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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude:

A. ker bodo sedanja pogajanja odločilnega pomena za prihodnost držav članic in 
Združenega kraljestva, pri tem pa so ključni tudi ribolov in upravljanje živih morskih 
virov ter ohranjanje in obnova morskih ekosistemov; ker je v ribiškem sektorju 
neposredno in posredno zaposlenih več sto tisoč delavcev, sektor pa zagotavlja 
preživetje številnim obalnim območjem in skupnostim, ki se borijo proti upadanju 
prebivalstva, prispeva k varni in zdravi prehrani za milijone potrošnikov ter spodbuja 
močan okoljski model;

B. ker je skupna ribiška politika skoraj 50 let v vseh zadevnih državah članicah omogočala 
boljše pogoje za razvoj ribolova in trajnostno upravljanje virov; ker je torej treba po 
izstopu Združenega kraljestva iz EU skleniti sporazum, da se zagotovijo ekonomska 
vitalnost ribiškega sektorja, nadaljevanje obstoječih ribiških dejavnosti, ohranitev 
živalskih vrst ter zaščita in obnova biotske raznovrstnosti;

C. ker je Uredba (EU) 2017/2403 z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju 
zunanjih ribiških flot1 velik korak naprej k preglednosti in prevzemanju odgovornosti v 
globalnem ribištvu, kar bi se moralo odražati v prihodnjem sporazumu;

D. ker sta zaradi zgodovinskih, geografskih in ekosistemskih povezav EU in Združeno 
kraljestvo močno soodvisna, tako na področju ribolovnih dejavnosti in dejavnosti 
ribogojstva kot v sektorjih predelave teh proizvodov in trgovine z njimi, pa tudi v 
smislu varstva skupnih morskih ekosistemov;  ker si Združeno kraljestvo in EU trenutno 
delita 97 staležev, za katere velja celotni dovoljeni ulov; ker bi zaradi tega nesklenitev 
sporazuma povzročila takojšnjo in znatno škodo za vse deležnike ter končno tudi za 
državljane EU in Združenega kraljestva, pa tudi za skupne morske ekosisteme; ker bi 
tudi vsak sporazum moral biti usmerjen v preprečevanje gospodarskih motenj za ribiče 
iz Unije in Združenega kraljestva, ki se ukvarjajo z ribolovnimi dejavnostmi v vodah 
Združenega kraljestva;

1. ponovno poudarja, da EU in Združeno kraljestvo ne moreta skleniti nobenega 
celovitega sporazuma, niti glede trgovine, če ta ne vključuje celovitega, uravnoteženega 
in dolgoročnega sporazuma o ribolovu in zadevah, povezanih z njim, in zagotavlja, da 
bosta obe strani pod optimalnimi pogoji še naprej lahko dostopali do zadevnih voda, 
virov in trgov ter obstoječih ribolovnih dejavnosti;

2. ponovno poudarja, da mora biti sporazum o ribolovu neposredno povezan s 
potekajočimi pogajanji o gospodarskem partnerstvu, zlasti o trgovini, in se zato ne sme 
ločeno obravnavati; poudarja, da vprašanje prostega dostopa do voda in pristanišč ne 
more biti ločeno od vprašanja proste trgovine in dostopa ribiških proizvodov 
Združenega kraljestva do trga EU;

3. opozarja, da tako ribe kot tudi onesnaževanje ne poznajo političnih meja in se bodo še 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 81.
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naprej širili po vseh morskih bazenih; poudarja, da so ekosistemi medseboj povezani;

4. opozarja, da bo največja medsebojna korist dosežena z zaščito skupnih ekosistemov in 
trajnostnim upravljanjem izkoriščanja, ob spoštovanju obstoječega vzajemnega dostopa 
do voda in ribolovnih virov, z namenom ohraniti obstoječe ribolovne dejavnosti, pri tem 
pa je treba določiti skupna, skladna, jasna ter stabilna načela in pravila, ki bodo 
omogočila vzajemni prost dostop proizvodov iz ribištva in ribogojstva na trge, ne da bi 
pri tem nastale gospodarske ali družbene napetosti zaradi neuravnotežene konkurence; 
vztraja, da je treba v prihodnjem sporazumu ohraniti zaščitno klavzulo, ki bo določala, 
da bo vsaka kršitev klavzul o vzajemnem dostopu do voda in virov privedla do 
opustitve preferencialnih tarif za blago Združenega kraljestva na trgu EU;

5. poudarja, da je treba v osnutek sporazuma vključiti porazdelitev kvot, ki se trenutno 
uporabljajo za staleže, ki si jih bosta obe strani delili v prilogi FISH-2 (dodelitev 
ribolovnih možnosti) v skladu z veljavnim načelom relativne stabilnosti; dejstvo, da so 
odstotki staležev, ki si jih bosta raazdelili obe strani, ostali prazni, se lahko šteje za 
prvotno koncesijo Združenemu kraljestvu, kar bi ošibilo cilje sedanjega mandata;

6. poziva strani, naj ohranita obstoječe deleže kvot in stabilno ter stalno porazdelitev 
ribolovnih pravic; poudarja pomen dolgoročnega upravljanja virov, ki temelji na 
spoštovanju načel skupne ribiške politike, kot so najvišji trajnostni donos in tehnični 
ukrepi, instrumenti regionalnega upravljanja, na primer večletni načrti za Severno morje 
in zahodne vode, ter okvirna direktiva o morski strategiji, ki so doslej prispevali k 
izboljšanju stanja ribjih staležev v korist flot držav članic EU in Združenega kraljestva;

7. opozarja, da je bilo Združeno kraljestvo vključeno v pripravo in izvajanje večletnih 
načrtov za vsak morski bazen, zlasti za Severno morje in zahodne vode, da so bili ti 
večletni načrti pripravljeni ob upoštevanju držav članic v tistem obdobju, vključno z 
Združenim kraljestvom, ter da zastavljeni cilji sledijo najboljšim razpoložljivim 
znanstvenim dognanjem ter skupni ribiški politiki;

8. ponovno poudarja, da je celovito izvajanje skupne ribiške politike prineslo pozitivne 
rezultate, tako glede števila staležev, izkoriščenih v okviru najvišjega trajnostnega 
donosa, kot glede načina, na katerega so večletni načrti prispevali k biološki in 
gospodarski trajnosti s koristmi za zadevne ribiške skupnosti;

9. poudarja, da mora sporazum zagotoviti, da bodo tehnični ukrepi ali zaščitena morska 
območja vzajemni, nediskriminatorni in sorazmerni ter ne bodo pomenili dejanske 
izključitve plovil EU iz voda Združenega kraljestva; poudarja, da so ob vzpostavitvi 
zaščitenih morskih območij vse zainteresirane strani, vključno z evropskimi ribiči, 
vključene v upravljanje in spremljanje takšnih območij v skladu s priporočili 
Mednarodne zveze za ohranjanje narave; vztraja, da sporazum ne sme voditi k 
zniževanju okoljskih in socialnih standardov EU;

10. poziva Komisijo, naj vključi določbe o preprečevanju in boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v vodah Unije in Združenega kraljestva; 

11. vztraja, da morajo ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva iz Združenega kraljestva, 
ki vstopajo na notranji trg, izpolnjevati enake okoljske, socialne, sanitarne in 
fitosanitarne standarde kot ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva EU, da bi 
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zagotovili enake konkurenčne pogoje za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva iz 
Združenega kraljestva in EU ter evropsko zaščito potrošnikov;

12. vztraja, da so potrebni ustrezni mehanizmi za sodelovanje in posvetovanje, skupni 
znanstveni pristop in jamstva, da bo Združeno kraljestvo še naprej prispevalo k zbiranju 
podatkov in znanstvenemu ocenjevanju ribjih staležev kot osnova za prihodnje 
odločitve o skupnem upravljanju ribištva v vseh skupnih morskih bazenih; poziva 
strani, naj še naprej dejavno in lojalno sodelujeta pri nadzoru ribolova in boju proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

13. je seznanjen z namero Združenega kraljestva, da se bo z Norveško pogajala o ločenem 
okvirnem sporazumu o ribolovu; opozarja, da je Norveška članica Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP) in Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), kar 
ima za posledico pravice in obveznosti v zvezi z ribiškim sektorjem in proizvodi, med 
drugim glede dostopa do trga EU;

14. poudarja, da je pomembno vključiti v sporazum sklicevanje  na obveznost sodelovanja v 
okviru obalnih držav, kot določa mednarodno pravo, kar je bistveno za ukrepe za 
upravljanje ribištva in trajnost skupnih staležev;

15. meni, da bi bilo treba določbe vsakega sporazuma o ribolovu podpreti z mehanizmi za 
reševanje sporov in vključiti popravne ukrepe v okviru splošnega urejanja prihodnjih 
odnosov med EU in Združenim kraljestvom;

16. opozarja na prizadevanja, da bi bil sporazum o ribištvu  sklenjen do 1. julija 2020; z 
obžalovanjem ugotavlja, da je izbruh COVID-19 prekinil običajni potek pogajanj med 
Združenim kraljestvom in EU; zato poziva strani, naj bodo prožne in se čim prej 
odločijo za podaljšanje prehodnega obdobja v skladu s členom 132 sporazuma o 
izstopu, da bi zagotovili gotovost za ta sektor;

17. meni, da bi bilo treba v primeru doseženega dogovora o podaljšanju prehodnega 
obdobja sedanjo razdelitev celotnega dovoljenega ulova in kvot ustrezno razširiti in tako 
ribiškemu sektorju zagotoviti pravno varnost;

18. kljub temu poziva Komisijo in države članice, naj se pripravijo na vse scenarije – tako 
za podaljšanje prehodnega obdobja kot za izstop brez dogovora – ter pripravijo potrebne 
ukrepe za podporo temu sektorju in regulativne okvire, ki bodo primerni za oba 
scenarija;

19. nazadnje poziva pogajalske strani, naj si po svojih najboljših močeh prizadevajo za 
čimprejšnji dogovor o določbah o ribolovu v katerem koli sporazumu med Združenim 
kraljestvom in EU, da bi jih bilo mogoče pravočasno uporabiti za določitev ribolovnih 
možnosti za prvo leto po prehodnem obdobju.
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