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Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

Predlog o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (COM(2011)0804), ki bo nadomestil 
sedanji sklad EU za ribištvo, je bistveni element v svežnju reform skupne ribiške politike. S 
predlagano uredbo bo 6 567 milijonov EUR namenjenih za podporo: 1) razvoja ribištva, 
ribogojstva in ribiških območij, 2) nadzora in izvrševanja, 3) zbiranja podatkov, 4) celostne 
pomorske politike in 5) razvoja tehničnih in upravnih sredstev za podporo izvajanju skupne 
ribiške politike.

Trenutno poteka prepotrebna reforma skupne ribiške politike, Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo pa je treba zasnovati za podporo nove skupne ribiške politike, s čimer bi zagotovili 
trajnostno ribištvo. Reforma in finančni instrument, ki jo spremlja, ponujata odločilno 
priložnost za odpravo subvencij, ki prispevajo k prelovu, ter uporabo sredstev za prehod na 
resnično trajnostno ribištvo in vzpostavljanje zdravega morskega ekosistema.

Evropska ribolovna območja so bila nekoč med najproduktivnejšimi na svetu, vendar je zaradi 
tridesetih let skupne ribiške politike prišlo do hude izčrpanosti ribjih staležev, degradacije 
ekosistema in škode na posameznih vrstah, habitatih in območjih (prekomerno izkoriščanih je 
63 % ocenjenih staležev v Atlantiku, 82 % ocenjenih staležev v Sredozemskem morju in štirje 
od šestih ocenjenih staležev v Baltiku). Evropska komisija je priznala, da je presežna 
zmogljivost eden od glavnih dejavnikov prelova in da so subvencije z umetnim vzdrževanjem 
presežnih ribolovnih zmogljivosti prispevale k tej neuravnoteženosti. Poročilo Evropskega 
računskega sodišča iz leta 2011 to potrjuje in navaja z izjavo, da presežna zmogljivost flote 
vodi v izčrpanost staležev, ogroža dobro stanje naših morij in sposobnost preživetja ribiških 
skupnosti.

Predlog združuje finančna sredstva za ribištvo in ukrepe za ribogojstvo, za nadzor in 
izvrševanje, zbiranje podatkov in celostno pomorsko politiko. Z združitvijo teh prej 
posameznih finančnih sredstev v en finančni instrument se zaradi enotnih pravil in postopkov 
lahko poenostavi upravljanje ter prispeva k učinkovitejšemu in uspešnejšemu dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev.

Trden namen predloga je zagotoviti financiranje zgolj državam članicam, ki izpolnjujejo cilje 
in predpise skupne ribiške politike, zlasti obveznosti nadzora, uredbo o nezakonitem, 
neprijavljenem in nereguliranem ribolovu ter obveznosti zbiranja podatkov, hkrati pa je 
financiranje gospodarskih subjektov pogojeno z upoštevanjem skupne ribiške politike.
Predlog vsebuje številne ukrepe, ki lahko ribiškemu sektorju EU pomagajo, da se postavi na 
bolj trajnostne temelje, vključno z ukrepi za spodbujanje človeškega kapitala, socialnega 
dialoga ter diverzifikacije in ustvarjanja novih delovnih mest, za vzpostavljanje in upravljanje 
lokalnih pobud od spodaj navzgor, namenjenih podpori za ribiška območja, lokalne razvojne 
strategije in lokalna partnerstva.

V predlog so vključeni tudi ukrepi za podporo biotske raznovrstnosti, med drugim 
upravljanje, obnova in spremljanje območij Natura 2000 in zaščitenih morskih območij.
Izključena pa je finančna podpora za izgradnjo novih pristanišč, novih mest iztovarjanja ali 
novih prodajnih dvoran, pa tudi pomoč za zamenjavo motorja, kar je korak naprej pri 
ločevanju subvencij za ribištvo od presežnih zmogljivosti. Predlog vsebuje tudi določbe, ki bi 
lahko okrepile preglednost in obveščanje javnosti, izboljšale zbiranje in prenos podatkov ter 
nadzor in izvrševanje, čeprav ne ustrezajo regionalnim in lokalnim razmeram.
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Vendar pa predlog ne prinaša prepotrebnega strukturnega premika, da bi se državna pomoč 
uporabljala zgolj za zagotavljanje trajnostnega ribištva. Tako se utegne levji delež 
razpoložljivih sredstev spet dodeliti ukrepom, od katerih ima pogosto korist zgolj peščica 
posameznih gospodarskih subjektov, in ne ribiški sektor v celoti ali družba na splošno. Zgolj 
omejeno se upoštevata neindustrijski, mali priobalni ribolov in prehod na ekosistemski 
pristop.

Predlog ne obravnava financiranja, ki prispeva k ohranjanju obstoječe presežne zmogljivosti, 
moral pa bi pogojevati financiranje flot, plovil in orodja z ustrezno oceno ribolovne 
zmogljivosti glede na razpoložljive ribolovne možnosti. V predlogu je predvidena tudi pomoč 
za oblikovanje sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij, čeprav številni predstavniki 
zainteresiranih strani in držav članic nasprotujejo obveznim prenosljivim ribolovnim 
koncesijam kot edini možnosti. Vsaka pomoč, namenjena oblikovanju sistemov za upravljanje 
ribolovnih koncesij, bi morala biti usmerjena v sisteme, ki bi jih vodile ali soupravljale 
zainteresirane strani, in sicer za vsako posamezno ribištvo.

Pomoč za naložbe na krovu ali v pristaniščih, namenjene čim bolj koristni uporabi ali trženju 
naključnega ulova komercialnih staležev, bo spodkopala želen učinek obveznosti iztovarjanja, 
to je bolj usmerjen, selektiven in trajnosten ribolov. Treba bi bilo zagotoviti financiranje za 
zmanjšanje umrljivosti naključnega ulova, na primer z raziskavo selektivnejših in okolju 
prijaznejših orodij in praks, ne pa za njegovo trženje.

Končno so v predlogu številni ukrepi, ki bodo nediskriminacijsko podpirali in razvijali 
ribogojstvo, ne da bi upoštevali okoljska in socialna vprašanja.


