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Zadeva: Mnenje Odbora za ribištvo o sprejetju Sporazuma o trgovini in sodelovanju med 
EU in Združenim kraljestvom 2020/0382(NLE)

Spoštovana predsednika!

Odbor za ribištvo je bil v okviru postopka iz zadeve zaprošen, da pripravi mnenje o odobritvi 
Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki velja začasno od 
1. januarja 2021 do zaključka postopka odobritve Parlamenta.

Koordinatorji Odbora za ribištvo so se glede na kratek rok, v katerem mora Evropski parlament 
sprejeti stališče o tem izjemno pomembnem sporazumu, odločili, da svoje mnenje predložijo v 
obliki pisma (drugi pododstavek člena 56(1) Poslovnika), ki bo v celoti priloženo priporočilu 
Parlamenta o soglasju. To mnenje, ki ga je pripravil Xavier Bellamy, stalni poročevalec Odbora 
za ribištvo za vprašanja, povezana z brexitom, je bilo predstavljeno in obravnavano v Odboru 
za ribištvo 25. januarja in na več sestankih koordinatorjev. 
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V imenu Odbora za ribištvo vam pošiljamo njegovo mnenje o Sporazumu o trgovini in 
sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki so ga koordinatorji z zelo veliko večino 
sprejeli po pisnem postopku 2. februarja 2021.

S spoštovanjem

Pierre Karleskind

c/c: zakonodajno usklajevanje
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– ker je treba upoštevati priporočila Evropskega parlamenta o pogajanjih o novem 
partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, ki so bila 
sprejeta 18. junija 2020 (A9-0117/2020), zlasti o ribištvu;

A. ker smo se za las izognili katastrofalnemu scenariju izstopa brez dogovora ter s tem 
preprečili neposredno in veliko škodo za več sto tisoč neposrednih in posrednih 
delovnih mest v sektorjih ribištva, akvakulture in predelave v Uniji, za številna obalna 
območja in obalne skupnosti, ki jih ti sektorji podpirajo, pa tudi za izvajanje trajnostnih 
pravil glede varstva morskih vrst in biotske raznovrstnosti; ker sporazum vseeno 
negativno vpliva na ribiče in ribiške skupnosti in bo imel hude negativne posledice za 
posamezne ribiške sektorje in skupnosti;

B. ker je imelo ribištvo v razpravah o sporazumu simbolni pomen;

Odbor za ribištvo:

1. izraža olajšanje, da je bil v celoviti sporazum vključen sporazum o ribištvu, ki ohranja 
možnost dostopa do voda, virov in trgov zadevnih strani; priznava prizadevanja 
pogajalske skupine EU za ohranitev skupne ribiške dejavnosti in načela trajnostnega 
upravljanja virov, ki je bilo več desetletij skupno EU in Združenemu kraljestvu, in se ji 
zahvaljuje za njeno stalno zavezanost evropskemu ribiškemu sektorju;

2. obžaluje pa, da je dokončno izgubljenih 25 % vrednosti zgodovinskih ribolovnih pravic, 
ki so jih imele evropske flote v vodah Združenega kraljestva; opozarja, da to 
zmanjšanje, ki je sicer manj škodljivo, kot bi bilo popolno zaprtje voda Združenega 
kraljestva, vseeno predstavlja veliko izgubo za zadevne gospodarske subjekte v 
sektorju, zlasti na območjih in v skupnostih, ki so najbolj odvisni od teh ribolovnih 
območij;

3. ponovno izraža veliko zaskrbljenost zaradi razmer, ki bodo nastale po petih letih in pol 
prehodnega obdobja, ko bo ta 25-odstotna izguba začela v celoti veljati; poziva 
Komisijo, naj sprejme vse potrebne zaščitne ukrepe, da ravnovesje, dogovorjeno z 
Združenim kraljestvom, po koncu tega obdobja ne bo omajano, zlasti da ta 25-odstotni 
prag ne bo nikoli presežen in bo ostal zagotovljen vzajemni dostop; v zvezi s tem je 
zaskrbljen, ker lahko Partnerski svet spreminja priloge FISH 1, 2 in 3; zahteva, da se 
pred vsako tako spremembo opravijo posvetovanja s Parlamentom; poziva Komisijo, 
naj objavi in po potrebi hitro uporabi vsa sredstva, ki so ji na voljo, da bi zagotovila 
trajno spoštovanje klavzul tega sporazuma;

4. poudarja, da je zdaj ključnega pomena ribičem zagotoviti predvidljive in dolgoročne 
pogoje ter prepoznavnost, kar je nujno za upravljanje njihove dejavnosti in izvedbo 
potrebnih naložb, med katerimi so bile v zadnjih štirih letih številne odložene zaradi 
negotovosti v obdobju pogajanj;

5. je zlasti zaskrbljen zaradi tveganj, povezanih z izvajanjem sporazuma po koncu 
prilagoditvenega obdobja, saj edina določba v zvezi z dostopom do voda določa, da 
bosta strani vodili letna pogajanja „v dobri veri in z namenom zagotavljanja 
obojestransko zadovoljivega ravnotežja med interesi obeh pogodbenic“; opozarja tudi, 
kako pomemben je evropski kapital, vložen v plovila, ki plujejo pod zastavo 
Združenega kraljestva, in da je treba glede na zaposlitvene in gospodarske koristi za obe 
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strani ohraniti možnosti vlaganja v podjetja, povezana z ribištvom, med EU in 
Združenim kraljestvom; zato je zaskrbljen zaradi morebitnih omejitev, povezanih z 
zastavo plovil, ali da bo treba celoten ulov ali njegov delež iztovoriti v pristaniščih 
Združenega kraljestva, in vseh drugih tveganj za naložbe v ribiškem sektorju, zlasti 
glede na morebitni učinek pridržka št. 13 (Ribištvo in voda), ki ga je Združeno 
kraljestvo vključilo v Prilogo SERVIN-2 k sporazumu;

6. poudarja, da je globoko zaskrbljen zaradi posledic možnosti, da Združeno kraljestvo 
odstopa od predpisov Unije o tehničnih ukrepih in druge povezane zakonodaje Unije na 
področju okolja; opozarja, da morata v skladu s sporazumom obe strani z znanstveno 
preverljivimi podatki natančno utemeljiti, da so morebitne spremembe na tem področju 
nediskriminatorne in potrebne, s čimer bi zagotovili dolgoročno okoljsko trajnostnost; 
poziva Komisijo, naj posebno pozorno spremlja, ali so ti pogoji izpolnjeni, in se 
odločno odzove, če bo Združeno kraljestvo ravnalo diskriminatorno;

7. poudarja, da se zaradi možnih razlik na področju trajnostnosti med Združenim 
kraljestvom in EU lahko pojavijo izkrivljanja trga ter nastanejo neenaki konkurenčni 
pogoji in ekološka tveganja; poziva Komisijo, naj zagotovi, da Združeno kraljestvo ne 
odstopi od cilja EU, da se ustavi prelov;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se dovoljenja za gospodarski ribolov dodeljujejo v 
razumnem roku, s čimer bi preprečila tveganje diskriminacije pri ohranitvi dostopa do 
voda Združenega kraljestva; meni, da je treba nameniti posebno pozornost dovoljenjem 
za dostop do cone med 6 in 12 miljami, pojasnitvi pravil in postopkov za plovila, ki 
pred letom 2016 niso bila v uporabi, ter možnosti prenosa pravic na novo plovilo, če 
drugo plovilo zapusti floto;

9. izraža zaskrbljenost zaradi posledic različnih pravil, ki veljajo za ozemlja s posebnim 
statusom, povezanim z Združenim kraljestvom, zlasti kronska odvisna ozemlja in 
čezmorska ozemlja; poziva Komisijo, naj v zvezi z izvajanjem sporazuma posebno 
pozornost nameni posebnostim Bailiffovega okrožja Guernsey, Bailiffovega okrožja 
Jersey in Otoka Man ter zagotovi uravnoteženo, trajnostno in dolgoročno rešitev za 
dostop do teh voda, ki bo enakovredna sporazumu o zalivu Granville Bay; obžaluje, da 
bodo za flote kapitala EU in mešanega kapitala, ki plujejo v vodah čezmorskih ozemelj 
Združenega kraljestva, kot so Malvinski/Falklandski otoki, pri izvozu njihovega ulova v 
Unijo veljale tarife, ter poziva Komisijo in Svet, naj proučita vse možnosti za 
zagotovitev prednostnega dostopa do ribiških trgov EU v skladu s pogoji iz sporazuma 
med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom;

10. izraža zaskrbljenost zaradi tveganj in učinkov potencialno pomembnih omejitev na 
prihodnje ribolovne možnosti EU, posebno v mešanem ribolovu, zlasti glede na 
določbe, ki veljajo za vrste, za katere niso določene kvote;

11. poziva k ohranitvi preprostega mehanizma izmenjave kvot med stranmi in 
organizacijami proizvajalcev;

12. opozarja, da bo imel ribiški sektor EU zaradi sporazuma velike gospodarske izgube; 
zato meni, da je nujno treba zagotoviti, da bodo nadomestila iz rezerve za prilagoditev 
na brexit sorazmerna škodi, ki bo nastala v sektorju in ribiških skupnostih, ob 
upoštevanju vseh – neposrednih in posrednih – posledic sporazuma;
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13. poudarja, da je sporazum že med začasno uporabo povzročil spore in zmedo, dodatne 
stroške in finančne izgube za ribiče, zlasti tiste, ki plujejo v vodah kronskih odvisnih 
ozemelj, ter oslabil dobavne verige in trgovce na drobno; podarja, da morajo biti 
deležniki iz tega sektorja vključeni v izvajanje tega sporazuma in njegove prihodnje 
ocene, da bi poročali o morebitnih težavah in jih rešili;

14. pozdravlja dejstvo, da mehanizem posvetovanja prek specializiranega odbora za ribištvo 
omogoča spremljanje izvajanja tega sporazuma, in poziva k njegovi hitri vzpostavitvi, 
ko bodo opredeljene podrobnosti o njegovi vlogi in sestavi; opozarja, da mora biti 
Evropski parlament vključen v ta organ in redno seznanjen z njegovimi ocenami 
sporazuma; odločno poziva Komisijo, naj redno poroča Odboru za ribištvo o izvajanju 
sporazuma, tudi o poteku letnih pogajanja o ribolovnih možnostih in dostopu do voda;

15. ugotavlja, da sporazum kljub navedenim negotovostim na splošno ohranja ugoden okvir 
za ribištvo; Odbor za ribištvo zato poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za 
mednarodno trgovino kot odgovorna odbora, naj priporočita odobritev Sporazuma o 
trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo na eni strani in Združenim kraljestvom 
Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani.


