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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

Splošna ocena

A. poudarja, da je predlagani finančni okvir za obdobje 2014–2020 skromen, relativno celo 
manjši kot trenutni finančni okvir za obdobje 2007–2013; meni, da kriza ne bi smela biti 
izgovor za krčenje proračuna Unije, temveč da je zaradi nje še toliko bolj potrebno imeti 
trden, precej večji proračun, ki bo omogočal doseganje političnih ciljev Evropski uniji, 
namreč podporo rasti in zaposlovanju, uresničevanje načela ekonomske in socialne 
kohezije v okviru strategije Evropa 2020; zato poziva, naj zaradi tega Svet spremeni 
predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, kot ga je predlagala 
Komisija;

Splošna vprašanja v zvezi s sektorjem ribištva

B. opominja, da so ribolovni viri javna dobrina, ki je nepogrešljiva za prehransko varnost na 
svetovni ravni; opozarja, da so sektor ribištva in ribogojstva ter z njim povezane 
dejavnosti pogosto glavni vir dohodkov in trajnostnih zaposlitev v obalnih, otoških in 
oddaljenih regijah; poudarja, da bi morala reforma skupne ribiške politike slediti 
socialnim, ekonomskim in okoljskim ciljem, ki zajemajo ustrezno ohranjanje in 
upravljanje ribolovnih virov, pa tudi boj proti gospodarski in socialni recesiji, ki je 
prizadela številne obalne skupnosti, spodbude za zaposlovanje in izboljšanje življenjskih 
razmer lokalnega prebivalstva, s posebnim poudarkom na malem ribolovu, ki bo zahteval 
zadostna sredstva tudi po letu 2013; priznava, da je potrebno boljše usklajevanje s 
kohezijsko politiko;

C. ugotavlja, da je v predlaganem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ki je 
del sporočila Komisije z naslovom „Proračun za strategijo Evropa 2020“, za ribištvo in 
pomorske zadeve (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, vključno s tržnimi ukrepi, 
sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju in regionalnimi organizacijami za upravljanje 
ribištva) skupaj predvidenih okvirnih 6, 685 milijard EUR v stalnih cenah za leto 2011, 
kar pomeni približno 955 milijonov EUR letno. Za leto 2013, ki je zadnje leto trenutnega 
večletnega finančnega okvira, je ta znesek 984 milijonov EUR; z zaskrbljenostjo poudarja, 
da so zneski, predvideni za posamezna leta večletnega finančnega okvira 2014–2020, 
manjši kot znesek, predviden za leto 2013 v trenutnem finančnem okviru; opozarja, da je 
Parlament v svoji resoluciji z dne 8. junija 20111 z naslovom „Vlaganje v prihodnost: novi 
večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo“ želel pozvati k 
vsaj 5-odstotnemu povečanju ravni sredstev v naslednjem večletnem finančnem okviru 
glede na raven za leto 2013;

D. ugotavlja, da nekateri cilji, ki jih predlaga Komisija, zahtevajo večja finančna sredstva in 
bo njihovo uresničevanje ogroženo, če teh sredstev ne bo na voljo; opozaatja, da so cilji 
Komisije zmanjšanje inovacijske vrzeli med ribištvom in drugimi gospodarskimi sektorji, 
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spodbujanje prehoda na ribištvo z manjšimi posledicami za okolje, in sicer z odpravo 
zavržkov in majhnim vplivom na morske ekosisteme, preživetje skupnosti, odvisnih od 
priobalnega ribolova, in spodbujanje diverzifikacije;

E. poudarja, da je ribištvo podobno kot kmetijstvo zelo izpostavljeno posledicam krize; zato 
se zavzema za podobne ukrepe kot v kmetijskem sektorju, in sicer uvedbo posebnih 
mehanizmov pomoči, ki jih bo mogoče uporabiti v izrednih razmerah, kot so naravne 
nesreče, prepoved ribolova zaradi dejavnosti za obnavljanje staležev in nepredvidene 
omejitve dostopa do bistvenih dejavnikov proizvodnje; 

F. poudarja, da je treba zaradi neredne narave ribolovnih dejavnosti, ki so posledica različnih 
dejavnikov, med drugim očitnih naravnih omejitev, še naprej zagotavljati zadostno javno 
in državno financiranje ter financiranje Unije za ta sektor;

Vprašanja v zvezi s strukturnimi skladi, zlasti Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo (FEAMP)

G. meni, da je treba v prihodnjem skupnem strateškem okviru, ki se bo uporabljal za sklade z 
deljenim upravljanjem, zlasti prihodnji Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 
upoštevati različnost ciljev teh finančnih instrumentov; opozarja, da je Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo sklad za sektorsko pomoč, dodeljevanje njegovih sredstev pa nikoli 
ne bi smelo biti odvisno od gospodarskega statusa geografskega področja, v katerem 
prejemnik deluje;

H. zavrača možnost uvedbe in/ali poostritve pravil o makroekonomski pogojenosti pri 
uporabi evropskih sredstev; ocenjuje, da države, ki se soočajo z največjimi finančnimi 
težavami in ki imajo najbolj šibko gospodarstvo, ne bi smele biti dvojno kaznovane še z 
omejitvijo dostopa do virov, bistvenih za njihovo okrevanje in razvoj, saj bi to postavilo 
načelo kohezije pod vprašaj;

I. poudarja pomen sklada FEAMP v obdobju 2014–2020, ker bo glavni instrument 
financiranja prihodnje skupne ribiške politike; poudarja, da je treba za nove cilje, politike 
in prednostne naloge, ki bodo vplivali na morsko okolje, poiskati primerne finančne vire; 
zavrača financiranje novih ciljev, politik in prednostnih nalog, kot je celostna pomorska 
politika, na račun sredstev, predvidenih za ribiško politiko;

J. je naklonjen preprostejšemu dostopu do sredstev v okviru deljenega upravljanja, predvsem 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kar bo olajšalo delo tako upravičencem kot 
pristojnim nacionalnim organom in prispevalo k polnemu izkoristku vseh razpoložljivih 
sredstev; meni, da bi bilo treba dati prednost projektom, ki prinašajo celovite rešitve v čim 
večjo korist celotnih obalnih skupnosti, na račun projektov, ki koristijo samo majhnemu 
številu operaterjev;

K. izraža zaskrbljenost zaradi možnosti odprave obstoječih javnih instrumentov za nadzor 
trgov ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva; zahteva povečanje prispevka 
skupne ureditve trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, da se zagotovijo 
večji prihodki v tem sektorju, tržna stabilnost, boljše trženje ribiških proizvodov in 
povečanje njihove dodane vrednosti, kar pomeni, da bo treba za to ureditev nameniti 
zadostna finančna sredstva;
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L. se zavzema za usklajevanje obstoječih instrumentov, zlasti finančnih, da bi tako 
odgovorili na specifične težave tega sektorja in obalnih skupnosti, ki so najbolj odvisne od 
te oblike ribolova; poudarja, da so znanstvene raziskave na področju ribištva bistveno 
orodje za dobro upravljanje tega sektorja, nepogrešljivo pri odkrivanju dejavnikov razvoja 
ribolovnih virov, njihovi kvantitativni oceni in razvoju modelov, ki bodo lahko predvideli 
njihov prihodnji razvoj, pa tudi pri izboljšanju ribiške opreme, flote ter delovnih in 
varnostnih razmer ribičev; zato poziva k povečanju finančnih sredstev za raziskave v 
ribištvu, in sicer na okoljskem, socialnem in ekonomskem področju;

N. meni, da je treba izboljšati zbiranje, obdelavo in razpoložljivost bioloških podatkov, da bo 
mogoče resnično zagotoviti na znanju temelječo politiko in upravljanje; glede na to meni, 
da je treba povečati financiranje Unije na tem področju, in sicer s povečanjem največje 
dovoljene stopnje sofinanciranja s trenutnih 50 % na najmanj 75 %;

O. meni, da je biološko mirovanje pomembno sredstvo za ohranjanje ribolovnih virov, ki se 
je izkazalo za učinkovito, je pa tudi pomemben instrument za trajnostno upravljanje 
nekaterih ribolovnih območij; priznava, da uvedba biološkega mirovanja v določenih 
ključnih fazah življenjskega cikla ribjih vrst omogoča rast staležev, ki je združljiv z 
ribolovno dejavnostjo zunaj obdobja mirovanja; zahteva, da se v takšnih okoliščinah v 
obdobju biološkega mirovanja predvidi finančno nadomestilo za ribiče;

P. poudarja, da je treba v trenutni fazi razvoja ribogojstva v Evropi okrepiti dejavnosti 
raziskav in razvoja na tem področju, kar bo omogočilo v celoti izkoristiti potencial tega 
sektorja in hkrati obiti nekatere njegove pomanjkljivosti, izboljšala pa se bo tudi njegova 
trajnost;

Najbolj oddaljene regije

Q. opozarja na pomen ribiškega sektorja za družbeni in gospodarski položaj, zaposlovanje in 
spodbujanje ekonomske in socialne kohezije v najbolj oddaljenih regijah, katerih 
gospodarstva se spoprijemajo s stalnimi strukturnimi omejitvami in imajo malo možnosti 
za diverzifikacijo; meni, da je treba ohraniti in okrepiti pomoč Unije ribiškemu sektorju v 
najbolj oddaljenih regijah, zlasti prek programa za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih 
imajo zaradi oddaljenosti, za trženje nekaterih ribiških proizvodov iz nekaterih najbolj 
oddaljenih regij (ribištvo POSEI); v zvezi s tem meni, da bi moral ta program veljati za 
nedoločen čas, saj gre pri statusu najbolj oddaljene regije za stalen dejavnik; obžaluje 
precejšnje zmanjšanje skupnega zneska, predvidenega za te regije v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020, tudi če naj bi se število od Evropske unije priznanih najbolj oddaljenih 
regij v prihodnjih letih še povečalo, in zahteva neto povečanje teh sredstev;

Predlog medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

R. poziva, naj medinstitucionalni sporazum predvidi polno udeležbo Evropskega parlamenta 
v pogajanjih o mednarodnih ribiških sporazumih; poziva k sodelovanju predstavnikov 
Evropskega parlamenta – v vlogi opazovalcev in na enakopravni ravni kot predstavniki 
držav članic – v vseh fazah pogajanj, ob upoštevanju pristojnosti Evropskega parlamenta 
na področju ribiških sporazumov;
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Vprašanja v zvezi z zunanjo razsežnostjo skupne ribiške politike

S. je zaskrbljen zaradi relativne neučinkovitosti sporazumov o partnerstvu na področju 
ribištva, kar zadeva sektorsko podporo državam nečlanicam; poudarja, da so v skladu z 
oceno Komisije sredstva za sektorsko podporo v absolutnem znesku premajhna, da bi 
lahko prinesla rezultate; zato meni, da potrebujemo ukrepe za izboljšanje tega položaja, 
namreč učinkovitosti tako sektorske podpore kot boljše absorpcije sredstev v državah 
nečlanicah.
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