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Zadeva: mnenje o novi industrijski strategiji za Evropo (2020/2067(INI))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za ribištvo je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in ga 
predloži vašemu odboru. Na seji dne 12. junija 2020 je odbor odločil, da bo pripravil mnenje 
v obliki pisma.

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor poziva, naj v predlog 
resolucije, ki ga bo sprejel, vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Pierre Karleskind
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POBUDE

A. ker je namen nove industrijske strategije za Evropo, ki jo je Komisija objavila 10. marca 
2020 (COM(2020)0102), določiti ambiciozen evropski regulativni okvir, da bi v celoti 
izkoristili potencial evropske industrije, zato da bi dosegli ekološki in digitalni prehod 
EU, hkrati pa spodbujali njeno mednarodno konkurenčnost;

B. ker sektorja ribištva in akvakulture ter njuni celotni vrednostni verigi sestavljajo številna 
mala in srednja podjetja in ker podpirata na tisoče delovnih mest in sta sestavni del 
evropske industrije, ki mora posledično prispevati k digitalnemu in ekološkemu prehodu 
ter ga tudi izkoristiti;

C. ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 16. januarja 2018 o mednarodnem upravljanju 
oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja do 
leta 20301 pozval k moratoriju na dejavnosti globokomorskega rudarjenja;

D. ker je kriza zaradi covida-19 močno vplivala na ribištvo in akvakulturo ter na vse z 
njima povezane panoge, od trgovine z ribami do distribucije in predelave; ker so bili 
številni ribiči, ribogojci, predelovalci, trgovci na drobno in distributerji prisiljeni 
zmanjšati ali prekiniti svoje dejavnosti iz razlogov javnega zdravja, pa tudi zaradi 
močno zmanjšanega povpraševanja po morski hrani in akvakulturnih proizvodih, zlasti 
zaradi kolapsa kanalov prehrambenih storitev (sektor HoReCa); ker je to vplivalo na 
celotno ribiško industrijo, ne le zaradi pomanjkanja surovin, ampak tudi zato, ker je 
morala svoje proizvodne metode hitro prilagoditi novim sanitarnim ukrepom, da bi 
lahko ohranila svojo dejavnost in prebivalstvu zagotovila osnovne dobrine v tem 
kritičnem času, in ker so bili proizvajalci in predelovalci prisiljeni poiskati nove 
dobavitelje in alternativne tržne možnosti;

1. meni, da je treba ribištvo in akvakulturo, njuni celotni vrednostni verigi in vse druge z 
njima povezane sektorje vključiti v novo industrijsko strategijo za Evropo in tako 
zagotoviti, da bosta prispevala k ekološkemu in digitalnemu prehodu in tudi sama imela 
koristi od njega, pri čemer je treba upoštevati posebne značilnosti teh sektorjev, ter da 
se izboljšata njuna konkurenčnost in gospodarska stabilnost; poudarja ključno vlogo 
ribištva in akvakulture pri zagotavljanju industrijske in prehranske neodvisnosti Unije;

2. poziva k novi industrijski strategiji za Evropo, ki bo prispevala k ekološkemu in 
digitalnemu prehodu ribištva in akvakulture ter drugih gospodarskih panog, povezanih z 
ribiškimi in akvakulturnimi ekosistemi, ter zmanjšala njihov ekološki odtis in vpliv na 
biotsko raznovrstnost;

3. poziva Komisijo, naj ribištvo in akvakulturo, vključno z distribucijo in predelavo, 
vključi v načrt Evropske unije za okrevanje, ki ga bo treba izvajati skupaj z uvedbo 
ambiciozne industrijske, okoljske in digitalne politike; opozarja na pomen teh sektorjev 
z vidika delovnih mest, vključno z visokokvalificiranimi delovnimi mesti, ter dohodka 
za številna obalna območja in skupnosti;

1 UL C 458, 19.12.2018, str. 9.
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Ekološki prehod

4. poudarja, kako pomembno je, da se pomorskim sektorjem, zlasti ribištvu, podeli ključna 
vloga pri ekološkem prehodu, in sicer z zagotavljanjem skladnosti med pomorsko in 
ribiško politiko Unije ter ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050 iz evropskega 
zelenega dogovora; poziva Komisijo, naj na podlagi ocene učinka pripravi akcijski načrt 
za razogljičenje pomorskih sektorjev, ki bo vključeval tudi ribiški sektor; meni, da bo 
posodobitev ladij za namene reševanja sodobnih izzivov, zlasti za doseganje ciljev 
razogljičenja, prispevala k ustvarjanju številnih novih delovnih mest; v ta namen 
poudarja pomen učinkovitega usposabljanja delavcev v ladjedelnicah;

5. poziva, naj se vsi deležniki v sektorju ribištva in akvakulture vključijo v evropsko 
zavezništvo za čisti vodik v okviru strategije EU za vodik, ki jo je 9. julija 2020 
predstavil komisar za notranji trg Thierry Breton;

6. poziva k mednarodnemu moratoriju na vse dejavnosti globokomorskega rudarjenja ter k 
prepovedi raziskovanja ali vrtanja nafte ali plina na zavarovanih morskih območjih ali v 
njihovi bližini, kot je zahteval Parlament v svoji resoluciji z dne 16. januarja 2018, zato 
da bi zaščitili oceanske ekosisteme, ribje populacije in prihodnost ribiškega sektorja 
EU;

7. meni, da je sodelovanje deležnikov, kot so ribiči in ribogojci, osnovni pogoj za 
izvajanje ambiciozne strategije za obnovljive vire energije na morju; opozarja, da so 
posveti s pomorskim in ribiškim sektorjem ter obalnimi skupnostmi o delitvi 
pomorskega prostora bistveni za uspeh vsake tovrstne strategije; pod temi pogoji 
podpira pobudo Komisije za oblikovanje strategije za energijo iz obnovljivih virov na 
morju;

8. meni, da je Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) najprimernejši za 
podpiranje ekološkega prehoda in da morajo ti sektorji prejeti ustrezno finančno 
podporo, da bi jim pomagali doseči ta prehod;

Digitalni prehod in inovacije

9. poudarja, da je treba ribištvo in akvakulturo vključiti v digitalni prehod; meni, da se bo 
z digitalnim prehodom teh sektorjev izboljšala njihova konkurenčnost, odpornost in 
trajnost ter omogočila priprava novih podatkov, hkrati pa se bo olajšalo zbiranje 
podatkov in dostop do njih ter izboljšalo razumevanje vodnih okolij in morske biotske 
raznovrstnosti ter poznavanje njihovega razvoja v realnem času;

10. poudarja, da bo uspešen digitalni prehod ribištva in akvakulture prispeval k boljšemu 
delovanju trga z morsko hrano z boljšim usklajevanjem ponudbe in povpraševanja ter 
optimizacijo dobavne verige, saj ta sektor zaznamuje velika geografska razdrobljenost 
virov oskrbe;

11. meni, da bo digitalizacija ribištva in akvakulture izboljšala učinkovitost sistemov 
nadzora in sledljivosti ribiških in akvakulturnih proizvodov, povečala vrednost teh 
proizvodov, povečala zaupanje potrošnikov ter prispevala k boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu; poziva, naj se v strategijo „od vil do vilic“ 
vključi oddelek, namenjen povečanju vrednosti ribiških in akvakulturnih proizvodov, da 
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bi oba sektorja podprli pri ekološkem in digitalnem prehodu;

12. meni, da morajo imeti inovacije bistveno vlogo pri doseganju trojnega cilja ekološkega 
prehoda, digitalnega prehoda in svetovne konkurenčnosti ribištva in akvakulture ter da 
morajo zlasti spodbujati razvoj novih, bolj selektivnih in bolj ekoloških ribolovnih 
tehnik in opreme; poudarja pomen inovacij in znanstvenih raziskav v teh sektorjih, da bi 
dosegli trajnostni cilj skupne ribiške politike; meni, da je za spodbujanje inovacij v tem 
sektorju bistvenega pomena proaktivna politika usposabljanja, financiranja in 
mednarodnih partnerstev za razvoj raziskav za izkoriščanje morja;

13. želi opomniti, da se lahko nove tehnologije, podatki, vesoljske storitve in potencial na 
področju umetne inteligence uporabijo tudi na področju ribištva in se tako podpre 
ekološki prehod; poudarja, da te tehnologije omogočajo zbiranje podatkov, ki so zelo 
koristni za nadzor ribištva, upravljanje morskih virov in spremljanje morskih odpadkov;

14. poudarja, da mora digitalni prehod ribiškega in akvakulturnega sektorja spremljati 
ustrezna finančna in tehnična podpora;

Trgovinska politika 

15. poudarja, da je v mednarodni trgovini pomembno zagotavljati pošteno konkurenco, 
zlasti v zvezi z ribiškimi in akvakulturnimi proizvodi; opozarja, da v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije potekajo pogajanja za odpravo škodljivih subvencij, ki 
prispevajo k nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, prelovu in 
presežni zmogljivosti; poudarja, da ribiška flota Unije izpolnjuje najvišje socialne in 
okoljske standarde na svetu; poziva Komisijo, naj stori vse, kar je v njeni moči, da bi v 
Svetovni trgovinski organizaciji čim prej dosegla ambiciozen sporazum v skladu s cilji 
trajnostnega razvoja;

16. poziva Komisijo, naj zagotovi večjo doslednost in skladnost med trgovinsko in ribiško 
politiko EU, zlasti v zvezi z upoštevanjem poglavja o trajnostnem razvoju iz nove 
generacije trgovinskih sporazumov, ki pogodbenice zavezuje k dejavnemu sodelovanju 
v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu; podpira 
pobudo za oblikovanje novega položaja nadzornika za skladnost s trgovinskimi 
sporazumi, ki bo odgovoren za zagotavljanje skladnosti z vsemi določbami trgovinskih 
sporazumov in njihovo spremljanje;

17. poziva Komisijo, naj skrbno oceni vpliv prostotrgovinskih sporazumov na sektor 
ribištva in akvakulture EU ter na predelovalno industrijo in obalne skupnosti EU; 
poziva Komisijo, naj med trgovinskimi pogajanji s tretjimi državami na seznam 
„občutljivih proizvodov“ vključi ribiške in akvakulturne proizvode;

Državna pomoč in financiranje

18. poudarja, da je treba pregledati evropska pravila o državni pomoči, zlasti glede višine 
zgornje meje pomoči de minimis za ribištvo in akvakulturo, da bo ustrezala višini 
zgornje meje pomoči de minimis, ki je bila dodeljena drugim sektorjem; meni, da bo 
zvišanje zgornje meje pomoči de minimis za te proizvode pomagalo dodobra izkoristiti 
naložbeni potencial sektorjev ribištva in akvakulture v ekološkem in digitalnem prehodu 
ter pri inovacijah;
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19. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo ustrezno financiranje ribištva in 
akvakulture, da bi ju podprli pri ekološkem in digitalnem prehodu, zlasti z revidirano 
strategijo trajnostnega financiranja; opozarja, da je Parlament za večletni finančni okvir 
za obdobje 2021–2027 pozval k znatnemu povečanju sredstev Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo.


