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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 ekonomsko, socialno in okoljsko razsežnost ribištva, akvakulture in 
pomorskih zadev; poudarja, da imajo ključno vlogo pri razvoju modrega gospodarstva 
in dejavno prispevajo k razvoju in dinamiki obalnih območij;

2. poudarja, da bi bilo treba v proračunu Unije za leto 2021 predvideti ustrezno raven 
sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila, da bi izpolnili finančne potrebe 
skupne ribiške politike; potrjuje, da je treba povečati sredstva za ribištvo in akvakulturo, 
če želimo, da bo ta sektor še naprej sposoben preživetja; meni, da bi moral biti proračun 
za ta sektor povsem skladen z novimi cilji Unije, zlasti tistimi iz zelenega pakta, nove 
industrijske 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;

3. poudarja, kako pomembno je popraviti gospodarsko in socialno škodo zaradi pandemije 
COVID-19, ki je močno prizadela celotni sektor ribištva in akvakulture; ; meni, da je 
treba zaradi resnih zdravstvenih razmer in njihovih gospodarskih posledic zagotoviti 
izredno in takoj razpoložljivo finančno podporo;

4. 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 ublažitev vpliva izbruha 
COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture; meni, da mora Komisija v realnem času 
ocenjevati 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;

5. 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 
Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo, 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; 

6. obžaluje, da je stopnja izvrševanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 
obdobju 2014–2020 tudi šest let po njegovem sprejetju še vedno nezadostna, saj 
izvrševanje proračuna trenutno znaša le 35 %; poudarja, da je mogoče to skromno 
stopnjo deloma pripisati birokraciji na nacionalni in evropski ravni;

7. poudarja, kako pomembno je nadzorovati ribolovne dejavnosti; meni, da mora biti to 
tudi v prihodnje prednostna naloga pri financiranju ribiške politike Unije;

8. znova poudarja, da je treba Evropski agenciji za nadzor ribištva zagotoviti dodatne 
finančne in materialne vire, da bi ji omogočili pravilno in popolno izvajanje poslanstva 
ter zagotovili uresničevanje ciljev trajnostnega ribištva;
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9. meni, da bi bilo treba preučiti politiko zmanjševanja števila zaposlenih v vseh agencijah 
EU, ki se je izvajala v zadnjih letih; poudarja, da stopnja izvrševanja proračuna 
Evropske agencije za nadzor ribištva presega 99 %;

10. poudarja, da je ena od prednostnih nalog evropskega ribiškega sektorja generacijska 
pomladitev; meni, da bi se morale države članice pri financiranju uvedbe programov, 
katerih namen je pomagati mladim pri začetku poklicne poti v ribištvu, povečati 
raznolikost sektorja ter pritegniti predstavnike premalo zastopanih skupin, zlasti žensk, 
k opravljanju tega poklica, opirati na Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter 
evropske strukturne sklade;


