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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. želi spomniti, da je Komisija 13. julija 2011 predlagala obsežno reformo skupne ribiške 
politike EU, ki je bistveni element vodilne pobude za Evropo, gospodarno z viri, saj je 
njen cilj zagotoviti trajnostno izkoriščanje živih morskih virov;

2. opominja, da Komisija v tem reformnem svežnju predlaga uvedbo pristopa največjega 
trajnostnega donosa, da bi si ribji staleži opomogli do zdrave ravni in da bi take tudi 
ohranili; Komisijo poziva, naj omenjeni pristop podrobno opredeli, zlasti glede ribjih 
staležev z več vrstami;

3. je prepričan, da si je treba v dolgoročnem smislu prizadevati za obnovitev ribjih staležev 
na raven nad največjim trajnostnim donosom in za zagotavljanje največjih gospodarskih 
donosov na trajni in dolgoročni podlagi, zato poziva Komisijo, naj v zvezi s tem opravi 
potrebno raziskavo ter nato pripravi predloge, ki bodo temeljili na sedanjih predlogih za 
reformo skupne ribiške politike, in naredi korak v smeri, ki bo okoljsko in ekonomsko 
naprednejši;

4. soglaša s stališčem Komisije, orisanim v tem reformnem svežnju, da so zavržki 
zapravljanje virov; vendar poudarja, da je treba za izboljšanje razmer izvesti posvetovanja 
z ribiči in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi našli rešitve, ki bodo prilagojene 
njihovim delovnim razmeram; poziva Komisijo, naj poveča ukrepe za ohranitev preveč 
izrabljenih ribjih staležev ter tako zagotovi, da bodo dejavnosti evropske ribiške industrije 
trajnostne z ekološkega, gospodarskega in družbenega vidika;

5. priznava, da je presežna zmogljivost flot še vedno ena glavnih ovir za razvoj trajnostnega 
ribolova; vendar meni, da je sedanji predlog Komisije, da bi za zmanjšanje ribolovnih 
zmogljivosti in povečanje gospodarske vzdržnosti ribištva uvedli prenosljive ribiške 
koncesije brez obremenjevanja davkoplačevalcev, zelo sporen, zlasti ob upoštevanju 
morebitnih posledic za morske ekosisteme in ekonomijo tega sektorja zaradi možne 
koncentracije ribolovnih zmogljivosti v rokah manjšega števila akterjev;

6. poudarja, da so male priobalne flote na nekaterih območjih družbeno in gospodarsko 
pomembne, in poziva k specifičnim ukrepom, s katerimi bi podprli zeleno, pametno in 
vključujočo rast ter prispevali k trajnostnemu ribištvu in akvakulturi z majhnim vplivom;

7. poudarja, da so ribiške flote EU velike porabnice fosilnih goriv in da je potreben nadaljnji 
napredek na področju okoljsko primerne zasnove, zlasti za razvoj učinkovitejših in 
čistejših motorjev za ribiške ladje; 

8. želi spomniti, da vodilna pobuda za gospodarno rabo virov zajema tudi varstvo 
ekosistemov; v zvezi s tem poudarja, da so potrebna prizadevanja za raziskave in razvoj,
zato da bi se proizvajala bolj selektivna ribiška oprema, ter opozarja na morebitne 
sinergijske učinke med upravljanjem staležev in ohranjanjem zaščitenih vrst;
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9. poudarja, da mora biti zunanje delovanje EU, zlasti v zunanjih trgovinskih odnosih, 
skladno z načeli in cilji skupne ribiške politike ter da mora omogočati enake konkurenčne 
pogoje za ribištvo in akvakulturo držav članic. 
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