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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. soglaša s predlogom Komisije za opredelitev novega glavnega cilja za leto 2020: do tega 
leta zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU, jih, kolikor je 
mogoče, obnoviti in povečati prizadevanja EU za zaustavitev svetovne izgube biotske 
raznovrstnosti;

2. poudarja, da je zaustavitev izgubljanja biotske raznovrstnosti poglavitnega pomena za 
preživetje ribiških skupnosti, ki jih je prizadelo izčrpavanje staleža rib zaradi različnih 
človekovih dejavnosti;

3. meni, da je zaščita biotske raznovrstnost morij bistvena, saj bodo ekosistemi zaradi tega 
bolj odporni, kar je v pomoč tudi pri blažitvi vplivov podnebnih sprememb;

4. zato poziva Komisijo, naj sprejme posebne ukrepe za zaščito morskih vrst in habitatov, ki 
so najbolj občutljivi na podnebne spremembe, zagotovi pa naj tudi, da ukrepi za 
prilagoditev na vplive podnebnih sprememb ali za njihovo omilitev ne bodo negativno 
vplivali na biotsko raznovrstnost morij;

5. poziva Komisijo, naj sprejme model mreže zavarovanih morskih območij, ki bo 
omogočal uravnoteženje med ohranjanjem okolja in trajnostnim ribolovom; poziva jo 
tudi, naj redno poroča o napredku držav članic pri izvajanju direktiv o ohranjanju prosto 
živečih ptic in habitatov, zlasti pri vzpostavljanju omrežja Natura 2000 v morskem 
okolju, saj morska območja trenutno predstavljajo manj kot 10 % zaščitenih območij, 
poroča pa naj tudi o obveznostih držav članic, da obveščajo o razmerah in jih spremljajo;

6. poudarja, da so poleg direktiv o ohranjanju prosto živečih ptic in habitatov glavno orodje 
za uresničitev ciljev biotske raznovrstnosti v morskem okolju okvirna direktiva o vodah 
za obalne vode in okvirna direktiva o morski strategiji 2008/56 za vse morske vode;

7. meni, da bi bilo treba državam članicam dovoliti, da sprejemajo pobude za zaščito biotske 
raznolikosti morij, ki presegajo ukrepe, določene v zakonodaji EU;

8. meni, da dosedanji ukrepi za zmanjšanje in odpravo prilova nedoraslih organizmov, 
neciljnih vrst rib, morskih sesalcev, želv in ptic v evropskem ribištvu na splošno ne 
zadostujejo;

9. meni, da mora biti zmanjšanje zavržkov eden glavnih ciljev skupne ribiške politike in 
poziva Komisijo, naj ugotovi vzroke za zavržke ter pripravi specifične rešitve za vsako 
ribolovno območje, zlasti z določitvijo kvot za več vrst ali za biomaso, s selektivnostjo 
ribolovnega orodja, na primer splošno uporabo mrež s kvadratastimi mrežnimi očesi, ter s 
prostorskim upravljanjem staležev;

10. poudarja, da ima ribištvo osnovno gospodarsko in socialno vlogo v obalnem razvoju in 
okoljsko vlogo v morskih ekosistemih; meni, da skupna ribiška politika držav članic ne 
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sme ovirati pri izpolnjevanju zakonodaje o biotski raznovrstnosti, ampak jim mora to 
lajšati, zlasti kar zadeva oblikovanje ustreznih zaščitnih ukrepov na morskih območjih 
Nature 2000;

11. ugotavlja, da v zakonodaji EU o biotski raznovrstnosti morske vrste in habitati uživajo 
manjšo zaščito kakor kopenske vrste in habitati ter zato poziva Komisijo, naj oceni
pomanjkljivosti v tej zakonodaji in njenem izvajanju ter razvije mrežo zavarovanih 
morskih območij, v katerih bodo gospodarske dejavnosti, med katere spada tudi ribištvo, 
predmet okrepljenega ekosistemskega upravljanja;

12. nadalje ugotavlja, da različne konvencije za regionalna morja okoli EU, kot so OSPAR, 
HELCOM in barcelonska konvencija, zagotavljajo pomemben okvir za zaščito morskih 
ekosistemov;

13. opozarja Komisijo in države članice, da direktiva o morski strategiji ne omejuje uporabe 
zaščitenih morskih območij na Naturo 2000, in zato zahteva, da države članice in 
Komisija upoštevajo ter medsebojno povežejo vsa zaščitena morska območja, vključno s 
tistimi, ki jih določajo konvencije o regionalnih morjih, da bi ustvarile povezano in 
celovito omrežje;

14. poudarja, da je ohranitev biotske raznovrstnosti najpomembnejši kazalec dobrega 
okoljskega stanja;

15. poudarja, da novi mehanizmi za boljšo koordinacijo med zavarovanimi morskimi 
območji, ki jih uvaja okvirna direktiva o morski strategiji, omogočajo praktične 
izboljšave upravljanja morja;

16. poziva Komisijo, naj ekosistemski pristop, ki je že sprejet v okvirni direktivi o vodah in v 
okvirni direktivi o morski strategiji, vključi v vse politike EU, ki vplivajo na biotsko 
raznovrstnost morij; poleg tega poudarja, da ekosistemske storitve med drugim 
vključujejo shranjevanje ogljika in sekvestracijo v naravnih ekosistemih;

17. poudarja, da je potrebno nadaljnje ukrepanje na področju integriranega upravljanja 
obalnega območja in pomorskega prostorskega načrtovanja, saj bi to lahko bila 
pomembna elementa ekosistemskega pristopa sodelovanja, s čimer bi se zagotovilo 
ohranjanje ter trajnostno ravnanje z morskimi in obalnimi viri ob hkratnem spoštovanju 
naravnih procesov in zmogljivosti ekosistema;

18. meni, da so za upravljanje ribiških dejavnosti in zagotavljanje odgovornega ribolova na 
odprtem morju pristojne regionalne organizacije za upravljanje ribištva; zato ocenjuje, da 
je nujno okrepiti njihove pristojnosti, zlasti glede nadzora in odvračilnih kazni, ter da 
morajo zlasti regionalne organizacije za upravljanje ribištva biti odgovorne za upravljanje 
staležev nekaterih komercialno pomembnih vrst rib in zahtevati uporabo potrdil o ulovu;

19. poziva Komisijo, naj sprejme čim bolj ambiciozne ukrepe za obnovo biotske 
raznovrstnosti in naravnih ekosistemov v širšem morskem okolju EU; poleg tega 
poudarja, da bi lahko prizadevanja za obnovo postala pomemben vir zaposlovanja za 
obalne skupnosti;



AD\811957SL.doc 5/6 PE438.457v02-00

SL

20. poziva EU, naj zagotovi ohranjanje pravičnosti na evropski in svetovni ravni; poleg tega 
poudarja, da je treba ohraniti in razširiti uporabo načela, da „plača pozvročitelj 
obremenitve“ ter načela kritja vseh stroškov obnovitve;

21. poziva Komisijo, naj preuči možnost uvedbe nacionalnih in sektorskih ciljev za 
zmanjšanje vpliva na biotsko raznovrstnost in preprečevanje njenega upadanja;

22. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta v vizijo biotske raznovrstnosti EU za obdobje po 
letu 2010 vključena ozaveščanje in sodelovanje vseh sektorjev družbe in javnosti.
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