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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, da so za ekonomsko uspešen ribiški sektor potrebni ustrezni finančni ukrepi, 
in poudarja, da je cilje skupne ribiške politike mogoče uresničiti samo z zadostnim 
proračunom; poudarja, da so sredstva večinoma zbrana v oddelku III in naslovu 11: 
Pomorske zadeve in ribištvo; opozarja, da je pri tem večji del namenjen za Evropski 
sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter obvezne prispevke za regionalne organizacije 
za upravljanje ribištva in sporazume o trajnostnem ribolovu;

2. meni, da je bilo v poglabljanje znanstvenega znanja o morskih bioloških virih vloženega 
veliko dela; kljub večjemu znanju pa stanje še vedno ni optimalno, da bi omogočalo 
ustrezno oceno; meni, da je zato treba povečati sredstva Unije za mednarodne in 
nacionalne znanstveno-raziskovalne organizacije, da bi še izboljšali ocenjevanje 
staležev;

3. poudarja, da več kot polovica oskrbe Unije z ribiškimi proizvodi izvira iz mednarodnih 
voda in izključnih ekonomskih con tretjih držav; meni, da je treba v letnem proračunu 
za leto 2020 izračunati ustrezne in zanesljive proračunske postavke, da bo mogoče 
izpolnjevati obveznosti v mednarodnih ribiških sporazumih in krepiti sodelovanje Unije 
v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva;

4. opozarja, da ima ribogojstvo vse pomembnejšo vlogo pri obvladovanju rastoče porabe 
ribiških proizvodov v Uniji;

5. poudarja, da je treba v proračunu 2020 posebno pozornost nameniti finančnim 
sredstvom za pomoč flotam pri nemoteni uvedbi shem za obvezno iztovarjanje;

6. ponovno opozarja na pomen obalnih in malih obrtniških flot in poudarja, da ta sektor 
zajema skoraj 75 % vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in skoraj polovico vseh 
delovnih mest v ribiškem sektorju; ugotavlja, da so izvajalci dejavnosti v sektorju 
malega priobalnega ribištva odvisni od zdravih staležev rib, ki so njihov glavni vir 
dohodka;

7. poziva Komisijo in države članice, naj pomagajo skupnostim, odvisnim od ribištva, da 
bi se njihova gospodarstva preusmerila v druge pomorske dejavnosti, kot je turizem, ter 
da bi ustvarjale dodano vrednost pri svojih ribolovnih dejavnostih; ugotavlja, da je 
zaradi sprejemanja sedanjih večletnih načrtov in izvajanja novih tehničnih ukrepov za 
doseganje trajnostnih ravni ribolova potrebna zanesljiva nadzorna politika, podprta z 
ustreznimi finančnimi sredstvi;

9. opozarja, da ima Evropska agencija za nadzor ribištva osrednjo vlogo pri usklajevanju 
in izvajanju skupne ribiške politike; poudarja, da se mora to odražati tudi v proračunu;

10. opozarja, da bo odločitev Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, vplivala tudi na 
izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 2014–2020; poudarja, 
da je treba zaradi izstopa Združenega kraljestva največ pozornosti nameniti določitvi 
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novega finančnega proračunskega okvira za obdobje 2021–2027; meni, da je za 
soočanje z novimi razmerami potrebno več prilagodljivosti pri proračunu Unije;

11. poudarja, da je šest let po sprejetju sedanjega Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo stopnja črpanja sredstev v obdobju 2014–2020 zelo nizka, Komisija in države 
članice pa morajo pospešiti postopke upravljanja in nadzora ter zmanjšati upravno 
breme, če želijo sektorju zagotoviti ustrezne in pravočasne koristi.


