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POBUDE

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

1. ugotavlja, da so obrtni priobalni ribolov, pobiranje morskih sadežev in ekstenzivno 
ribogojstvo družbeno, ekonomsko in okoljsko najbolj trajnostne oblike ribištva, ki so
odločilnega pomena za družbeno-gospodarski razvoj obalnih skupnosti; zanje sta značilna 
velik kulturni vpliv in ozemeljska raznolikost, saj zajemajo območja na celini, otoke in 
najbolj oddaljena ribolovna območja; na te vrste ribištva vplivajo negativni dejavniki, kot 
so pomanjkljivo čiščenje voda, odvajanje odpadnih voda, razlitja nafte, nenadzorovana 
pozidava obalnih predelov in posledice velikih projektov na obali; 

2. opozarja na pomanjkljive statistične podatke o socialni, ekonomski in teritorialni koheziji 
in na potrebo po kazalnikih na evropski ravni, ki bodo zagotavljali socialno-ekonomske, 
znanstvene in okoljske podatke; 

3. meni, da je glede na negotove razmere in nazadovanje nekaterih obalnih skupnosti, 
odvisnih od ribištva, ter pomanjkanje alternativ za gospodarsko diverzifikacijo treba 
uporabiti obstoječe instrumente, sredstva in mehanizme za zagotavljanje kohezije glede 
delovnih mest in okoljske trajnosti, pri čemer je treba tej vrsti ribištva priznati posebno 
mesto v novem okviru skupne ribiške politike ter hkrati poskrbeti za večje soupravljanje 
in sodelovanje sektorja obrtnega ribolova pri sprejemanju odločitev in spodbujati lokalne 
strategije na obalnih območjih, odvisnih od ribištva;

4. zato poziva Evropsko komisijo, naj prihodnji evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
določen odstotek sredstev nameni obrtnemu ribolovu, pobiranju morskih sadežev in 
ekstenzivnemu ribogojstvu in naj vzpostavi poseben program pomoči za mali ribolov, ki 
bo namenjen obalnim skupnostim, odvisnim od ribištva, dostop do sredstev pa bo 
prednostno dajal tistim, ki lovijo ribe ali gojijo morske sadeže na okolju najbolj prijazen in 
družbeno najbolj trajnosten način.


