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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. poudarja, da se nobena država ne more sama spopasti s problemom izgube biotske 
raznovrstnosti , zlasti v morskih ekosistemih, in da morajo vlade držav članic med seboj 
sodelovati ter učinkoviteje usklajevati svoja prizadevanja, da bi reševale to vprašanje 
svetovne razsežnosti; poudarja, da dosledno izvajanje politike o biotski raznovrstnosti 
prinaša koristi za družbo in za gospodarstvo;

2. poudarja, da so se voditelji držav in vlad na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 
2002 v Johannesburgu zavezali ohraniti ali obnoviti staleže rib na ravneh, višjih od tistih, 
ki lahko do leta 2015 zagotovijo največji trajnostni donos, kar je v skladu s svežnjem 
reform skupne ribiške politike, ki ga je predlagala Komisija;

3. poziva Komisijo, naj nadalje razvija pristop največjega trajnostnega donosa ter pri tem 
upošteva vse vidike ribjih populacij, zlasti velikost, starost in reproduktivnost, in 
obravnava vprašanje večvrstnih staležev ter pri tem upošteva vzajemno delovanje v 
ekosistemu;

4. poudarja pomen znanstvenih nasvetov, ki temeljijo na zanesljivih in zadostnih podatkih za 
učinkovito in trajnostno upravljanje ribištva; poudarja, da so za razvoj ekosistemskega 
pristopa za ribištvo potrebni podatki o vrsti parametrov ekosistema, in poziva države 
članice, naj okrepijo svoja prizadevanja pri zbiranju in zagotavljanju tovrstnih podatkov;

5. pozdravlja novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, zlasti cilj 4 glede 
optimalnega upravljanja ribjih staležev;

6.  pozdravlja zavezo o izogibanju prilovu neželenih vrst, o ohranitvi ranljivih morskih 
ekosistemov in o odpravi zavržkov;

7. poziva Komisijo in države članice, naj to strategijo dosledno izvajajo in financirajo ter 
zagotavljajo, da bodo vsi ukrepi EU za financiranje v skladu z biotsko raznovrstnostjo in 
zakonodajo o varstvu voda;

8. poudarja, da je doseganje šestih ciljev nove strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 
2020 odvisno od spoštovanja veljavnih predpisov EU in ustreznega upravljanja pobud in 
programov na tem področju, zlasti evropskega omrežja zaščitenih območij Natura 2000 in 
programa LIFE +; poziva k ustreznemu financiranju območij Natura 2000 v naslednjem 
finančnem obdobju;

9. poudarja, da EU svoje resnične zavezanosti doseganju cilja biotske raznovrstnosti ne bo 
dokazala s to strategijo, temveč s prihodnjo reformo skupne kmetijske in ribiške politike 
ter večletnega finančnega okvira, ki je prava rešitev za to vprašanje; poudarja tudi, da prva 
strategija ni uspela, ker varstvo biotske raznovrstnosti ni bilo ustrezno vključeno v druga 
področja politike EU;
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10. poziva Komisijo, naj razvije zanesljive kazalnike okoljske trajnosti, tudi morske in obalne, 
da bi ocenila stopnjo napredka pri doseganju splošnega cilja zaščite biotske 
raznovrstnosti;

11. meni, da je treba ohranitev morske biotske raznovrstnosti obravnavati na najvišji ravni na 
vrhu Rio+20 v Riu de Janeiru junija 2012;

12. pozdravlja resolucijo Generalne skupščine ZN o trajnosti svetovnega ribištva, ki je bila 
sprejeta 6. decembra 2011 in v kateri je poudarjeno, da so nujno potrebni ukrepi 
uresničitev trajnostne rabe svetovnih oceanov in morij;

13. pozdravlja načrt, ki je bil predstavljen novembra 2011, razvile pa so ga štiri agencije 
Združenih narodov (Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo, Organizacija za 
prehrano in kmetijstvo, Program za razvoj ter Mednarodna pomorska organizacija) in ki 
naj države spodbudi k ponovni zavezi, da bodo omejile uničevanje oceanov ter se borile 
proti prekomernemu izkoriščanju ribolovnih virov, onesnaževanju in zmanjšanju biotske 
raznovrstnosti.
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