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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

1. opozarja na ekonomske, socialne in okoljske vidike ribištva, akvakulture in pomorskih 
zadev; poudarja, da imajo ključno vlogo pri spodbujanju razvoja modrega gospodarstva 
in prispevajo k razvoju in oživitvi obalnih območij;

2. meni, da bi moral proračun EU za leto 2021 vključevati dovolj odobritev za prevzem 
obveznosti in odobritev plačil za kritje potreb po financiranju skupne ribiške politike, 
kot sta doseganje največjega trajnostnega donosa in obveznost iztovarjanja, ter za 
soočanje z izzivi sektorja, kot sta brexit in generacijska prenova; trdi, da je za 
dolgoročno preživetje ribištva in akvakulture potrebno večje financiranje za ta sektorja, 
pa tudi za varstvo in obnovo morskih ekosistemov; meni, da bi morali proračun in 
politike za ta sektorja pomagati pri prispevanju k novim ciljem EU, zlasti tistim iz 
zelenega dogovora, nove industrijske strategije, strategije „od vil do vilic“ in strategije 
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030; meni, da bi bilo treba vzporedno z 
uresničevanjem teh ciljev skrbeti tudi za ohranjanje konkurenčnosti ribiškega sektorja, 
zato je treba za vsak predlog izvesti oceno učinka za ribiški sektor;

3. vztraja, da bo leto 2021 ključno za uresničitev ciljev zelenega dogovora v ribiškem 
sektorju, saj bi že samo to zahtevalo znatno povečanje proračuna, dodeljenega 
Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za to leto; opozarja, da so zaradi 
negotovosti v zvezi s krizo zaradi COVID-19 potrebna tudi večja sredstva; zato 
obžaluje pomanjkanje ambicioznosti v predlogu Komisije in stališču Sveta o proračunu 
za leto 2021, dodeljenemu ESPR; poziva Komisijo in Svet, naj upoštevata vse te 
dejavnike in znatno okrepita svoje stališče;

4. poudarja, kako pomembno je popraviti gospodarsko in socialno škodo zaradi pandemije 
COVID-19, ki je močno prizadela celotni sektor ribištva in akvakulture, v celotni 
dobavni verigi morske hrane, vključno s predelovalci, trgovci na drobno in distributerji; 
meni, da resne zdravstvene razmere in njihove posledice zahtevajo nov „sveženj 
pomoči“, ki bi dopolnil prejšnje, in uporabo nove izredne finančne podpore, ki bi bila na 
voljo takoj, saj se pandemija ter njeni gospodarski in socialni učinki ne upočasnjujejo;

5. opozarja, da je ribiški sektor, zlasti plovila za mali priobalni ribolov, na vrhuncu 
omejitev gibanja, ki ga je povzročila pandemija COVID-19, še naprej vzdrževal redno 
ponudbo za lokalne trge in državljanom Unije zagotavljal dostop do zdrave morske 
hrane, zlasti na odročnih obalnih območjih in v regijah, kjer so logistične omejitve 
ovirale dobavne verige;

6. pozdravlja ukrepe, ki sta jih Parlament in Svet sprejela pri spremembi uredb (EU) 
št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za blažitev gospodarskega 
in družbenega vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture; meni, da 
mora Komisija v realnem času oceniti spreminjanje zdravstvenih in gospodarskih 
razmer in po potrebi razmisliti o tem, da bi ukrepe podaljšala tudi po 31. decembru 
2020, če se bo pandemija nadaljevala; meni, da mora Komisija vzpostaviti sistem za 
spremljanje teh ukrepov, da se zagotovi pravilna in pravočasna uporaba sredstev ter 
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neoviran dostop do njih;

7. pozdravlja hiter in ambiciozen odziv Komisije na gospodarsko krizo, zlasti njen 
pomemben načrt za gospodarsko okrevanje, ki ga je predložila 27. maja 2020; 
pozdravlja tudi njen predlog, da bi proračun, ki bo v obdobju 2021–2027 namenjen 
ESPR, glede na prvotni predlog povečala za 530 milijonov EUR; poudarja pa, da bo 
proračun tudi po tem povečanju manjši od zneska, ki ga je zahteval Parlament; obžaluje 
stališče Evropskega sveta z dne 21. julija 2020 o zmanjšanju proračuna ESPR za 
32 milijonov EUR, ki ga je Komisija prvotno predlagala za obdobje 2021–2027;

8. obžaluje zaskrbljujoče znake, da se povečuje verjetnost, da do konca prehodnega 
obdobja ne bo dogovora med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, vključno s 
sporazumom o ribolovu; poudarja, da je treba finančno podpreti ribiški sektor EU pri 
soočanju z resnimi družbenimi in gospodarskimi posledicami v takšnem scenariju; je 
seznanjen s predlogom Evropskega sveta za oblikovanje rezerve za prilagoditev na 
brexit, da bi pomagali državam članicam in sektorjem, ki jih je brexit najbolj prizadel; 
meni, da bi bilo treba zadosten del tega sklada nameniti za podporo, povezano z 
ribištvom; vendar meni, da vzpostavitev takega sklada nikakor ne bi smela upravičiti 
zmanjšanja proračuna, dodeljenega ESPR;

9. obžaluje, da je stopnja izvrševanja ESPR v obdobju 2014–2020 tudi šest let po njegovi 
uvedbi še vedno nezadostna, saj znaša le 35 %; poudarja, da je mogoče to skromno 
stopnjo deloma pripisati birokraciji na nacionalni in evropski ravni;

10. poziva Komisijo, naj državam članicam zagotovi vso potrebno pomoč za čim 
enostavnejšo in učinkovitejšo uporabo ESPR;

11. poudarja pomen zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev za zbiranje, upravljanje, 
uporabo in izmenjavo podatkov v ribiškem sektorju;

12. poudarja, da je treba povečati naložbe v selektivnejše ribolovno orodje tako, da se 
povečajo raziskave in razvoj ter se finančno podprejo ribiči pri vlaganju v novo 
selektivno ribolovno orodje;

13. poudarja, da je treba pri načrtovanju proračuna ohraniti dovolj visoko raven financiranja 
sektorja malega priobalnega ribolova;

14. poudarja, kako pomembno je nadzorovati ribolovne dejavnosti; meni, da mora ta nadzor 
ostati prednostna naloga pri financiranju skupne ribiške politike, zlasti ker se pričakuje, 
da bodo kmalu odobrena nova pravila za uskladitev in izboljšanje sistema nadzora 
ribištva v Uniji;

15. znova poudarja, da je treba Evropski agenciji za nadzor ribištva (EFCA) zagotoviti 
dodatno financiranje in opremo, da bi lahko ustrezno izvajala svoje naloge, ter 
zagotoviti, da bo EU uresničila svoje cilje trajnostnega ribištva, vključno z digitalizacijo 
in prilagajanjem novim tehnologijam, pa tudi naložbami in razvojem tehnik nadzora in 
inšpekcijskih pregledov ter pomočjo Komisiji, državam članicam in posebnim 
institucijam, pri čemer je treba upoštevati tudi revizijo uredbe o nadzoru ribištva, o 
kateri trenutno potekajo pogajanja;
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16. meni, da je treba oceniti politiko zmanjševanja števila zaposlenih v vseh agencijah EU, 
ki se je izvajala v zadnjih letih; poudarja, da stopnja izvrševanja proračuna agencije 
EFCA presega 99 %;

17. poudarja, da bi bilo treba naslednji ESPR uporabiti za nadaljnje izboljšanje standardov 
dobrobiti živali v ribištvu in akvakulturi na podlagi posebne raziskave Eurobarometer 
št. 442 o odnosu Evropejcev do dobrega počutja živali;

18. poudarja, da je ena od prednostnih nalog evropskega ribiškega sektorja generacijska 
prenova; meni, da bi morale države članice uporabiti ESPR ter evropske strukturne 
sklade za financiranje ukrepov, ki bi omogočili večjo varnost ter privlačnejše delovne in 
življenjske pogoje na ribiških plovilih, pa tudi uvedbo posebnih programov za pomoč 
mladim pri nastopu poklicne poti v ribištvu, da bi povečali raznolikost sektorja in 
spodbudili ljudi iz nezadostno zastopanih skupin, zlasti žensk, da se pridružijo tej 
panogi; v zvezi s tem poudarja pomen spodbujanja večje vključenosti žensk v različne 
poklicne kategorije in večje prepoznavnosti žensk v dejavnostih, ki jih trenutno 
opravljajo;

19. poudarja, da je treba zagotoviti znatno podporo za prikrajšana obalna območja in najbolj 
oddaljene evropske regije.
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