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Uvod

Z izjemo raziskav na področju ribištva se vse pomorske in ribiške dejavnosti v celoti izvajajo 
v razdelku 2 – „Ohranjanje in upravljanje naravnih virov“. Obstajata dva glavna instrumenta: 
(a) evropski sklad za ribištvo in (b) tako imenovani drugi instrument, ki zajema vse druge 
ukrepe v zvezi s skupno ribiško politiko, vključno z mednarodnim ribištvom in pomorskim 
pravom. V PPP za leto 2009 ju dopolnjujeta še pripravljalni ukrep in pilotni projekt za začetek 
izvajanja evropske pomorske politike.

Komisija je za evropski sklad za ribištvo predvidela 631,7 milijona EUR za prevzem 
obveznosti in 561,1 milijona EUR za plačila, kar je 3,1 % oziroma 24,5 % več kakor v 
proračunu za leto 2008. Precejšnje povečanje plačil je mogoče v glavnem pripisati dejstvu, da 
je bilo slednjih v proračunu 2008 zelo malo, ker so bila vsa vnaprejšnja plačila predvidena že 
v proračunu 2007. Predlagana plačila v PPP 2009 so namenjena programom evropskega 
ribiškega sklada za obdobje 2007–2013 in neporavnanim obveznostim v proračunskih 
vrsticah za programe strukturnih skladov v obdobju 2000–2006 (dokončanje finančnega 
instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)).

Za skupno ribiško politiko je predvidenih 297,8 milijona EUR za prevzem obveznosti in 
269,3 milijona EUR za plačila, kar je 6 % oziroma 11 % manj kakor v proračunu za leto 2008. 
To je skladu s prizadevanji Komisije, da bi proračunska sredstva prilagodila dejanski ravni 
izvrševanja v zadnjih letih. Poleg teh zneskov je bilo za Agencijo Skupnosti za nadzor ribištva 
(CFCA) predvidenih 5,7 milijona EUR, kar je za vse naslove CFCA skupaj v povprečju 23 % 
manj kot v letu 2008.

Odhodki za mednarodne dejavnosti (skupaj 194,3 milijona EUR obveznosti in plačil) so v 
primerjavi z letom 2008 manjši za 8 %. Razlog za zmanjšanje so predvsem na novo 
dogovorjeni, prilagojeni zneski za številne partnerske sporazume o ribolovu s tretjimi 
državami in manjši neobvezni prispevki mednarodnim ribiškim organizacijam. Večina od 
zahtevanih proračunskih sredstev je namenjena financiranju obstoječih sporazumov o 
ribolovu. Za podaljšanje nekaterih sporazumov o ribolovu, ki se bodo iztekli, in nekatere nove 
sporazume, o katerih pogajanja še potekajo, je v rezervi predvideno približno 
29 milijonov EUR. Preostanek je namenjen sodelovanju Skupnosti v čedalje večjem številu 
mednarodnih in regionalnih ribiških organizacij, pa tudi s tem povezanemu pripravljalnemu 
delu.

Pripombe

Skupna sredstva za ribištvo v PPP 2009 so takšna kot v prejšnjem proračunskem letu, kar 
pomeni nazadovanje, saj so že zneski v prejšnjih proračunih zadostovali komaj za to, da so 
lahko javne uprave uresničevale ukrepe, potrebne za izvajanje celovite ribiške in pomorske 
politike Skupnosti s takšnimi sredstvi, da je bila učinkovita.

Poleg obstoječih težav zaradi presežne zmogljivosti flot in virov, izčrpanih zaradi prelova, se 
ribiški sektor srečuje še z zunanjimi ekonomskimi pritiski, ki jih povzročajo podražitve 
goriva. Če upoštevamo trenutne cene, naj bi stroški goriva po ocenah znašali več kot 30 % 
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vrednosti ulova v EU. Nekateri gospodarski subjekti, zlasti plovila z vlečnimi mrežami, so še 
posebej prizadeti, saj lahko njihovi stroški goriva znašajo tja do 50 % dohodka. Poleg tega 
cene rib v zadnjih letih niso narasle oziroma so se celo znižale, kar je povzročilo občutne 
izgube v sektorju in hude socialne probleme za ribiče nasploh.

Čeprav je Komisija predlagala prestrukturiranje ribiškega sektorja v skladu s trenutnimi 
makroekonomskimi razmerami, bi bili za preživetje najbolj ogroženih delov evropske flote ter 
obvladovanje gospodarskih in socialnih posledic potrebni konkretni ukrepi. Glede na to so 
nujno potrebna dodatna sredstva za pomoč ribičem med prestrukturiranjem sektorja in v 
obdobju izjemno visokih cen goriva.

Ta podpora bi morala izhajati iz skupne ribiške politike, in sicer s povečanjem proračunskih 
sredstev in plačil ter novimi socialnimi ukrepi ali drugimi izrednimi ukrepi za 
prestrukturiranje ribiške flote, zmanjšanje cen goriva in odvisnosti od njega ter večjo socialno 
podporo ribičem, da bi bil sektor bolj okolju prijazen, manj odvisen od goriva in bi ribičem 
zagotavljal pošteno ceno za ulov. Pripravljavec mnenja meni, da bi morali ti izredni ukrepi 
privesti tudi do večje inovativnosti sektorja in ribičem omogočiti, da se prilagodijo 
prestrukturiranju, ter da so v tem trenutku zelo nujni.

V PPP za leto 2009 je Komisija postavko za sofinanciranje nadzornih ukrepov, ki jih izvajajo 
države članice, zmanjšala za 3,1 %, z obrazložitvijo, da v prejšnjih proračunih ni bila v celoti 
porabljena in da se bodo v letu 2008 izvajali posebni programi tehnične pomoči.
To zmanjšanje bi lahko v prihodnje kot izgovor za slabo upravljanje uporabile države, ki ne 
predvidijo zadostnih sredstev za izboljšanje ribiškega nadzora, pristojnost, ki jo ljubosumno 
branijo, ob tem pa si ne prizadevajo dovolj za zadovoljivo izvajanje nalog, kar je njihova 
pravna obveznost. Poleg tega omenjeno zmanjšanje ni v skladu s posebnim poročilom 
Računskega sodišča 7/2007,1 kjer je poudarjeno, da bi morale države članice razviti orodja za 
analiziranje, programiranje in spremljanje svojih inšpekcijskih dejavnosti, da bi lahko 
zagotavljale zadosten splošen nadzorni pritisk in optimalno uporabo sredstev.

Posebno pozornost je treba zaradi njihovih posebnosti nameniti najbolj odročnim regijam, da 
bo mogoče izravnati zelo neugoden položaj zaradi njihove odmaknjenosti in naravnih razmer. 
Svet je za leto 2008 odobril finančno pomoč v znesku 15 milijonov EUR, kar je manj kot 
17 milijonov EUR, ki jih je izglasoval Evropski parlament, torej bo treba očitno slednji 
znesek znova vzpostaviti. Zaradi tega povečanja bo treba spremeniti tudi obstoječi pravni 
okvir.

Pomorska politika je eden od strateških ciljev Unije. Dosegli naj bi približevanje različnih 
pobud na področjih pomorskega prometa, turizma, ribištva, okolja, ohranjanja naravnih virov 
ter raziskav in razvoja, da bi tako imele multiplikacijski učinek za razvoj pomorske politike 
Evropske unije.

Treba je pripraviti temelje za razvoj te nove celovite politike o pomorskem okolju. To 
pomeni, da je treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva za zagon pripravljalnih pobud, da bo 
mogoče nadaljevati izvajanje že začetega pripravljalnega ukrepa za pomorsko politiko in 

                                               
1 Posebno poročilo št. 7/2007 o sistemih nadzora, inšpekcijskih pregledov in kazni v zvezi s pravili za ohranjanje 
ribolovnih virov Skupnosti z odgovori Komisije. UL C317, 28.12.2007.
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pilotnega projekta za povezovanje v mreže in najboljše ravnanje na področju pomorske 
politike. Zato bi bilo treba v proračun za leto 2009 vnesti ustrezne proračunske postavke in 
tako zagotoviti, da ti pobudi v letu 2009 ne bosta ustavljeni.

Pripravljavec mnenja je zaskrbljen, da bi se utegnila nova pomorska politika Evropske unije 
razvijati v škodo obstoječih prednostnih področij skupne ribiške politike, kar zadeva 
financiranje iz proračuna. 6 milijonov EUR, ki je predvidenih za drugo leto izvajanja 
pripravljalnega ukrepa (4,1 milijona EUR) in pilotnega projekta (1,9 milijona EUR), ne 
zadostuje za vse vidike zagona nove pomorske politike Evropske unije. Ta naloga bo namreč 
zahtevala zadostna sredstva iz več kot ene proračunske vrstice.
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POBUDE

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

1. odobrava predlog proračuna za ribištvo in pomorsko politiko za leto 2009, kljub dejstvu, 
da sredstva, predvidena v finančni perspektivi za obdobje 2007–2013, ne zadoščajo za 
potrebe ribiškega sektorja med trajno krizo v ribiški industriji, ki jo zaznamujejo višji 
stroški, zlasti za gorivo, manjši ulov in nižji dohodki;

2. poziva Komisijo, naj v skladu s to resolucijo predlaga izredne ukrepe za preživetje ribičev 
in najbolj ogroženih delov evropske ribiške flote;

3. pozdravlja nadaljevanje pripravljalnega ukrepa za pomorsko politiko in pilotnega projekta 
za povezovanje v mreže in najboljše ravnanje na področju pomorske politike v proračunu 
za leto 2009, saj to pomeni, da ti pobudi v letu 2009 ne bosta ustavljeni;

4. je zaskrbljen zaradi zmanjšanja sredstev, predvidenih za sofinanciranje nadzornih ukrepov, 
ki jih izvajajo države članice; meni, da bo mogoče skupno ribiško politiko pravilno izvajati 
samo, če bodo države članice nadzor ribištva v celoti spoštovale;

5. izraža zaskrbljenost, da se bi utegnila nova pomorska politika Evropske unije razvijati v 
škodo obstoječih prednostnih področij skupne ribiške politike, kar zadeva financiranje iz 
proračuna; predlagana sredstva ne zadostujejo za vse vidike zagona nove pomorske 
politike Evropske unije, ki bi se morala v prihodnje ustrezno financirati iz več kot ene 
proračunske vrstice.
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