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POBUDE 

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 

vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja sprejetje sklepa v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo, in sicer 

je bilo ribiškemu sektorju in pomorski politiki dodeljenih 6,39 milijarde EUR za obdobje 

od leta 2014 do leta 2020; vseeno poudarja, da kljub pomenu ribištva za gospodarstvo 

številnih obalnih območij finančna sredstva za ribiško politiko – eno redkih skupnih 

politik EU – predstavljajo samo 0,7 % proračuna EU; meni, da bodo ta sredstva ribiškemu 

sektorju pomagala doseči trajnost ribolova ter podpirala obalne in otoške skupnosti, ki so 

močno odvisne od ribištva, pri diverzifikaciji njihovega gospodarstva, izboljšanju podpore 

za mali ribolov in regije, močno odvisne od ribolova, pa tudi pri doseganju ciljev 

strategije Evropa 2020; 

2. obžaluje dejstvo, da je Svet v nasprotju z odobritvijo Parlamenta omejil trajanje 

morebitne podpore Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo za začasno ustavitev 

ribiških dejavnosti med biološkimi obnovitvami v obdobju 2014–2020 na največ šest 

mesecev za posamezno plovilo; meni, da so obdobja bioloških obnovitev pomembno 

orodje za trajnostno upravljanje določenih vrst ribištva; zato meni, da bi bilo treba 

odpraviti omejitev in zagotoviti zadostna sredstva za obdobja biološke obnovitve; 

3. poziva Komisijo in države članice, naj nemudoma pripravijo potrebne pravne akte za 

pospešitev operacijskih programov držav članic, da bi lahko začeli izvajati prednostne 

naloge skupne ribiške politike, zlasti gospodarsko in družbeno trajnost ribiškega sektorja, 

ohranjanje bioloških virov ter trajnostno izkoriščanje ribištva in akvakulture;  

4. poudarja pomembnost natančnih in neodvisnih raziskav za oceno resničnega stanja 

staležev rib, da bi lahko izračunali največji trajnostni donos, ki ga omogoča trajnostno 

ribištvo, in meni, da je treba preučiti tudi socialne in ekonomske posledice sprejetih 

ukrepov za skupnosti, ki so odvisne od ribolova; ugotavlja, da je v novi osnovni uredbi o 

skupni ribiški politiki, ki je bila sprejeta lansko leto, poseben poudarek namenjen trajnosti 

za zagotavljanje kar največjega trajnostnega donosa; spominja, da je navedeni cilj eden 

osnovnih elementov nove skupne ribiške politike in vključuje točno in zanesljivo 

poznavanje stanja staležev ter socialnih in ekonomskih posledic sprejetih ukrepov;  meni, 

da bi se morale te raziskave ustrezno financirati iz proračuna EU; 

5. poudarja potrebo po povečanju financiranja mednarodnih znanstvenoraziskovalnih 

organizacij in znanstvenoraziskovalnih organizacij držav članic, da se izpopolni znanje in 

ocenjevanje morskih bioloških virov; 

6. opozarja, da je nadzor ribištva na ladjah in v pristaniščih bistvenega pomena za doseganje 

ciljev trajnostnega ribištva; meni, da bi lahko nezadostna finančna podpora ogrozila cilje 

reforme; opozarja, da je treba zaradi nove skupne ribiške politike povečati operativne 

dejavnosti Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA), da bi pomagali državam 

članicam in Evropski komisiji pri razvoju praktičnih orodij kontrole in nadzora 

(operacije, povezane z upravljanjem ribištva, sistemi za upravljanje podatkov, obveznosti 

iztovarjanja in boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu); 



 

PE536.030v03-00 4/5 AD\1033686SL.doc 

SL 

7. poziva k povečanju proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za izvedbena orodja 

in človeške vire, da se zagotovi ustrezno izvajanje reforme skupne ribiške politike, ter za 

izboljšanje kontrol, inšpekcij, nadzora in sodelovanja na nacionalni ravni, da se bodo 

pravila skupne ribiške politike spoštovala ter učinkovito in dosledno uporabljala, kar bo 

ustvarilo enake konkurenčne pogoje za ribiško industrijo, vsi udeleženci v tem sektorju 

pa bodo deležni enakopravne obravnave; 

8. poudarja, da več kot 60 % oskrbe z ribiškimi proizvodi v EU prihaja iz mednarodnih voda 

in izključnih ekonomskih con tretjih držav, zato je treba v letnem proračunu za leto 2015 

predvideti ustrezna in zanesljiva proračunska sredstva; meni, da zunanja razsežnost 

skupne ribiške politike zahteva stalno vključevanje posebnih proračunskih ukrepov, 

usmerjenih v krepitev in razvoj sodelovanja Evropske unije v regionalnih organizacijah za 

upravljanje ribištva ter v financiranje sklenitve dvostranskih sporazumov s tretjimi 

državami, pri čemer se upošteva predvidena obnovitev protokolov z Mavretanijo, 

Mozambikom, Madagaskarjem, Grenlandijo, Zelenortskimi otoki in Kiribatijem; 

9. obžaluje, da je Komisija zmanjšala zneske v postavki za pilotni projekt o podpornih 

ukrepih za mali ribolov (11 06 77 08); poziva Komisijo, naj obnovi odobrene zneske; 

meni, da je pilotni projekt izjemno pomemben in bi moral ob priznavanju pomembnosti 

in posebnih značilnosti sektorja zagotavljati podlago za vzpostavitev programa pomoči 

EU za mali ribolov, kakor je bilo navedeno v več resolucijah Parlamenta o tem vprašanju; 

10. pozdravlja določbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, s katerimi se za 

neposredne ukrepe Komisije v večletnem finančnem okviru 2014–2020 nameni 

647 milijonov EUR; poziva Komisijo, naj pospeši potrebne ukrepe za uresničitev lastnih 

projektov; 

11. obžaluje, da je Svet med obravnavo predloga proračuna zmanjšal sredstva v naslovu 11; 

je zaskrbljen zaradi posledic za ukrepe, ki se financirajo v okviru te proračunske 

postavke, in zaradi negativnega vpliva na uresničevanje ciljev skupne ribiške politike in 

celostne pomorske politike; v zvezi s sredstvi za plačila poudarja, da jih letos že tako ali 

tako primanjkuje, zato je nujno treba zagotoviti zadostno raven. 



 

AD\1033686SL.doc 5/5 PE536.030v03-00 

 SL 

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU 

Datum sprejetja 3.9.2014    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

20 

2 

1 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Miguel Arias Cañete, 

Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, João 

Ferreira, Raymond Finch, Werner Kuhn, Isabella Lövin, António 

Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo 

Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, 

Peter van Dalen, Jarosław Leszek Wałęsa 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

José Blanco López, Diane Dodds, Marek Józef Gróbarczyk, Mike 

Hookem, Yannick Jadot, Francisco José Millán Mon 

 
 


