podporo ribiškemu sektorju, medtem ko se uvajajo sheme za 
obvezno iztovarjanje;

9. ponovno opozarja na pomen obalnih in malih obrtniških flot; poudarja, da ta sektor 
zajema skoraj 75 % vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in skoraj polovico vseh 
delovnih mest v ribiškem sektorju ter je torej pomemben gospodarski in socialni 
dejavnik v številnih obalnih skupnostih; ugotavlja, da so izvajalci dejavnosti v sektorju 
malega priobalnega ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki so njihov glavni vir 
dohodka;

10. poudarja, da je družbena in gospodarska razsežnost ribištva pomembna za lokalne 
skupnosti ter nekatere pomorske regije, na primer obalne in otoške, ki so še posebej 
odvisne od ribištva; opozarja, da so ribiška podjetja v teh regijah pogosto oškodovana 
zaradi dodatnih stroškov in stalnih naravnih ovir, zato bi jih bilo treba podpreti z 
dodatnimi viri;

11. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo skupnosti, odvisne od ribištva, pri 
diverzifikaciji njihovih gospodarstev na druge pomorske dejavnosti, denimo z razvojem 
turizma, ohranjanjem morskega okolja, zbiranjem podatkov in raziskavami, ali pri 
povečanju dodane vrednosti njihovih ribolovnih dejavnosti, na primer z zagotavljanjem 
potrebnih spodbud;

12. ugotavlja, da je zaradi sprejemanja sedanjih večletnih načrtov in izvajanja novih 
tehničnih ukrepov za doseganje trajnostnih ravni ribolova potrebna zanesljiva nadzorna 
politika, podprta z ustreznimi finančnimi sredstvi;

13. opozarja, da je pomembno in potrebno, da upravne odločitve o zmanjšanju obsega 
dejavnosti ribolova spremljajo družbenoekonomski ukrepi, da se ohranijo ustrezne ravni 
vzdržnosti teh dejavnosti;

14. poudarja, da ima Evropska agencija za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri usklajevanju 
in izvajanju skupne ribiške politike in da bi bilo treba zato ohraniti financiranje na 
sedanji ravni;

15. izpostavlja pomen plastičnih odpadkov v morju; meni, da si je treba še bolj prizadevati 
in zagotoviti zadostna sredstva za zagotavljanje izvajanja ustreznih predpisov o 
zmanjšanju vpliva plastičnih proizvodov v morju;

16. opozarja, da bo trenutna namera Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, vplivala tudi 
na izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 2014–2020; 
poudarja, da bi bilo treba zaradi izstopa Združenega kraljestva največ pozornosti 
nameniti določitvi novega finančnega proračunskega okvira za obdobje 2021–2027; 
meni, da je za obvladovanje teh razmer potrebna večja prilagodljivost pri proračunu 
Unije; opozarja, da brexit v nobenem primeru ne sme imeti za posledico zmanjšanja 
sredstev za sedanji ESPR (2014–2027); zahteva pa, da se proračun za obdobje 2021–
2027 poveča, da bi se izvajalci lahko prilagodili resnim posledicam brexita;
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17. poudarja, da je šest let po sprejetju sedanjega Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo stopnja črpanja sredstev v obdobju 2014–2020 zelo nizka, Komisija in države 
članice pa morajo pospešiti postopke upravljanja in nadzora ter zmanjšati upravno 
breme, če želijo sektorju zagotoviti ustrezne in pravočasne koristi.

18. opozarja, da je treba povečati financiranje za svetovalne svete, glede na razširitev 
njihovih nalog na politike regionalizacije na podlagi člena 18 Uredbe (EU) št. 
1380/2013, ki dobivajo vse bolj pomembno mesto v večletnih načrtih upravljanja ter v 
novi uredbi o "tehničnih ukrepih";

19. opozarja, da ribiči opravljajo tudi funkcijo "varuhov morja", in poziva Komisijo, naj 
zagotovi ustrezna finančna sredstva za ukrepe, s katerimi se spodbuja združevanje 
dejavnosti ribištva in varstva okolja, kot so denimo zbiranje plastike na morju, zbiranje 
vzorcev vode ali vkrcanje raziskovalcev, kar na koncu še dodatno zmanjša vpliv na 
staleže.
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