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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za ribištvo se zaveda, da predlog proračuna za leto 2012 spada v poseben okvir, ki je 
povezan z zmernostjo javnih odhodkov držav članic. Predlog proračuna Komisije, kot sama 
zatrjuje, podpira naložbe in oživitev gospodarstva. Zato je treba ponovno potrditi, da politike, 
ki se nanašajo na sektor ribištva, ostajajo ključni elementi v gospodarstvu številnih regij, pri 
prehranski varnosti Evrope, socialni koheziji in upravljanju vodnih ekosistemov. Zato mora 
Evropske unija ohraniti svoja prizadevanja za porabo v teh sektorjih in ukrepati za povečanje 
dinamike in gospodarske ter socialne učinkovitosti ribištva.

Leto 2012 bodo zaznamovali prvi ukrepi, povezani z reformo skupne ribiške politike in 
integrirane pomorske politike. Zato se je treba izogniti temu, da financiranje ukrepov, ki 
izhajajo iz integrirane pomorske politike, poteka v škodo sredstev, dodeljenih skupni ribiški 
politiki in drugim tradicionalnim ribiškim politikam. S tem v zvezi predlog proračuna za 
naslov 11, oddelek III, poudarja prizadevanja Komisije za ohranitev sredstev za plačila na 
nekoliko višji ravni, če upoštevamo rezerve. Vendar pa obžaluje, da so se sredstva, namenjena 
za nadzor (vrstica 11 08), zelo zmanjšala (16,92 % manj sredstev za plačila). Odbor za 
ribištvo bo prek sredstev, ki bodo sprejeta, pozoren na program dela GD MARE in na druge 
zakonodajne predloge za reformo skupne ribiške politike.

POBUDE

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

1. pozdravlja prizadevanja Komisije za ohranitev skupnih plačila, dodeljenih za ribištvo, na 
isti ravni kot prejšnje leto;

2. je začuden zaradi visokega zneska sredstev, danega v rezervo, in zahteva, da so 
zakonodajni akti primerno začeti, da se optimizira uporaba teh zneskov, zlasti glede aktov, 
ki se nanašajo na mednarodne sporazume o ribolovu;

3. pozdravlja povečanje sredstev za plačila, namenjena za trge z ribiškimi proizvodi (vrstica 
11 02) in za Evropski sklad za ribištvo (vrstica 11 06), vendar opozarja, da ohranitev 
sredstev za obveznosti za trge na isti ravni ogroža možnosti za popolno podporo sektorju v 
prihodnjih letih. Poleg tega bo treba v letu 2012 upoštevati postopno vzpostavljanje centra 
za opazovanje cen na trgu ribiških proizvodov, pri čemer se je Komisija zavezala, da bo 
predlagala pravno podlago;

4. obžaluje splošno zmanjšanje sredstev za odobritve in plačila za nadzor in izvajanje skupne 
ribiške politike, ki ga je predlagala Komisija, zlasti glede finančnih prispevkov za države 
članice; meni, da mora Komisija ukrepati aktivnejše, da bo olajšala in spodbudila uporabo 
teh sredstev;

5. vendar pa pozdravlja povečanje sredstev za Agencijo Skupnosti za nadzor ribištva, katere 
delo je treba spremljati in spodbujati;

6. ugotavlja, da so sredstva za politike, ki se nanašajo na ohranjanje, upravljanje in izrabo 
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živih vodnih virov (vrstica 11 07) splošno nespremenjena, vendar, ob upoštevanju 
izvajanja iz leta 2010, zahteva, da Komisija v večji meri uporablja sredstva, ki so ji bila 
prvotno dana na razpolago;

7. je seznanjen z oblikovanjem proračunske vrstice, namenjene integrirani pomorski politiki, 
vendar ugotavlja, da predlagana sredstva ne zadoščajo za financiranje glavnih ciljev te 
nove politike; ponovno poudarja, da financiranje integrirane pomorske politike na noben 
način ne sme škoditi zgodovinskim proračunskim sredstvom za skupno ribiško politiko, in 
da je zato treba najti ustrezno ravnotežje pri uporabi sredstev v rezervi razdelkov 1 in 2 
večletnega finančnega okvira;

8. odločno zavrača ogromna znižanja, predvidena v poglavju o ribištvu v stališču Sveta glede 
proračuna za leto 2012; obžaluje, da je Svet pripravljen drastično zmanjšati prispevek 
Unije za ta sektor, saj mu primanjkuje sredstev, ob upoštevanju pomena tega sektorja za 
celotno družbo;

9. Svet opozarja na dejstvo, da zmanjšanje finančnih sredstev v tem sektorju ne bo nikoli 
omogočilo trajnostnega razvoja evropskega ribištva; opozarja, da ima Evropska unija tudi 
pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega ribolova v svetu; ugotavlja, da bo brez 
dodatnih sredstev za kontrolo, nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov še naprej 
spodkopaval ogromna prizadevanja ribičev v Uniji in oviral dobro delovanje trga;

10. poziva Svet, naj ponovno preuči svoje stališče o ravni plačil in odobritev za vse vrstice, ki 
se nanašajo na naslov 11, zlasti za vrstice Evropskega sklada za ribištvo.


