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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

na temo Več rib v morju? Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven največjega 
trajnostnega donosa, vključno z območji obnove ribjih staležev in morskimi 
zavarovanimi območji
(2019/2162(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 11, 39 in 191 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki1,

– ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega 
okolja (okvirna direktiva o morski strategiji)2,

– ob upoštevanju člena 13 Lizbonske pogodbe, ki določa, da morajo Unija in države 
članice pri oblikovanju politik Unije o ribištvu in drugih področjih upoštevati dejstvo, 
da so živali čuteča bitja, ter zato kar največjo pozornost nameniti ustreznim zahtevam 
po dobrem počutju živali,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s 
tehničnimi ukrepi3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst4 in Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih 
ptic5,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti 
živali pri usmrtitvi6 in zlasti člena 3 Uredbe, katerega ključno načelo, da „.[se] živalim 
[...] med usmrtitvijo in povezanimi postopki prihrani vsakršna bolečina, vznemirjenje 
ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti“, velja za ribe,

– ob upoštevanju Direktive 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 
2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (direktiva o pomorskem 
prostorskem načrtovanju)7,

1 UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
2 UL L 164, 25.6.2008, str. 19.
3 UL L 198, 25.7.2019, str. 105.
4 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
5 UL L 20, 26.1.2010, str. 7.
6 UL L 303, 18.11.2009, str. 1.
7 UL L 257, 28.8.2014, str. 135.
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– ob upoštevanju Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov8 in zlasti v zvezi z odtekanjem gnojil,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije9 in Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti10,

– ob upoštevanju strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 iz sporočila 
Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 
2030 – Vračanje narave v naša življenja (COM(2020)0380),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2018 o mednarodnem upravljanju 
oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za 
leto 203011,

– ob upoštevanju poročila Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo o 
stanju v svetovnem ribištvu in akvakulturi, izdaja 2020 (SOFIA 2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do 
vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020)0381),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. junija 2020 z naslovom Za bolj trajnostni 
ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2021 (COM(2020)0248),

– ob upoštevanju Deklaracije iz Johannesburga o trajnostnem razvoju iz leta 2002, 
izvedbenega načrta iz Johannesburga in končnega dokumenta konference OZN o 
trajnostnem razvoju „Rio +20“ iz junija 2012 z naslovom Prihodnost, ki jo hočemo,

– ob upoštevanju poročila Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora Komisije 
za ribištvo (STECF) o spremljanju uspešnosti skupne ribiške politike (STECF) 
(STECF-Adhoc-20-01),

– ob upoštevanju Konvencije o biotski raznovrstnosti in zlasti cilja 11 v okviru ciljev iz 
Aičija glede biotske raznovrstnosti, ki so sestavni del strateškega načrta za biotsko 
raznovrstnost v okviru Konvencije o biotski raznovrstnosti za obdobje 2011–2020,

– ob upoštevanju poročila o globalni oceni biotske raznovrstnosti in ekosistemskih 
storitev za leto 2019, ki ga je pripravila Medvladna platforma o biološki raznovrstnosti 
in ekosistemskih storitvah (IPBES),

– ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe 
(IPCC) o oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju za leto 2019,

8 UL L 375, 31.12.1991, str. 1.
9 UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
10 UL L 264, 25.9.2006, str. 13.
11 UL C 458, 19.12.2018, str. 9.



RR\1220792SL.docx 5/18 PE650.373v02-00

SL

– ob upoštevanju resolucije Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov iz 
leta 2016 o povečanju pokritosti morskih zavarovanih območij za učinkovito ohranjanje 
morske biotske raznovrstnosti,

– ob upoštevanju cilja trajnostnega razvoja 14 agende OZN za trajnostni razvoj do 
leta 2030 o ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morij in morskih virov,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 25. junija 2020 o izvajanju okvirne direktive o 
morski strategiji (COM(2020)0259),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o 15. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP 15)12,

– ob upoštevanju poročila Svetovne banke iz leta 2017 z naslovom The sunken billions 
revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries (Ponovni pregled 
potopljenih milijard: napredek in izzivi v svetovnem morskem ribištvu),

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 1/2017 z dne 
21. februarja 2017 z naslovom Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja 
Natura 2000 je potrebnih več prizadevanj,

– ob upoštevanju poročila Evropske agencije za okolje (EEA) št. 17/2019 z dne 
25. junija 2020 z naslovom Morska sporočila II (Marine messages II),

– ob upoštevanju sklepa evropskega varuha človekovih pravic v zadevi 640/2019/FP o 
preglednosti postopka odločanja Sveta EU, ki vodi do sprejetja letnih uredb o določitvi 
ribolovnih kvot (celotni dovoljeni ulov),

– ob upoštevanju poročila Evropske agencija za okolje št. 3/2015 z dne 1. oktobra 2015 z 
naslovom Zaščitena morska območja v evropskih morjih: pregled in obeti za prihodnost 
(Marine protected areas in Europe’s seas: An overview and perspective for the future),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 1. oktobra 2015 o napredku pri ustanavljanju 
zaščitenih morskih območij (kot zahteva člen 21 Okvirne direktive o morski strategiji 
2008/56/ES) (COM(2015)0481),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 31. julija 2018 o oceni programov ukrepov 
držav članic na podlagi Okvirne direktive o morski strategiji (COM(20180)0562),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. junija 2020 z naslovom Za bolj trajnostni 
ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2021 (COM(2020)0248),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0264/2020),

A. ker je skupna ribiška politika namenjena zagotavljanju, da so ribolovne dejavnosti in 
dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko trajnostne in upravljane na način, ki je 
skladen s cilji doseganja gospodarskih in socialnih koristi ter koristi zaposlovanja ter 

12 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0015.



PE650.373v02-00 6/18 RR\1220792SL.docx

SL

prispevanja k zanesljivi preskrbi s hrano; ker je treba za doseganje cilja postopne 
obnovitve in ohranjanja populacij ribjih staležev nad ravnmi biomase, ki omogočajo 
največji trajnostni donos, stopnjo izkoriščanja največjega trajnostnega donosa doseči do 
leta 2015, kjer je to mogoče, za vse staleže pa postopoma, vendar najpozneje do 
leta 2020;

B. ker cilj trajnostnega razvoja 14 poziva k ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov, morja 
in morskih virov;

C. ker je cilj okvirne direktive o morski strategiji varovanje in ohranjanje morskega okolja, 
preprečevanje njegovega propadanja in obnovitev morskih ekosistemov ter doseganje 
dobrega okoljskega stanja morskih voda EU do leta 2020;

D. ker v skladu z okvirno direktivo o morski strategiji dobro okoljsko stanje temelji na 
enajstih deskriptorjih; ker se deskriptor 3 nanaša na populacije vseh rib in lupinarjev, ki 
se izkoriščajo v komercialne namene, so znotraj varnih bioloških meja ter imajo takšno 
razporeditev starosti in velikosti populacije, ki je značilna za zdrav stalež;

E. ker deksriptor 3 dobrega okoljskega stanja vključuje tri glavna merila za ocenjevanje – 
(I) trajnostno izkoriščanje, (II) sposobnost razmnoževanja in (III) ohranjanje deleža 
starejših in večjih rib – vendar se lahko samo 10,5 % staležev oceni glede na merili (I) 
in (II), za merilo (III) pa na evropski ravni ni zadovoljive skupne metodologije za 
oceno;

F. ker je nujno izboljšati zbiranje podatkov o nekaterih ribjih staležih, zlasti o staležih v 
Črnem morju, Sredozemlju in Makaroneziji, da se opravi znanstvena ocena, ki je 
bistvena za trajnostno upravljanje staležev;

G. ker so ukrepi za upravljanje ribištva, ki so bili sprejeti v okviru skupne ribiške politike, 
že obrodili sadove, saj se število ribjih staležev, ki se izkoriščajo na trajnostni ravni, 
povečuje, kar omogoča večji donos staležev, ki so bili prekomerno izkoriščani;

H. ker je po podatkih Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo 
(STECF) kljub pravni zahtevi, da se prelov odpravi do leta 2020, še vedno prekomerno 
izkoriščanih, tj. nad stopnjo največjega trajnostnega donosa, približno 38 % staležev v 
severovzhodnem Atlantiku in približno 92 % staležev, ki se znanstveno ocenjujejo v 
Sredozemskem in Črnem morju; ugotavlja, da je bilo glede na poročilo FAO o stanju v 
svetovnem ribištvu in akvakulturi za leto 2020 leta 2017 prekomerno izkoriščanih 
62,5 % staležev v Sredozemlju in Črnem morju;

I. ker je Komisija predlagala celotne dovoljene ulove v severovzhodnem Atlantiku v 
skladu z največjim trajnostnim donosom za vseh 78 staležev, za katere je na voljo 
znanstveno mnenje;

J. ker je Svet leta 2019 določil celotni dovoljeni ulov za 62 od 78 vrst v skladu z največjim 
trajnostnim donosom; ker se zato pričakuje, da bo leta 2020 več kot 99 % iztovarjanj v 
Baltskem in Črnem morju ter Atlantiku, ki jih upravlja izključno EU, izviralo iz 
trajnostnega ribolova;

K. ker se je biomasa v severovzhodnem Atlantiku od leta 2007 nenehno povečevala in je 
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bila leta 2018 pri v celoti ocenjenih staležih za 48 % večja kot leta 2003; ker je stanje v 
Sredozemlju in Črnem morju od začetka serije podatkov leta 2003 ostalo v bistvu 
nespremenjeno, čeprav je leta 2012 morda prišlo do rahlega povečanja biomase;

L. ker se ribolov z največjim ekonomskim donosom nanaša na raven ulova, pri kateri so 
gospodarske koristi za ribiške flote največje, kar izboljšuje odpornost sektorja, in pri 
katerem se staleži ohranjajo nad največjim trajnostnim donosom;

M. ker za ribolov več vrst ni mogoče uporabljati upravljanja vrst, ki temelji na modelu 
največjega trajnostnega donosa, tudi pri ribolovu, ki je znanstveno dobro raziskan in 
dokumentiran;

N. ker se skupna ribiška politika še ne izvaja v celoti in se nekateri njeni ukrepi, kot je 
določitev območij obnove ribjih staležev, ne uporabljajo;

O. ker je na svetovni ravni po podatkih Medvladne platforme o biološki raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitvah (IPBES) 66 % morskega okolja spremenjenega zaradi 
človeškega pritiska in je po podatkih FAO 34,2 % ribjih staležev ulovljenih na biološko 
netrajnosten način;

P. ker se Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) zavzema za to, 
da bi se do leta 2020 vsaj 30 % vseh morskih habitatov preoblikovalo v omrežje visoko 
zaščitenih morskih zavarovanih območij, med drugim z učinkovitimi ohranitvenimi 
ukrepi na posameznem območju, cilj tega pa je, da ne bi bilo ekstraktivnih dejavnosti v 
vsaj 30 % oceanskih voda, brez upoštevanja socialno-ekonomskih posledic;

Q. ker je v poročilu FAO o stanju v svetovnem ribištvu in akvakulturi za leto 2020 
ponovno poudarjeno, da je upravljanje najboljše orodje za ohranjanje in edini način za 
zagotovitev trajnostnosti ter da so staleži v okviru učinkovitega upravljanja vse bolj 
trajnostni, pri čemer se 78,7 % sedanjih iztovarjanj morskih rib na svetu pridobi iz 
biološko trajnostnih staležev;

R. ker strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 zahteva pravno zavezujoč cilj, 
da se zaščiti vsaj 30 % in strogo zaščiti 10 % morskega območja EU;

S. ker daljinsko elektronsko spremljanje, na primer s prenosom podatkov o položaju plovil 
v skoraj realnem času, in krepitev pregledov na kraju samem pozitivno vplivata na 
uveljavljanje morskih zavarovanih območij;

T. ker ima izguba morske biotske raznovrstnosti socialno-ekonomske posledice za ribiški 
sektor, obalne in čezmorske skupnosti ter družbo kot celoto in jo je zato treba preprečiti; 
ker bi po mnenju Svetovne banke obnovitev ribjih populacij prinesla večje gospodarske 
koristi od trenutnega stanja morskih ribjih populacij;

U. ker so zdravi habitati, vključno s peščenimi plitvinami, rastišči morske trave in 
koralnimi grebeni, bistveni za obnovo delovanja morskih ekosistemov in ribjih staležev 
ter za zagotavljanje ponorov ogljika za ublažitev podnebnih sprememb;

V. ker so dobro upravljana morska zavarovana območja bistvena za povečanje biotske 
raznovrstnosti in ohranitev naravnih habitatov drugih vrst, kot so ptice;
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W. ker obstaja odločno znanstveno soglasje, da lahko morska zavarovana območja zaradi 
učinka prelivanja in pozitivnih učinkov na zaposlovanje koristijo ribolovu, na primer z 
zaščito območij razmnoževanja, nedoraslih morskih organizmov in velikih ribjih samic 
z visoko zmogljivostjo razmnoževanja;

X. ker na obnovo ribjih staležev vpliva tudi onesnaževanje, ki izvira s kopnega, zlasti v 
delno zaprtih morskih bazenih, in iz drugih morskih dejavnosti;

Y. ker je bila skupna biomasa vrst, za katere veljajo kvote, pri staležih, ki jih upravlja EU, 
leta 2018 za 48 % večja kot leta 2003;

Z. ker so prostoživeče ujete ribe zaradi majhnega ogljičnega odtisa ribištva daleč najbolj 
zdrav in okolju prijazen vir beljakovin na zemlji; ker je morska hrana zato najboljša 
izbira za boj proti podnebnimi spremembam;

AA. ker Svet in EU doslej nista upoštevala priporočil evropske varuhinje človekovih pravic, 
naj proaktivno objavita dokumente, povezane s sprejetjem predpisov glede celotnega 
dovoljenega ulova;

AB. ker ribolov na ravni največjega trajnostnega donosa v severovzhodnem Atlantiku še 
naprej daje pozitivne rezultate;

Izboljšanje upravljanja ribištva za odpravo prelova

1. ponovno poziva k celovitemu izvajanju skupne ribiške politike, da bi se obnovile in 
ohranile populacije ribjih staležev nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni 
donos;

2. poudarja, da imajo narava, ribe in drugi živi organizmi lastno vrednost, tudi če se ne 
izkoriščajo s človeškimi dejavnostmi;

3. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo znanstveno pokritost, da se 100 % ribjih 
staležev, ki se izkoriščajo v evropskih vodah, oceni najpozneje do leta 2025 in da se 
lahko največji trajnostni donos izračuna za vse te staleže, kjer je to znanstveno mogoče;

4. poudarja, da so države članice odgovorne za zbiranje podatkov in da so ti podatki 
bistveni za ocenjevanje zdravja ribjih staležev; poudarja, da mora Komisija v skladu s 
členom 23 Uredbe (EU) 2017/1004 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje 
in uporabo podatkov v ribiškem sektorju13 Parlamentu in Svetu predložiti poročilo o 
izvajanju in delovanju uredbe;

5. poziva Komisijo, naj pripravi predloge za celotni dovoljeni ulov, in Svet, naj določi 
celotni dovoljeni ribolov na ravni največjega trajnostnega donosa, kot je določeno v 
uredbi o skupni ribiški politiki;

6. poziva Komisijo, države članice in znanstveno skupnost, naj razvijejo na znanosti 
temelječ model za optimizacijo upravljanja in izkoriščanja ribolova več vrst; poudarja, 

13 Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za 
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s 
skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008. UL L 157, 20.6.2017, str. 1.
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da bi moral ta model omogočati določitev podobnih ciljev glede upravljanja pri uporabi 
največjega trajnostnega donosa v skupni ribiški politiki, kar bi omogočilo spremljanje 
razvoja uvedenih pravil upravljanja;

7. poziva Komisijo, naj okrepi izvajanje ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva, 
tudi z večjo uporabo pristopov več vrst, da bi zmanjšala negativni vpliv ribolovnih 
dejavnosti in drugih dejavnikov, kot so podnebne spremembe, na morske ekosisteme, 
ribje populacije in družbo ter zagotovila odpornost oceanov na podnebne spremembe; 
ponovno poudarja, da so v celoti dokumentirani podatki o ribolovu in kakovosti ključni 
za izboljšanje upravljanja ribištva; poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe za izboljšanje zbiranja podatkov o rekreacijskem ribolovu, ob 
upoštevanju njegovega vpliva na okolje in socialno-ekonomske vrednosti;

8. poziva Komisijo, naj še naprej podpira načrte za izboljšanje selektivnosti in z namenom 
izvajanja ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva opredeli prakse, ki škodujejo 
staležem, biotski raznovrstnosti oceanov in morskemu okolju, ter sprejme ukrepe, da bi 
te prakse omejili in spremenili;

9. poziva Komisijo, naj še naprej podpira načrte za izboljšanje selektivnosti in preživetje 
neciljnih vrst ter upošteva rezultate študij, ki dokazujejo škodljive učinke ribolovnih 
tehnik, kot so pridnena orodja ali naprave za zbiranje rib, tako da ostro omeji njihovo 
uporabo;

10. meni, da bi morala EU po oceni skupne ribiške politike do leta 2022 v posvetovanju z 
deležniki in zlasti ribiškim sektorjem prilagoditi sedanje prakse upravljanja ribištva in 
pospešiti prehod na ribolov z majhnim vplivom, kjer je to potrebno, da bi se ohranile 
sedanje ravni ribjih staležev ter, kar je še pomembneje, da bi se ribji staleži in morski 
ekosistemi obnovili, ter te ukrepe podpreti prek Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo;

11. meni, da bi bi bilo treba posebno pozornost in podporo nameniti malemu ribolovu, ki je 
lahko manj plenilski in bolj trajnosten, ne le v smislu upravljanja bioloških virov, 
ampak tudi s socialno-ekonomskega vidika;

12. poziva Komisijo, naj podpre uskladitev kazalnikov pod merilom (III) za dobro okoljsko 
stanje v skladu z okvirno direktivo o morski strategiji, da se določijo referenčne 
vrednosti in metodologija ocenjevanja, ki bodo skupne vsem državam članicam;

13. poziva Komisijo, naj preuči, ali bi bilo pri upravljanju ribištva poleg največjega 
trajnostnega donosa ustrezno uporabiti tudi kazalnike, ki bi upoštevali interakcije med 
vrstami in socialno-ekonomske dejavnike ter vplive podnebnih sprememb in 
onesnaževanja; ugotavlja, da nekatere države preučujejo in uvajajo druge kazalnike, kot 
je največji ekonomski donos;

14. poudarja, da je za omejitev pritiska človeških dejavnosti potrebnih več raziskav in 
inovacij v ribiškem sektorju za razvoj dobrih praks, povezanih s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnostjo in selektivnostjo ribolovnega orodja;

15. poudarja pomen malega priobalnega ribolova in meni, da lahko ta sektor bistveno olajša 
prehod na trajnostno upravljanje ribjih staležev; zato poziva vse države članice, naj 
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povečajo delež nacionalnih kvot, dodeljenih temu sektorju;

16. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo države članice uvedle programe zbiranja 
podatkov, ki bodo zajemali vpliv ribolovnih dejavnosti na širše okolje, tudi na prilov 
občutljivih vrst, in na morsko dno;

17. zahteva, naj Svet proaktivno objavi vse dokumente, povezane s sprejetjem predpisov 
glede celotnega dovoljenega ulova, v skladu s priporočilom evropske varuhinje 
človekovih pravic, ter izpolni zahteve iz Uredbe (ES) št. 1049/2001 in Uredbe (ES) 
št. 1367/2006;

Razširitev mreže zavarovanih območij in izboljšanje njenega upravljanja

18. poudarja, da je Evropska unija sicer dosegla napredek in uresničila cilj, da bo 10 % 
evropskih voda opredelila kot zavarovana območja, vendar mreža morskih zavarovanih 
območij še zdaleč ni v celoti učinkovita in le zelo majhen delež obstoječih morskih 
zavarovanih območij ima načrte upravljanja in izvaja varnostne ukrepe;

19. poudarja, da morska zavarovana območja, če so uspešna, zagotavljajo velike socialno-
ekonomske koristi, zlasti za obalne skupnosti ter sektor ribištva in turizma, ter lahko 
opravljajo ključne ekološke funkcije za razmnoževanje ribjih staležev (z zagotavljanjem 
drstitvenih območij in območij odraščanja) in povečajo njihovo odpornost;

20. pozdravlja predlog Komisije iz strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030, da bo 
vsaj 30 % morskega območja v EU zaščitenega;

21. poziva Komisijo, naj izvede oceno učinka tega predloga;

22. poziva Komisijo, naj sprejme smernice za izvajanje ciljev glede morskih zavarovanih 
območij v posameznih morskih regijah EU, da bi zagotovila uravnoteženo geografsko 
porazdelitev in ekološko reprezentativnost;

23. poziva države članice, naj še naprej določajo morska zavarovana območja v skladu z 
direktivama o pticah 14 in habitatih15 ter okvirno direktivo o morski strategiji, da bi 
dosegli te cilje;

24. poziva k vzpostavitvi morskih zavarovanih območij v okviru usklajenega omrežja 
povezanih območij, vključno s priobalnimi in globokomorskimi območji; opozarja, da 
je treba prenehati loviti s pridnenimi orodji pod 400 m na območjih, kjer je znano, da 
obstajajo ali se bodo verjetno pojavili občutljivi morski ekosistemi;

25. poziva Komisijo, naj določi trdne, na znanosti temelječe smernice za upravljanje 
morskih zavarovanih območij za države članice in naj razvrsti morska zavarovana 
območja, pri čemer naj upošteva njihovo doseženo stopnjo pri ustanavljanju, načrte 
upravljanja in ekosistemske koristi ter naj se opira na obstoječe smernice, kot so 

14 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih 
ptic. UL L 20, 26.1.2010, str. 7.
15 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst. UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
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svetovni standardi Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov;

26. vztraja, da mora Komisija dopolniti sporazume o ribištvu s tretjimi državami z ukrepi za 
upravljanje in vodenje, kot so morska zavarovana območja, ter s tem omogočiti boljše 
upravljanje ribjih staležev in obvladovanje številnih kumulativnih učinkov teh 
sporazumov, kot so onesnaževanje, nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov ter 
razvoj nekaterih praks, kot je industrijski ribolov, ki ogroža trajnostnost nekaterih 
staležev;

27. poziva države članice, naj določijo celovite in učinkovite načrte upravljanja za obstoječa 
in prihodnja morska zavarovana območja ter uvedejo strožje ukrepe za nadzor in 
spremljanje, da bi zagotovile upoštevanje morskih zavarovanih območij;

28. poziva sektorja komercialnega in rekreacijskega ribolova ter ustrezne organizacije s 
pristojnostmi na področju upravljanja človeških in gospodarskih dejavnosti na morju 
(npr. regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali Mednarodna pomorska 
organizacija), naj sodelujejo pri nadzoru in spremljanju morskih zavarovanih območij;

29. poudarja, da je potreben večji nadzor nad ukrepi za upravljanje ribištva na območjih 
Natura 2000, ki so jih predložile države članice EU, da bi se zagotovilo doseganje ciljev 
ohranjanja v skladu s členom 11 uredbe o skupni ribiški politiki;

30. poudarja, da bi morala opredelitev območij in oblikovanje ukrepov za upravljanje 
temeljiti na najboljših razpoložljivih strokovnih mnenjih;

31. priznava, da je uspeh morskih zavarovanih območij in drugih zavarovanih območij 
odvisen od tega, ali imajo trdno znanstveno podlago ter ali jih sprejmejo komercialni in 
rekreacijski ribiči, obalne skupnosti in drugi deležniki, pa tudi od jasnega obveščanja o 
tem, kaj je zavarovano in zakaj; zato poziva, naj se v oblikovanje, upravljanje in 
spremljanje morskih zavarovanih območij vključi ribiški sektor, vključno z njegovo 
obrtniško komponento in znanstvenimi organi za upravljanje ribištva ter drugimi 
ustreznimi deležniki; poziva, naj se spodbuja sodelovanje civilne družbe z 
vzpostavitvijo morskih izobraževalnih območij;

32. poudarja, kako pomembno je imeti celovit in skladen pristop k vzpostavitvi morskih 
zavarovanih območij, ne le z omejevanjem komercialnih ribolovnih dejavnosti, temveč 
tudi z obravnavanjem drugih dejavnosti, kot so raziskovanje in izkoriščanje fosilnih 
goriv, rudarstvo, obsežna akvakultura, izkopavanje dna, priobalne vetrne elektrarne, 
promet in rekreacijski ribolov ter druge prostočasne dejavnosti;

33. poziva države članice, naj razširijo mrežo območij obnove ribjih staležev v okviru 
skupne ribiške politike, zlasti če obstajajo jasni dokazi o visokih koncentracijah rib, 
manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ali drstitvenih območij; poudarja, 
da je treba v prihodnje poročilo o izvajanju skupne ribiške politike vključiti oceno 
določanja in uspešnosti takih območij;

34. poziva Komisijo in države članice, naj v mednarodnih pogajanjih o sporazumu za 
ohranjanje in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti na območjih, ki so zunaj nacionalne 
jurisdikcije, in v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva zagovarjajo 
ambiciozen globalni mehanizem za vzpostavitev morskih zavarovanih območij na 
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odprtem morju ali območjih zunaj nacionalne jurisdikcije in po sklenitvi sporazuma o 
morski biotski raznovrstnosti zunaj nacionalne jurisdikcije prevzamejo proaktivno 
vlogo pri oblikovanju novih učinkovitih upravljavskih orodij za upravljanje posameznih 
območij, vključno z morskimi zavarovanimi območji na odprtem morju; opozarja, da 
mora biti določitev morskih zavarovanih območij na območjih, ki so zunaj nacionalne 
jurisdikcije, podprta s socialno-ekonomsko in ekološko oceno učinka, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih;

35. poziva Komisijo in države članice, naj v mednarodnih pogajanjih pod okriljem OZN 
promovirajo idejo, da oceani kot celota človeštvu zagotavljajo ekosistemske storitve in 
da morajo biti zato priznani kot svetovne dobrine;

Obravnavanje drugih okoljskih dejavnikov, ki ogrožajo obnovo ribjih staležev

36. poudarja, da je hitro in odločno ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam 
bistveno za ohranitev zdravih morskih organizmov in habitatov, s tem pa za 
nadaljevanje trajnostne ribolovne dejavnosti in dolgoročno prehransko varnost; 
opozarja, da si morajo v skladu s členom 2 Pariškega sporazuma njegove podpisnice 
prizadevati za povečanje sposobnosti prilagajanja škodljivim vplivom podnebnih 
sprememb ter spodbujanja odpornosti nanje in razvoja z nizkimi emisijami toplogrednih 
plinov na način, ki ne ogroža proizvodnje živil;

37. poudarja, da morska zavarovana območja prispevajo k prilagajanju podnebnim 
spremembam s krepitvijo odpornosti ekosistemov; poziva države članice, naj okrepijo 
vlogo mreže morskih zavarovanih območij v svojih nacionalnih strategijah za 
prilagajanje podnebnim spremembam;

38. poudarja, da je treba za obnovitev ribjih staležev in njihovo ohranjanje na trajnostni 
ravni obravnavati tudi nekatere človeške dejavnike, povezane s podnebnimi 
spremembami, kot so izčrpavanje kisika in zakisljevanje, pa tudi različne, večinoma 
kopenske, vendar tudi morske vire onesnaževanja, ki negativno vplivajo na obnovitev 
ribjih staležev ali prispevajo k njihovi ranljivosti, kot so nitrati, odpadne vode, gnojila, 
pesticidi, strupene kemikalije, onesnaževanje iz industrijske dejavnosti in masovnega 
turizma, ostanki iz akvakulture, onesnaževanje s plastičnimi odpadki in mikroplastiko, 
sončne kreme, hormoni, onesnaževanje s hrupom, uhajanje nafte in izgubljeno ali 
zavrženo ribolovno orodje;

39. poziva Komisijo, naj objavi študijo o vplivu navedenih raznolikih virov onesnaževanja 
na obnovo ribjih staležev in morske ekosisteme;

40. poudarja, da je treba ribiče vključiti v boj proti onesnaževanju morij in oceanov; poziva 
Komisijo, naj zato pozove države članice k sprejetju zakonodaje, ki bo ribičem 
dovoljevala, da na obali odlagajo vse odpadke, zajete na morju; meni, da bi bilo treba s 
temi določbami uvesti sistem spodbud za ribiče in za uporabo ustreznega sistema 
zbiranja;

41. poudarja, da je treba povečati stopnjo preživetja neciljnih vrst z zmanjšanjem števila 
poškodb in stresa, povzročenih med ulovom in izpustitvijo;

42. poziva Komisijo, naj preuči te zahteve in se nanje odzove v novem akcijskem načrtu za 
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ohranitev ribolovnih virov in zaščito morskih ekosistemov, ki ga namerava predstaviti 
do leta 2021, ter med revizijo skupne ribiške politike, pa tudi v vseh prihodnjih 
zakonodajnih predlogih;

°

° °

43. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Do leta 2020 naj bi morsko okolje doseglo dobro okoljsko stanje, izkoriščanje ribjih staležev 
pa trajnostno raven. Ukrepi, sprejeti v okviru skupne ribiške politike, so že obrodili prve 
sadove: število ribjih staležev, ki se izkoriščajo na trajnostni ravni, narašča, zaradi česar se 
povečuje tudi donos pri nekaterih vrstah, ki so bile še pred kratkim ogrožene. Vendar cilji, 
določeni v okvirni direktivi o morski strategiji in skupni ribiški politiki, niso bili doseženi. 
Glede na velik izziv in nove grožnje zaradi podnebnih sprememb ni več dovolj slediti načelu, 
ki temelji zgolj na ohranjanju virov in varstvu okolja: zdaj si moramo prizadevati za strategijo 
„obnavljanja in ponovnega vzpostavljanja“. 

Od leta 2013 je eden glavnih ciljev skupne ribiške politike ustaviti prelov vseh evropskih 
staležev in do leta 2020 uvesti največje trajnostne donose za staleže. Po podatkih 
Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora Komisije za ribištvo (STECF) je 38 % 
staležev v severovzhodnem Atlantiku in 92 % staležev v Sredozemlju še vedno prekomerno 
izkoriščanih. Skupno ribiško politiko je treba izvajati v celoti in sprejeti dodatne ukrepe.

Kljub znatnim prizadevanjem Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) vsi staleži 
znanstveno še niso dovolj ocenjeni, da bi bilo mogoče izračunati njihov največji trajnostni 
donos. Pomanjkanje znanstvenih podatkov in virov, potrebnih za analizo teh podatkov, se vse 
prepogosto uporablja kot izgovor, da se ne opredelijo celoten dovoljen ulov in kvote za 
nekatere vrste, zlasti v Sredozemlju. Komisija in države članice morajo povečati znanstvene 
raziskave, če želimo doseči cilj, da bodo najpozneje do leta 2025 ocenjeni vsi staleži v 
evropskih vodah in izračunani največji trajnostni donosi zanje. Nesprejemljivo je, da še naprej 
lovimo vrste, o katerih nimamo dovolj podatkov, in jih s tem ogrožamo.

Poleg tega je treba upoštevati, da lahko največji trajnostni donos sicer omogoči stabilizacijo 
staležev, vendar ta pristop sam po sebi ne zadostuje za obnovitev staležev na trajnostno raven. 
Znanstveniki so razvili še en kazalnik: največji ekonomski donos. Medtem ko je največji 
trajnostni donos zasnovan za določitev največje možne količine trajnostnega ulova, je največji 
ekonomski donos določen za ohranjanje ribolova pod to ravnjo, da bi se izboljšala odpornost 
staležev. V posebnem poročilu Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) o 
oceanih in kriosferi je pojasnjeno, kako bodo podnebne spremembe vplivale na morja in ribe. 
Glede na navedeno in zaradi dolgoročnega zagotavljanja prehranske varnosti je treba ohranjati 
dovolj velike količine, da se omogoči odpornost vrst proti podnebnim spremembam, in hkrati 
zmanjšati porabo goriva. Ribolov z največjim ekonomskim donosom, tj. na ekonomsko 
najbolj donosni ravni za ribiče, krepi tudi gospodarsko odpornost sektorja. Največji 
ekonomski donos, ki je že uveden za staleže, ki jih upravlja izključno Islandija, povečuje 
dohodke ribičev in bi lahko prispeval k obnovi najbolj ogroženih staležev. Komisija mora 
pridobiti znanstveno mnenje o največjem ekonomskem donosu in določiti celotni dovoljeni 
ulov na tej ravni.

Pomembne rezultate bi lahko dosegli tudi z izboljšanjem selektivnosti. Nadaljevati je treba 
raziskave na področju ribolovnih tehnik, ki imajo manjši vpliv na morsko okolje, EU pa mora 
te raziskave podpirati. V številnih študijah je poudarjen škodljiv vpliv ribolovnih tehnik, kot 
so pridnena orodja ali naprave za zbiranje rib. Njihovo uporabo je treba strogo omejiti. Z 
uvedbo „ekoloških“ ali „biološko razgradljivih“ naprav za zbiranje rib bi lahko rešili problem 
onesnaževanja, ki ga povzročajo obstoječe naprave za zbiranje rib, vendar zaradi neselektivne 
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narave te tehnike ne morejo biti del dolgoročne rešitve.

Pri malem obrtnem ribolovu se že dolgo uporabljajo manj škodljive tehnike. Ta lokalni 
ribolov, ki ustvarja veliko delovnih mest, zagotavlja visokokakovostne proizvode in je okolju 
prijaznejši, predstavlja prihodnost evropskega ribištva. Zaščititi ga je treba z zakonodajo ter 
mu nameniti pošten delež celotnega dovoljenega ulova in kvot, dodeljenih posameznim 
državam.

Ukrepi za upravljanje ribištva sami po sebi ne zadostujejo za spoprijemanje z izzivom 
ohranjanja oceanov. Prostorski ukrepi, kot so morska zavarovana območja in območja obnove 
staležev, določena v uredbi o skupni ribiški politiki, lahko prispevajo k obnovi staležev in 
zaščiti morske biotske raznovrstnosti.

Orodja, določena v uredbi o skupni ribiški politiki, okvirni direktivi o morski strategiji, 
direktivah o pticah in habitatih ter nacionalni zakonodaji, se pomanjkljivo in redko 
uporabljajo, njihova uporaba pa je tudi neusklajena. Nekatera orodja, kot so območja obnove 
staležev iz člena 8 uredbe o skupni ribiški politiki, se skoraj ne uporabljajo. Poleg tega teh 
orodij ne upravljajo vedno isti organi. Med njimi je treba vzpostaviti močnejše vezi.

Konvencija o biotski raznovrstnosti in cilji trajnostnega razvoja OZN določajo, da je treba do 
leta 2020 zavarovati 10 % svetovnih voda. EU je, vsaj na papirju, ta cilj dosegla leta 2017. 
Znanstveniki in Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov priporočajo, naj se 
do leta 2030 zavaruje 30 % voda. Parlament je to priporočilo vključil v več resolucij, 
Komisija pa ga je vključila v strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Če želimo 
ta cilj doseči, mora biti določen v zakonodaji EU in pravno zavezujoč.

Pomembno pa je upoštevati dejansko stanje, ki se skriva za temi številkami. Več študij je 
pokazalo, da za morska zavarovana območja niso pripravljeni načrti upravljanja ali učinkoviti 
ukrepi. To je treba spremeniti. Komisija in države članice morajo okrepiti prizadevanja za 
zagotovitev, da bodo imela vsa obstoječa morska zavarovana območja učinkovite načrte 
upravljanja. 

Za uresničitev cilja ponovne vzpostavitve dobrega okoljskega stanja morja bi moralo biti 
30 % zavarovanih območij, tj. 15 % evropskih voda, močno zaščitenih. Ta območja bi morala 
vključevati cone, v katerih bi bili vsi ulovi in gospodarske dejavnosti prepovedani (območja 
brez odvzema), območja obnove ribjega staleža, vzpostavljena v okviru skupne ribiške 
politike, in območja, na katerih so prepovedane najbolj uničujoče ribolovne tehnike, kot so 
pridnena orodja, odvisno od lokalnih značilnosti in letnega časa. Degradirana območja, 
katerih okolje je bilo v preteklosti uničeno, je treba obnoviti. Za zagotovitev ustreznega 
izvajanja predlaganih ukrepov je treba napredek preverjati v vnaprej določenih časovnih 
presledkih.

Na teh območjih mora varstvo presegati omejitve ribolovnih dejavnosti: omejiti bi bilo treba 
tudi druge dejavnosti, kot so promet, proizvodnja energije, rudarstvo, izkoriščanje fosilnih 
goriv, množični turizem, izkopavanje dna in obsežna akvakultura, ter sprejeti ukrepe za 
omejitev onesnaževanja iz zunanjih virov.

Od uvedbe koncepta leta 2014 je bilo določenih zelo malo območij obnove staležev rib. 
Vendar so na nekaterih območjih obnove, kot je brezno Jabuka/Pomo, ki ga je Generalna 
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komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) vzpostavila leta 2017, že vidni rezultati. To 
območje obnove je bilo vzpostavljeno na strateško pomembni lokaciji, drstišču nekaterih vrst, 
vključno z osliči, katerih število se je posledično spet začelo povečevati, tudi zunaj 
zavarovanega območja. Projekt podpirajo tudi lokalni ribiči. 

Druga morska zavarovana območja, ki so bila vzpostavljena kot prvi korak k zaščiti določenih 
vrst, so pripomogla k razvoju ribjih populacij. V delu švedskega rezervata Åsvikelandet-
Kvädö (območje Natura 2000 SE0230138) je ribolov zaradi prizadevanj za zaščito belorepca 
prepovedan od leta 1979. Zaradi te prepovedi sta se povečala število in velikost plenilskih rib 
(ščuka, ostriž itd.) na bližnji Baltski obali.

Za uspeh morskih zavarovanih območij je ključno, da jih sprejmejo ribiči. Zato morajo biti 
ribiči vključeni v pripravo in upravljanje zavarovanih območij. Ribiči lahko sodelujejo tudi 
pri spremljanju morskih zavarovanih območij poleg širše uporabe sistema za spremljanje 
plovil in pogostejših preverjanj na kraju samem.

Sredstva iz sedanjega in prihodnjega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) bi 
bilo treba prednostno usmerjati v določitev visoko zaščitenih tovrstnih območij, usposabljanje 
deležnikov ter upravljanje in spremljanje območij.

Nazadnje bi bilo treba izboljšati ozaveščenost o vplivu različnih vrst onesnaževanja na 
morsko življenje in sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo zmanjšanje in preprečevanje. Poročilo 
poziva Komisijo, naj se osredotoči zlasti na vprašanja, kot so onesnaževanje z nitrati, zlasti v 
delno zaprtih morjih, čiščenje odpadnih voda, fitofarmacevtska sredstva, ki se uporabljajo v 
kmetijstvu, industrijsko onesnaževanje, onesnaževanje s plastiko in mikroplastiko, cigaretni 
ogorki, sončne kreme in celo hormoni.

Ti upravljavski, tehnični, prostorski in okoljski ukrepi bodo skupaj omogočili, da ne bomo 
dosegli le okoljskih ciljev EU v okviru pristopa, ki temelji na ekosistemih (ohranjanje in 
obnova morskih rastlin, vrst ptic itd.), ampak bomo tudi izboljšali zdravje ribjih staležev in 
ustvarili dolgoročne koristi za ribiški sektor.
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