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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker ribiški, akvakulturni in predelovalni sektorji EU v celotni vrednostni verigi 
upoštevajo najvišje standarde okoljske in socialne trajnosti, vključno s pravicami 
delavcev ter zdravjem in dobrobitjo živali, in zagotavljajo visokokakovostne 
proizvode morske hrane ter imajo tako ključno vlogo pri zanesljivi preskrbi s hrano 
in prehranskem dobrem počutju vse večjega števila prebivalcev; ker se z 
omejevanjem ribolova ogrožajo številni cilji OZN za trajnostni razvoj;

B. ker imajo ribiči in ribogojci iz EU ključno vlogo po vsej Uniji in morajo še naprej 
zagotavljati socialno in gospodarsko podporo številnim obalnim in celinskim 
skupnostim;

C. ker so ribiči kot varuhi morja vsak dan prisotni na morju in lahko pristojne organe 
opozorijo, ko opazijo kakršno koli poslabšanje okolja in sprejmejo ukrepe za 
ohranitev morskega okolja;

D. ker strategija EU za biotsko raznovrstnost sploh ne upošteva velikega izboljšanja 
ribjih populacij v EU; ker se je v severovzhodnem Atlantiku samo v 10 letih število 
rib v morju povečalo za 50 %, prelov v EU pa je vedno nizek, ker skoraj 100 % 
iztovora staležev, ki ga ureja EU, prihaja iz staležev, ulovljenih na ravni največjega 
trajnostnega donosa;

Zavarovana območja in cilji

1. opozarja, da so populacije rib, ki se učinkovito upravljajo, produktivnejše kot 
populacije, ki se ne lovijo; zato poudarja, da zaprtje ribolovnih območij v nekaterih 
primerih morda ni združljivo s socialnim varstvom in gospodarsko blaginjo, ki sta 
bistveni sestavini trajnosti, ter s cilji trajnostnega razvoja glede prehranske varnosti 
in zmanjševanjem revščine;

2. poudarja, da so zaščitena morska območja orodje in ne sama po sebi cilj; poudarja, 
da ni pomembna določitev varstvenega cilja s pomočjo ohranitvene vrednosti (tj. 
odstotka), saj je najpomembnejše zagotoviti, da vzpostavljena varovana območja 
resnično pokrivajo območje z ekološko vrednostjo, ki jo je treba zaščititi;

3. poudarja, da določitev abstraktnih, samovoljnih, togih, nerealističnih in 
nedosegljivih številčnih ciljev spodkopava dobro zakonodajo in verodostojnost 
zakonodajalcev;

4. meni, da bi bila krepitev in učinkovito izvajanje ukrepov na obstoječih zaprtih 
območij veliko bolj učinkovita in smiselna;

5. poudarja, da je pomembno v strategijo EU za biotsko raznovrstnost vključiti druge 
učinkovite ohranitvene ukrepe na posameznih območjih, ki jih določa Konvencija o 
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biološki raznovrstnosti1; meni, da ti „drugi ukrepi“ zagotavljajo včasih višjo 
zaščitno raven kot zaščitena morska območja;

Območja brez odvzema

6. poudarja, da ni nujno, da je vzpostavitev varovanih območij nezdružljiva z 
izvajanjem dejavnosti, vključno z ekstraktivnimi, če se ne ogroža vrednost 
zaščitenih območij, če so vzpostavljena na podlagi znanstvenega mnenja ter če sta 
zagotovljena ustrezno upravljanje in nadzor;

Prostorsko načrtovanje

7. poudarja pomen ustreznega in vključujočega prostorskega načrtovanja, ki v zadostni 
meri upošteva trajnostni razvoj ribištva in akvakulture, ter opozarja na potrebo po 
dodelitvi prostora obstoječim in novim ribolovnim območjem in obratom za 
akvakulturo;

Akcijski načrt za ohranitev ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov

8. poudarja, da skupna ribiška politika zagotavlja trden regulativni okvir z naprednimi 
orodji, ki določa datume za objavo posebnih poročil: Komisija mora do 
31. decembra 2022 Parlamentu in Svetu poročati o delovanju skupne ribiške 
politike;

9. opozarja, da mora Komisija v skladu z novo uredbo o tehničnih ukrepih2 Parlamentu 
in Svetu do 31. decembra 2020 predložiti poročilo in da lahko predlaga ukrepe le v 
primerih, ko obstajajo dokazi, da cilji niso bili doseženi;

10. zato poziva Komisijo, naj počaka na zgoraj omenjena poročila, preden predlaga 
akcijski načrt;

Diskriminacija

11. izraža globoko obžalovanje zaradi očitno diskriminacijske obravnave ribištva v 
primerjavi s kmetijstvom; pozdravlja dejstvo, da se v predlagani strategiji poudarja, 
da se bo napredek pri doseganju ciljev redno pregledoval in po potrebi prilagajal, da 
bi se ublažil nepotreben vpliv na biotsko raznovrstnost, prehransko varnost in 
konkurenčnost kmetov; vendar ugotavlja, da se s tem stavkom, ki je nujna varnostna 
mreža, očitno diskriminirajo ribiči in proizvajalci v akvakulturi, saj se niti ne 
omenjajo;

Ribištvo: vir vsega zla?

12. odločno obsoja pretirano osredotočenost na ribolov, ki je razlog za nedoseganje 
dobrega ekološkega stanja v morskih ekosistemih, ter neupoštevanje drugih virov 
pritiska in degradacije, kot so nafta, plin, poglabljanje morskega dna ali ladijski 
promet;

1 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
2 UL L 198, 25.7.2019, str. 105.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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Ribolovno orodje

13. odločno obsoja dejstvo, da je v strategiji ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami 
naveden kot „najškodljivejša dejavnost za morsko dno“, ne da bi bila opravljena 
poglobljena analiza;

14. poudarja, da se orodja in tehnike ne bi smeli demonizirati; opozarja, da lahko 
ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami tudi poveča biotsko raznovrstnost na 
nekaterih peščenih morskih dnih ter da je eno od najpogostejših in najbolj 
reguliranih ribolovnih orodij v Evropi; poudarja, da je to edini vzdržen način za lov 
na številne ključne vrste, ki jih uživamo, da se skoraj vse lovijo na ravni največjega 
trajnostnega donosa in da je veliko teh vrst certificiral svet za nadzor ribištva 
(MSC);

Posebna priporočila za akvakulturo

15. poudarja, da je treba poenostaviti upravne postopke za dejavnost akvakulture, zlasti 
na območjih Natura 2000, in poziva Komisijo, naj posodobi smernice o „akvakulturi 
in območjih Natura 2000“;

16. meni, da je treba upoštevati in podpirati ekosistemske storitve akvakulture, med 
katerimi je pomembno ohranjanje biotske raznovrstnosti;

17. pozdravlja predloge za zmanjšanje in omejevanje uporabe pesticidov in drugih 
kemikalij, da se zaščiti biotska raznovrstnost; vendar je trdno prepričan, da bi bilo 
treba takšne ukrepe predhodno skrbno oceniti in vanje vključiti kumulativne ocene 
učinka;

18. podpira ambicije iz okvirne direktive o vodah3 in okvirne direktive o morski 
strategiji4; poudarja, da lahko akvakultura prispeva k obnovi degradiranih morskih 
in sladkovodnih ekosistemov;

Financiranje

19. poudarja, kako pomembno je ustrezno financiranje iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, da bi se dosegli cilji EU v zvezi z biotsko raznovrstnostjo;

Zaključki

20. pozdravlja visoko raven ambicioznosti pri določanju ciljev; vendar močno 
priporoča, naj ti cilji ne bodo pravno zavezujoči in da bi jih bilo treba določiti za 
vsak primer posebej ter jih prilagoditi lokalnim posebnostim in ravni, potrebni za 
zaščito narave; priporoča, naj ti cilji upoštevajo tudi socialno-ekonomske vidike in 
nujo, da se zagotovi dolgoročna odpornost vrednostne verige ribištva in akvakulture, 
naj bodo sorazmerni z zastavljenim ciljem in imajo trdno znanstveno podlago;

21. poudarja pomen konstruktivnega, učinkovitega in enakopravnega posvetovanja z 
ribiči in proizvajalci v akvakulturi pri vseh odločitvah v zvezi z biotsko 

3 UL L 327, 22.12.2000, str.1.
4 UL L 164, 25.6.2008, str. 19.
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raznovrstnostjo;

22. poudarja, da je treba izvesti celovite ocene učinka, ki bodo upoštevale vpliv na male 
ribiče ter zlasti na mala in srednja podjetja, dosedanje dosežke in razpoložljivost 
alternativnih proizvodov, gospodarske učinke ter učinke na prehransko varnost in 
varnost hrane, da bi se zagotovila ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
konkurenčnost vrednostne verige morske hrane;

23. poudarja, da je treba ribičem in kmetom zagotoviti ustrezen in pravičen dohodek ter 
enake konkurenčne pogoje z uvoženimi živili;

24. si prizadeva za dosego ciljev strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 na 
najučinkovitejši način in najmanj obremenjujoč za gospodarske subjekte;

25. je seznanjen s pripombo Komisije, da moramo za zdravo in odporno družbo dati 
naravi prostor, ki ga potrebuje; vendar poudarja, da moramo poleg tega tudi ribičem 
in proizvajalcem v akvakulturi dati prostor, ki ga potrebujejo;

26. priporoča, naj se zaščitena morska območja določijo kot območja, na katerih se 
lahko izvajajo le ribolovne dejavnosti in dejavnosti akvakulture;

27. poziva k skladnosti med politikami EU na področju okolja, ribištva, trgovine in 
drugimi politikami EU, da se ohrani celovitost enotnega trga ter konkurenčnost 
ribiškega sektorja in sektorja akvakulture.


