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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je 70 milijonov prebivalcev EU odvisnih od ribiškega sektorja; v zvezi s tem 
poziva države članice, naj spodbujajo raziskovalne in razvojne dejavnosti, da bi razvili 
konkurenčnejši, bolj trajnosten in sodobnejši ribiški sektor; opozarja, da enotne politike 
Skupnosti, kot sta kmetijska in ribiška politika, ki so temelj gospodarstva EU, zlasti na 
obrobju Unije, zahtevajo ustrezno in usmerjeno znanstveno podporo; poudarja, da 
tradicionalni načini reševanja sektorsko specifičnih težav, denimo okoljskih vplivov, 
preskrbe s krmo, zdravstvenega nadzora in vključevanja v obalna območja, že zdavnaj 
niso več glavni in najpomembnejši vir pri iskanju rešitev; priporoča, naj finančni okvir 
omogoča financiranje zmogljivosti in opreme za znanstvene raziskave v ribištvu v okviru 
Evropskega sklada za ribištvo;

2. meni, da je bistvenega pomena, da se doseže eden od ciljev zelene knjige, tj. da se 
prihodnji proračun EU osredotoči na instrumente z dodano vrednostjo in je bolj usmerjen 
k rezultatom; meni, da so, četudi je odličnost bistveno merilo v znanosti, za opredelitev in 
izvajanje ukrepov za upravljanje v nekaterih sektorjih, kot na primer v ribištvu, 
neizogibno potrebne uporabne raziskave; poudarja, da cilji nove skupne ribiške politike, ki 
temelji na ekosistemskem pristopu in največjem trajnostnem donosu, zahtevajo 
multidisciplinarna znanja in ocenjevanja na terenu, na podlagi katerih je mogoče hitro 
oblikovati zaključke, od katerih so odvisni številne poslovne odločitve, delovna mesta in 
ukrepi v morskem ekosistemu;

3. v zvezi s tem upa, da bo zelena knjiga vnesla spremembe v obstoječo znanstveno politiko 
v zvezi z ribištvom, saj je težnja zgolj po odličnosti v tem sektorju povzročila opuščanje 
ključnih poglavij, kot je poznavanje vrst in njihovega obnašanja z vidika uporabe teh vrst 
za flote in njihovega razmerja do ukrepov za upravljanje, pa tudi, da so mnogi 
znanstveniki opustili uporabne raziskave v ribištvu, mladi znanstveniki pa zavračajo 
delovanje na tem področju, zaradi česar močno primanjkuje specializiranega osebja, in 
sicer v trenutku, ko ga glede na stanje staležev najbolj potrebujemo;

4. meni, da bi z dodelitvijo posebnih proračunskih sredstev za razpise v novem okvirnem 
programu ter z nadaljnjimi ukrepi pripomogli k odpravi mnogih sektorskih slabosti in 
pomanjkljivosti ter omogočili oblikovanje trdnejšega položaja za raziskovalce na področju 
ribištva in ribogojstva; poudarja tudi, da bi z oblikovanjem trdne raziskovalne in 
inovacijske osnove pripomogli k nadaljnjemu razvoju trajnostnega ribiškega in 
ribogojnega sektorja na evropski ravni in ravni držav članic; da bo bolj konkurenčen, 
trajnosten in stabilen ter se bo lahko bolje soočal z okoljskimi izzivi, s čimer se 
evropskemu sektorju zagotovilo neodvisnost od preostalega sveta in sposobnost preživetja 
morskih ekosistemov ter blaginjo v ribiškem sektorju;

5. poudarja, da še vedno občutno preslabo poznamo stanje morskih ekosistemov, ribolovnih 
virov in zanesljivih znanstvenih podatkov o ciljnih in neciljnih vrstah, vključno z 
globokomorskimi vrstami, zato je treba okrepiti prizadevanja za večrazsežnostne 
medsektorske raziskave na tem področju; poudarja, da je za dosego tega nujno potrebno 
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sodelovanje in usklajevanje med znanstvenimi ekipami in inštituti ter sodelovanje med 
znanstvenimi ekipami EU in njihovimi kolegi zunaj Skupnosti; meni tudi, da je treba 
spodbujati sodelovanje med ribolovnimi območji, da bi si izmenjevali zglede najboljše 
prakse in znanje; poziva zadevni poslovni sektor, naj pravilno in učinkovito izvaja 
rezultate raziskav; meni, da je treba tako neposredno vključene zainteresirane strani kot 
tudi širšo javnost bolje obveščati o raziskovalnih programih, ki se izvajajo, in o rezultatih, 
ki jih prinašajo;

6. pozdravlja dejstvo, da zelena knjiga poudarja, da so potrebne raziskave za izboljšanje 
zmogljivosti za inovacije in konkurenčnost, ki lahko skupaj z ukrepi v okviru Evropskega 
sklada za ribištvo ustvarijo nove priložnosti za podjetja v ribiškem sektorju, da lahko 
vlagajo v razvoj novih in bolj trajnostnih ribolovnih tehnik, kot so nova oprema, ladje, ki 
manj onesnažujejo, so varnejše in udobnejše, ter ukrepi za boljšo uporabo in večjo 
vrednost ribiških proizvodov;

7. meni, da je treba učinkoviteje usklajevati raziskovalne okvirne programe, instrumente 
Evropskega sklada za ribištvo in druge evropske programe;

8. meni, da bo za večjo konkurenčnost EU odločilnega pomena povečati vključenost podjetij 
v naslednji okvirni program; meni tudi, da bi lahko podjetnike, zlasti lastnike mikro in 
malih podjetij, denimo podjetij, ki se ukvarjajo z malim obalnim ribolovom, spodbudili k 
sodelovanju v evropskih programih z vzpostavitvijo znatno poenostavljenega, manj 
birokratskega, preglednejšega in lahko dostopnega sistema ter da bi morale imeti tudi 
različne zainteresirane strani, kot so nevladne organizacije, ribiške organizacije in 
regionalni svetovalni sveti, možnost, da se prijavijo k manjšim, praktično usmerjenim 
projektom;

9. ugotavlja, da se okvirni programi za raziskave osredotočajo zlasti na temeljne raziskave, 
zato je treba raziskovalnim programom dodeliti posebna, zadostna sredstva za raziskave 
na področju ribištva in ribogojstva, da bi ohranili ta sektor ter okoljske in higienske 
razmere ribiških proizvodov, ki prihajajo v prehransko verigo;

10. poudarja, da je namen reforme skupne ribiške politike zagotoviti trajnost ribiških praks, 
zato je treba financirati raziskave za razvoj novih tehnologij za večjo selektivnost ribiških 
ladij ali za zmanjšanje porabe goriva motorjev ribiških ladij;

11. meni, da obstoječi instrumenti za financiranje raziskav in inovacij v EU niso ustrezno 
prilagojeni potrebam po raziskavah v sektorju ribištva in ribogojstva; poudarja, da je 
treba za celovit odziv na izzive in potrebe v sektorju prilagoditi te instrumente, tako da 
bodo v skladu s posebnostmi tega sektorja, zlasti na področju uporabnih raziskav;

12. meni, da je treba spodbujati tudi razvoj flot, da bi zagotovili trajnost ribištva in ugodne 
pogoje za ribištvo v malem obsegu, zato se mora novi finančni okvir osredotočati na 
raziskave in inovacije na tem področju;

13. ugotavlja, da poraba sredstev iz strukturnih skladov za vlaganje v raziskovalne 
infrastrukture prispeva k premostitvi vrzeli med državami članicami na področju 
znanstvenih zmogljivosti ter k večji udeležbi nekaterih držav članic in regij v 
raziskovalnih programih Skupnosti;
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14. opozarja, da je trajnost primarne proizvodnje hrane in drugih pomorskih dejavnosti v 
skupnih morjih odvisna od usklajevanja pristopov s sosednjimi državami; poudarja, da je 
treba okrepiti razvoj znanstvenih zmogljivosti v sosednjih državah na podlagi boljšega 
usklajevanja skupnega strateškega okvira z instrumenti sosedske politike EU.
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