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POBUDE 

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

vključi naslednje pobude: 

1. želi opozoriti, da je mogoče cilje skupne ribiške politike doseči le, če bodo zanjo na 

voljo zadostna proračunska sredstva; poudarja, da so večinoma uvrščena v oddelek III, 

naslov 11: Pomorske zadeve in ribištvo; ugotavlja, da Evropski sklad za pomorstvo in 

ribištvo (ESPR), ki ima v primerjavi z drugimi skladi EU na voljo zgolj omejena 

sredstva, in obvezni prispevki za regionalne organizacije za upravljanje ribištva in 

sporazume za trajnostno ribištvo, sestavljajo večino proračuna in da je omejevanje 

nenehnih zmanjšanj sredstev v tej proračunski vrstici izjemno pomembno, da bi 

izpolnili pričakovanja glede povečanja mreže sporazumov s tretjimi državami; 

2. poudarja, da mora proračun Unije odražati navedene cilje politike za zaposlovanje, 

podjetja in podjetništvo; poudarja, da sta področji ribištva in pomorskih zadev ravno 

tako vira zaposlovanja in rasti ter da dejavno prispevata k regionalnemu razvoju in 

upravljanju naravnih virov; 

3. poudarja, da je družbena in gospodarska razsežnost ribištva pomembna za lokalne 

skupnosti ter nekatere pomorske, obalne in otoške regije, delno odvisne od ribištva; se 

zaveda, da je treba ohraniti dovolj finančnih določb, da bodo lahko obalne in obrtniške 

panoge in manjše flote pridobile financiranje; 

4. poudarja, da imajo ribištvo in pomorske zadeve pomembno gospodarsko, socialno in 

okoljsko razsežnost ter igrajo ključno vlogo v modrem gospodarstvu; 

5. poudarja, da skupna ribiška politika prispeva k socialni koheziji v najbolj oddaljenih 

regijah in na otokih na odprtem morju; poudarja, da se v nekaterih primerih ribiška 

podjetja v teh regijah soočajo z dodatnimi stroški, zato bi jih bilo treba v skladu s 

členom 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije obravnavati posebej in tudi podpreti, 

enako kot regije, ki trpijo zaradi resnih in stalnih naravnih ali demografskih 

pomanjkljivosti, v skladu s členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

6. poudarja, da je za izvajanje nove skupne ribiške politike potrebna sprememba 

paradigme pri upravljanju ribištva, tako na ravni držav članic kot pri ribičih, in glede 

tega opozarja na težave v preteklih proračunskih letih, ko so se odobrena proračunska 

sredstva zmanjševala; 

7. poudarja, da je treba zagotoviti zadostno finančno podporo, brez zmanjševanja sredstev 

za nadzor ribiških dejavnosti in naložbe na ladjah in v pristaniščih, ter tako zagotoviti in 

olajšati izvajanje obveznosti iztovarjanja; 

8. poudarja, da je mogoče politiko nadzora ribištva posodobiti le s posodobitvijo orodij, 

česar pa ni mogoče izvesti brez povečanja proračuna; 

9. poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno financiranje za zbiranje podatkov ter ohraniti 

vsaj raven sredstev, rezervirano za tekoče proračunsko leto, kar je nujno potrebno pri 

sprejemanju racionalnih in znanstveno utemeljenih odločitev o vprašanjih ribiške 

politike; 
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10. poudarja, da je treba zagotoviti naložbe, da bi vzdolž celotne dobavne verige analizirali 

in širili poznavanje in razumevanje ekonomskih vidikov trga ribištva in akvakulture, 

zaradi česar je treba v proračunski vrstici za tržne informacije zagotoviti sredstva, 

potrebna za izvedbo ocenjenih plačil; 

11. poudarja, da je treba dati prednost projektom, osredotočenim na ustvarjanje delovnih 

mest (zlasti s pobudo za zaposlovanje mladih), na inovativne projekte in na 

diverzifikacijo lokalnih gospodarstev, ki bi na primer s spodbujanjem označevanja 

proizvodov ali ribiškega turizma dodala vrednost njihovim ribolovnim dejavnostim, pa 

tudi na projekte za varstvo in obnovo ribjih staležev in morskih ekosistemov; 

12. meni, da je zaposlovanje mladih na tem področju politična prednostna naloga; poudarja 

dejstvo, da je v pristojnosti držav članic, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

omogočanje dostopa mladih do različnih ribiških poklicev z uporabo vseh orodij, ki so 

na voljo, vključno s strukturnimi skladi; 

13. ker bo izvrševanje proračuna Unije za leto 2017 sovpadlo z vmesnim pregledom 

večletnega finančnega okvira 2014–2020, poudarja, da je proračunsko leto 2017 pravi 

čas za zagotovitev, da bo Unija dobila dovolj sredstev za učinkovit pristop do notranjih 

in zunanjih ukrepov, ter pravi trenutek za razmislek o potrebnih proračunskih sredstvih 

za odzivanje na potrebe po financiranju skupne ribiške politike;  

14. opozarja, da bo obveznost iztovarjanja presežkov 1. januarja 2017 prizadela številne 

panoge ribolova več vrst, in v zvezi s tem poziva, naj se oblikuje posebna proračunska 

vrstica, ki bi bila namenjena pomoči pri izpolnjevanju tega pogoja, da bi vpeli raziskave 

in razvoj ter spodbujali izbiro primerne opreme za ribolov; 

15. poudarja, da so države članice nedavno sprejele vse operativne programe za ribištvo, 

tako da bodo morale Komisija in nacionalne uprave v proračunskem letu 2017 pospešiti 

ukrepe za pravočasno izvajanje teh projektov; meni, da bi morala biti v proračunu Unije 

predvidena ustrezna raven sredstev za plačila in sredstev za prevzem obveznosti, s 

katerimi bi preprečevali plačilne težave in krčenje finančnih sredstev za ukrepe na 

področju ribištva;  

16. ponovno poziva Komisijo, naj Parlamentu vsako leto posreduje poročilo o napredku, v 

katerem bodo zajete vse obveznosti in plačila, razčlenjena po državah članicah, da se 

zagotovi upoštevanje različnih zgornjih meja iz Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo; 

17. poziva GD MARE, naj v sklopu sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju natančno 

spremlja sektorsko pomoč, pri tem pa uporablja podrobne preglednice, temelječe na 

informacijah v projektnih dosjejih;  

18. poudarja, da bo lahko Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) svojo vlogo 

opravljala samo, če ji bodo na voljo zadostni tehnični, ekonomski, človeški in finančni 

viri; poziva Komisijo, naj zagotovi primerno financiranje sredstev za Evropsko agencijo 

za nadzor ribištva, da bo lahko izpolnila svoje nove naloge, ki so ji bile dodeljene s 

spremenjeno skupno ribiško politiko in predlaganim svežnjem o evropski mejni in 

obalni straži; opozarja, da je treba iz cilja, da bi za 5 % zmanjšali število zaposlenih, 

izvzeti vsa delovna mesta v agencijah, ki se ukvarjajo z migracijsko krizo; 
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19. priporoča povečanje proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva, da bo lahko 

opravljala nove naloge, zahtevane v sklopu projekta evropske mejne in obalne straže. 
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