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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je bila v skladu z letnim ekonomskim poročilom Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo (STEFC) o ribiški floti EU za leto 20191 
dobičkonosnost flote EU v letu 2017 ohranjena, kar pomeni neto dobiček v višini 1,3 
milijarde EUR, medtem ko se za leto 2019 pričakuje rahlo izboljšanje uspešnosti zaradi 
višjih cen iztovarjanja ter trajnih nizkih cen goriva in obrestnih mer;

B. ker je bilo leta 2017 v EU v ribištvu neposredno zaposlenih 151.981 ribičev, od katerih 
je po ocenah vsaj 43.747 ribičev sodilo med neplačano delovno silo2;

C. ker se je od leta 2008 skupna zaposlenost v floti EU povprečno zmanjšala za 1,3 % 
letno, deloma zaradi zmanjšanja zmogljivosti flote; 

1. priznava, da bi morale obalne regije, ki so zgodovinsko odvisne od ribištva, prejemati 
finančno podporo za razvoj novih sektorjev in ustvarjanje novih delovnih mest, ter 
poziva države članice, naj uvedejo ciljno usmerjene politike za ustvarjanje raznolikih 
delovnih mest in uporabo digitalnih rešitev; še naprej podpira združeno uporabo 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS), 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in novega sklada za okrevanje na 
obalnih območjih;

2. ugotavlja, da se Evropski socialni sklad pogosto uporablja za oživitev obalnih in 
podeželskih območij, tako da ljudem, izključenim s trga dela, ponuja možnosti 
usposabljanja in zaposlovanja, prilagojene lokalnim potrebam in sektorjem; ker 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo prispeva k ribištvu in pomorskemu 
gospodarstvu, pa tudi k socialni vključenosti in razvoju;

3. opozarja na precejšnje gospodarske posledice pandemije COVID-19 ter da morajo 
države članice dodeliti evropska sredstva za podporo ohranjanju in ustvarjanju delovnih 
mest v ribiškem sektorju;

4. pozdravlja dodano vrednost strateških sprememb v EU, zlasti zelenega in digitalnega 
prehoda, s katerimi naj bi ustvarili nova delovna mesta v obalnih regijah in dodatno 
spodbudili njihov gospodarski razvoj; 

5. poudarja, da je pomembno delavcem v ribiškem sektorju in vsem, ki jih tako delo 
zanima, zagotoviti dostop do usposabljanja, svetovanja, pripravništva in poklicnega 
izobraževanja, da bi se lahko prilagodili novim tržnim trendom (npr. ekološka hrana, 
specializirani turizem, prodaja in promocija lokalnih proizvodov z novimi 
tehnologijami); 

6. opozarja, da bi vzajemno priznavanje kvalifikacij in spričeval o pomorski varnosti v EU 

1 Letno poročilo STEFC (STEFC 19-06)
2 V številke o neplačani delovni sili nista vključeni Belgija in Francija.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2571760
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povečalo mobilnost zaposlenih in privlačnost pomorskih poklicev za mlado generacijo; 
meni, da priznavanje spričeval ne bi smelo pomeniti pretiranega finančnega in 
birokratskega bremena;

7. poudarja, da je pomembno ohranjati stalnost poklicnih poti in v tem okviru ustvarjati in 
ohranjati delovna mesta; opozarja, da bi bilo treba ribiče podpirati pri nadaljevanju 
poklicne poti na kopnem, če zaradi zdravstvenih razlogov, sprememb na trgu dela ali 
drugih dejavnikov ne morejo nadaljevati dela na morju; meni, da bi morali evropski 
skladi, zlasti Evropski socialni sklad, podpirati njihov nemoten poklicni prehod;

8. opozarja, da je kohezijska politika glavna naložbena politika EU za zmanjšanje 
gospodarskih, socialnih in teritorialnih razlik; poleg tega poziva države članice in 
Komisijo, naj uporabijo tudi sredstva instrumenta za nujno pomoč in zlasti Evropski 
sklad za pomorstvo in ribištvo kot orodji, da bi se državljani na lokalni ravni vključili v 
odzivanje na izzive v ribiškem sektorju;

9. spodbuja nadaljnji razvoj uspešnih lokalnih akcijskih skupin, kjer gre za lokalna javno-
zasebna partnerstva, zadolžena za lokalne razvojne strategije za lokalno proizvodnjo 
hrane, boljšo uporabo naravnih virov,večjo privlačnost podeželja s povečanjem storitev 
in kulture ter za ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi bilo treba izvajanje teh strategij 
podpreti z evropskimi sredstvi;

10. zato poudarja, da je pomembno podpreti nove trge za prodajo rib in drugih morskih 
proizvodov ter poenostaviti upravne in tehnične zahteve za razvoj lokalnih trgov za 
sveže ribe; spodbuja nadaljnjo digitalizacijo sektorja, ki bi morala omogočiti boljše 
sodelovanje med ribiči in strankami, pa tudi boljše upravljanje ulovljenih rib in drugih 
morskih proizvodov ter preprečevanje odpadkov; poudarja, da je pomemben dostop do 
usposabljanja na tem področju s pomočjo sredstev EU; 

11. je zelo zaskrbljen zaradi zdravja ribičev glede na njihove težke in stresne delovne 
razmere ter izpostavljenosti delovnim poškodbam; zato pristojne organe poziva, naj 
delavcem v tem sektorju zagotovijo varne in dostojne delovne razmere;

12. izraža zaskrbljenost zaradi staranja delovne sile v ribiškem sektorju in poziva k 
spodbudam za privabljanje mlajše generacije; poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za odpravo ovir za začetek poklicne poti v sektorju, kot so visoki začetni stroški 
za ustanovitev podjetja, nestabilnost prihodkov in negotovost glede trajanja poklicne 
poti; pozdravlja projekte, financirane s sredstvi EU, za sodelovanje z mladimi prek 
posebej zasnovanih programov in s spodbudami za mlade, da izberejo poklicno pot v 
ribiškem sektorju3;

13. meni, da ponovno vključevanje nekdanjih invalidnih ribičev na trg dela z 
zagotavljanjem dostopnega delovnega okolja vodi k socialni vključenosti ter ustvarja 
spodbude za ustvarjanje dohodka v ribiškem sektorju in ribiških skupnostih.

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten in Finland

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/blue-care-combating-marginalisation-through-fisheries_en

