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POBUDE

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

1. opozarja, da je korenita reforma evropske skupne ribiške politike sedaj nujna, saj sedanji 
politiki v 30 letih njenega delovanja ni uspelo doseči notranjih in zunanjih ciljev;

2. poudarja, da bo trajnostno ribištvo, ki obnavlja in ohranja ribje staleže precej nad ravnmi 
največjega trajnostnega donosa, imelo velike okoljske, socialne in gospodarske prednosti, 
saj bo manj načenjalo okolje in ribiškim skupnostim zagotavljalo varno prihodnost, ribiški 
sektor pa bo na ta način dobičkonosen, ne da bi bil za preživetje odvisen od javne pomoči;

3. opozarja, da svetovni oceani ne zagotavljajo le hrane, zanesljive oskrbe s hrano in 
možnosti za preživetje za 500 milijonov ljudi po vsem svetu, za 400 milijonov ljudi v 
najrevnejših državah pa najmanj 50 % živalskih beljakovin, temveč so tudi osrednjega 
pomena pri blaženju posledic podnebnih sprememb in omogočanju prometa, prav tako pa 
predstavljajo habitat 90 % življenja na Zemlji;

4. je zaskrbljen zaradi velike odvisnosti trgov EU od uvoza ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, saj je 60 % ribiških proizvodov v EU uvoženih predvsem iz 
držav v razvoju; poudarja, da je obnavljanje in ohranjanje evropskih ribjih staležev na 
znatno višjih ravneh od ravni največjega trajnostnega donosa najboljši način za 
zmanjšanje odvisnosti od uvoza;

5. poudarja, da bi za uvožene ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva morali veljati isti 
okoljski in socialni standardi kot za domačo evropsko proizvodnjo, ter meni, da bodo 
države v razvoju za doseganje istih standardov potrebovale finančno in tehnično pomoč;

6. nasprotuje sprejetju prenosljivih ribolovnih koncesij v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva in v mednarodnih vodah, saj lahko to zelo omeji prihodnje ambicije 
današnjih držav v razvoju na področju razvoja lastnih ribiških sektorjev;

7. ponovno poudarja presežek kot osnovni pogoj iz Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem pravu za dostopanje do ribjih staležev v vodah tretjih držav; poudarja, da je 
treba presežek določiti pravilno in znanstveno utemeljeno; poudarja, da mora skupna 
ribiška politika zagotavljati preglednost in izmenjavo vseh pomembnih informacij med 
Evropsko unijo in partnerskimi tretjimi državami glede skupnega ribolovnega napora za 
ciljne staleže, ki ga povzročajo nacionalna in, kjer je to primerno, tuja plovila;


