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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbor za 
kmetijstvo in razvoj podeželja (CJ 14) kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije 
vključita naslednje pobude:

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2016 o sledljivosti ribiških proizvodov 
in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. maja 2018 o optimizaciji vrednostne verige v 
ribiškem sektorju EU2,

A. ker sta odpornost in trajnostni razvoj prehranskega sistema EU odvisna od dela 
evropskih ribičev in ribogojcev, saj imajo ti odločilno vlogo pri podpiranju ekonomske 
in socialne razsežnosti obalnih in številnih celinskih skupnosti;

1. izraža razočaranje, ker je v strategiji „od vil do vilic“ ribiškemu sektorju in sektorju 
akvakulture namenjene premalo pozornosti in sta ta sektorja obravnavana premalo 
ambiciozno;

2. poudarja, da bi bilo treba pri promociji zdrave in trajnostne prehrane dajati prednost 
ribiškim proizvodom in proizvodom iz akvakulture EU, saj so pomemben vir beljakovin 
in bistvena sestavina zdrave prehrane, ter poudarjati pomembnost dela ribičev in žensk 
v tem sektorju ter akvakulture;

3. pozdravlja oceno skupne ribiške politike, ki naj bi jo Komisija pripravila do leta 2022, s 
poudarkom na tveganjih za trajnost vrst, ki jih povzročajo podnebne spremembe;

4. pozdravlja napovedane nove strateške smernice EU o akvakulturi;

5. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo označevanje vseh svežih, zamrznjenih 
ali predelanih ribiških proizvodov ali proizvodov iz akvakulture, ki se tržijo v 
restavracijah in prek trgovcev na drobno, da se omogoči sledljivost od kraja izvora; 
poudarja, da se bo s tem povečala vrednost trajnostnih proizvodov in zaščitile pravice 
potrošnikov;

6. poudarja, da je treba še naprej spodbujati odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov in se 
boriti proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu s krepitvijo 
politike sklepanja sporazumov o trajnostnem ribištvu z državami, ki niso članice EU, za 
evropska plovila, ki zagotavljajo kakovostne proizvode;

7. poudarja, kako pomembna je vloga ESPR pri ohranjanju in posodobitvi sektorja ter 
spodbujanju generacijske pomladitve in aktivnega sodelovanja žensk, združenj, 
vključno z obrtnimi združenji (cofradías), organizacij proizvajalcev in maloprodajnega 
sektorja;

8. priporoča, naj se uvedejo ustrezno financirane namenske kampanje za spodbujanje 

1 UL C 76, 28.2.2018, str. 40.
2 UL C 76, 9.3.2020, str. 2.
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uživanja rib med potrošniki.


