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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Skupna ribiška politika Evropske unije je nujna za dosego cilja trajnostnega upravljanja 
ribištva vseh njegovih razsežnostih, in sicer okoljski, gospodarski in socialni. Do sedaj skupna 
ribiška politika ni dala pričakovanih rezultatov in Komisija zagovarja njeno reformo, ki naj bi 
zaustavila sedanjo resno izčrpanost ribjih staležev ter presežno zmogljivost, nizko donosnost 
in slabo gospodarsko prilagodljivost številnih ladjevij. Zato je potrebna reforma nekaterih 
elementov za dosego splošnega cilja zagotoviti ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva, 
ki dolgoročno zagotavljajo trajnostne okoljske pogoje in prispevajo k zanesljivi preskrbi s 
hrano.

Prenovljena politika bi si morala prizadevati za tako izkoriščanje živih morskih bioloških 
virov, ki bi zagotavljalo obnovitev in ohranjanje ribolovnih virov nad ravnmi, ki omogočajo 
največji trajnostni donos. Tak sistem bi bilo treba vzpostaviti čim prej, saj bi tako dosegli 
splošno izboljšanje staleža, kar bi omogočilo znatno gospodarsko in socialno izboljšanje. Po 
drugi strani bodo zmanjšanje naključnega ulova, odprava zavržkov in minimaliziranje 
negativnega vpliva na ekosisteme, med drugim z razvojem selektivnih orodij, prispevali k 
dobremu okoljskemu stanju.

Enak dostop do voda bi moral ostati osnovno načelo skupne ribiške politike, tako kot 
ohranjanje morskih bioloških virov, ki mora ostati temeljni steber za doseganje ciljev skupne 
ribiške politike. Zlasti so za ohranjanje ključni večletni načrti upravljanja, namenjeni 
upravljanju izkoriščanja virov na trajnostni ravni. Poleg tega je še vedno potrebno osnovno 
upravljanje ladjevja z natančno opredeljenimi zgornjimi mejami za celotno ribolovno 
zmogljivost posamezne države članice.

Skupna ribiška politika mora podpirati trajnostni okoljski, gospodarski in socialni razvoj 
trajnostnega sektorja ribogojstva. Trajnostno ribogojstvo lahko prispeva k zanesljivi preskrbi 
s hrano ter rasti in delovnim mestom v obalnih in podeželskih regijah, če se upravlja tako, da 
se kar najbolj zmanjša degradacija okolja. Velik napredek je mogoče doseči, če države članice 
na podlagi strateških smernic Unije oblikujejo nacionalne strateške načrte za spodbujanje 
trajnostnega razvoja ribogojstva v zvezi z varnostjo poslovanja ter dostopom do voda in 
prostora. Na tem področju je ključna naložba tudi podpora morskemu omrežju zaščitenih 
območij Natura 2000. Pri razvoju ribogojstva je razsežnost Unije jasna: strateške odločitve, 
sprejete na nacionalni ravni, lahko vplivajo na ta razvoj v sosednjih državah članicah.
Bistveno je, da imajo države članice na voljo informacije o tem, kaj druge države članice 
načrtujejo v zvezi s prihodnjim razvojem ribogojstva.

Skupni znesek, namenjen skupni ribiški politiki (financiran iz Evropskega sklada za ribištvo) 
za naslednje finančno obdobje, je 6,68 milijarde EUR.

Pripravljavec mnenja podpira splošno usmeritev predlagane reforme.

******
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Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj predlaga, da Parlament 
sprejme stališče v prvi obravnavi, v katerem podpre splošno usmeritev predloga Komisije.

Odbor za proračun bo razčlenjeno oceno proračunskih vidikov podal v mnenju o predlogu 
uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Tam bi bilo treba obravnavati tudi 
vprašanje posebnega financiranja za mali ribolov.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da je v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
potrebnih dovolj dodatnih sredstev, da bo 
lahko Unija uresničevala sedanje 
prednostne naloge politike in nove naloge, 
ki jih ima po Lizbonski pogodbi, ter se 
odzivala na nepredvidene dogodke; poziva 
Svet, naj v primeru, da se ne strinja s tem 
pristopom, jasno opredeli, katere od 
prednostnih političnih nalog ali projektov
je mogoče kljub dokazani dodani 
vrednosti za Evropsko unijo povsem 
opustiti;
______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da je za zakonodajni organ 
ocena finančnega vpliva predloga le 
okvirna in ga ni mogoče določiti, dokler 
ne bo dosežen sporazum o predlogu 
uredbe o določitvi večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020;
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