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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. pozdravlja sporočilo o reformi skupne ribiške politike, ki mora, ob upoštevanju 
uravnoteženega in v doseganje sinergij usmerjenega pristopa, dajati prednost okoljskemu, 
socialnemu, gospodarskemu in kulturnemu stebru in s tem spodbujati trajnostni razvoj v 
skladu s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo iz strategije Evropa 2020; se zavzema 
za večjo usklajenost reformirane skupne ribiške politike z drugimi evropskimi politikami, 
zunanje delovanje EU pa mora biti skladno z njo;

2. meni, da morajo regije prevzeti večjo odgovornost za upravljanje ribištva ob upoštevanju 
načel subsidiranosti in regionalizacije, spodbujati dialog med različnimi akterji v sektorju, 
tako na predhodnih kot nadaljnjih stopnjah, ter zagotavljati spodbude in podpirati 
oblikovanje mednarodnih grozdov;

3. meni, da mora upravljanje ribištva temeljiti na znanstvenem znanju in utemeljenih 
mnenjih ter na partnerstvih med raziskovami in ribiškim sektorjem, ter poziva k 
oblikovanju regionalnih programov za zbiranje podatkov in nacionalnih raziskovalnih 
programov, ki bodo omogočali regionalno usklajevanje med državami članicami;

4. opozarja na pomen večfunkcionalnosti ribištva za obalna območja; poudarja, da je nujno 
uvesti posebne ukrepe za nekatera območja, kot so najbolj oddaljene regije, na primer 
podporo za flote malega priobalnega ribolova in spodbude za ribogojstvo; se zavzema za 
ukrepe za prestrukturiranje trga dela, za pomoč za usposabljanje in poklicno preusmeritev 
ter za spodbude organizacijam proizvajalcev in medpanožnim organizacijam;

5. opozarja na pomen Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pri izvajanju reformirane 
politike ter pri uravnoteženem in vključujočem teritorialnem razvoju ribolovnih območij 
in poudarja, da mora biti njegovo financiranje usklajeno s strategijo Evropa 2020 in 
skupnim strateškim okvirom.


