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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o stanju ribjih staležev in socialno-ekonomskem položaju ribiškega sektorja v 

Sredozemlju 

(2016/2079(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki1, 

– ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega 

okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji)2, 

– ob upoštevanju strategije Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) za 

obdobje 2017–2020, ki se izvaja in katere cilj je doseči trajnost ribarnic v Sredozemlju 

in ob Črnem morju, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenja Odbora za zaposlovanje in 

socialne zadeve (A8-0000/2016), 

A. ker je Sredozemsko morje s 17.000 morskimi vrstami eno od območij z največjo 

biotsko raznovrstnostjo na svetu; 

B. ker Komisija v svojem sporočilu z naslovom Posvetovanje o ribolovnih možnostih za 

leto 2017 v okviru skupne ribiške politike (COM(2016)0396) trdi, da je v Sredozemlju 

še naprej razširjen prelov ter da so za spremembo tega stanja potrebni nujni ukrepi; ker 

Komisija v zgoraj omenjenem dokumentu izraža zaskrbljenost nad tem, da se številne 

vrste, zajete v oceno, lovijo bistveno nad ocenjenimi cilji največjega trajnostnega 

donosa; 

C. ker se Sredozemlje srečuje z velikimi izzivi v zvezi z zagotavljanjem največjega 

trajnostnega donosa za večino vrst do leta 2020; ker je v tem bazenu splošna raven 

prelova med dvakratnikom in trikratnikom ravni FMSY; ker je kljub znatnim 

prizadevanjem na ravni EU in zunaj nje za opredelitev učinkovitega pravnega okvira ter 

zagotovitev izvajanja in skladnosti ribiškega sektorja 93 % vrst, zajetih v oceno 

Sredozemlja, še vedno prelovljenih; 

D. ker je bilo na srečanju na visoki ravni o stanju vrst v Sredozemskem morju (Catania, 

februar 2016) dogovorjeno, da so za spremembo negativnih trendov potrebni nujni 

ukrepi, saj je doseganje največjega trajnostnega donosa vseh vrst do leta 2020 velik 

izziv; 

1. poudarja, da je treba hitro začeti v celoti izvrševati cilje in ukrepe skupne ribiške 

                                                 
1 UL L 354, 28.12.2013, str. 22. 
2 UL L 164, 25.6.2008, str. 19. 
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politike ter zagotoviti pravočasno, nujno in učinkovito izvajanje večletnih načrtov 

upravljanja, ki jih ta predvideva, v skladu z ekosistemskim pristopom; zlasti poudarja, 

da je treba doseči cilj dobrega okoljskega stanja, določen v Okvirni direktivi o morski 

strategiji 2008/56/ES; 

2. meni, da je nujno potreben skupen odziv, ki bo temeljil na sodelovanju na različnih 

ravneh: mednarodni, evropski, nacionalni in regionalni; meni, da bi morali biti vsi 

deležniki, vključno z ribiči, znanstveniki in nevladnimi organizacijami, zajeti v 

vključujoč proces „od spodaj navzgor“; 

3. ugotavlja, da skupna ribiška politika priznava, da bi moral biti dostop do ribolovnih 

možnosti omogočen predvsem malemu priobalnemu ribolovu ali ribičem malih obalnih 

območij, ter vključuje spodbude (člen 7(1)(d) uredbe o skupni ribiški politiki) za 

pospeševanje bolj selektivnih ribolovnih metod z manjšim vplivom na morski ekosistem 

in ribolovne vire; ugotavlja tudi, da bi si bilo zato treba prizadevati v tej smeri, da bi se 

spodbude in prednostni dostop do območij obalnega ribolova zagotovili floti za mali 

ribolov pred tistimi segmenti ribolova, ki niso selektivni in bolj vplivajo na okolje; 

4. poudarja, da bi bilo po mnenju FAO previdnostni pristop za ohranitev, upravljanje in 

uporabo živih morskih virov treba uporabljati tako, da bi zaščitili in ohranili celotno 

morsko okolje ter poudarili, da pomanjkanje znanstvenih podatkov ne sme biti izgovor 

za odlaganje ali opuščanje ukrepov za ohranjanje in upravljanje; 

5. meni, da varstvo in zaščita ribolovnih in okoljskih virov sredozemskega bazena nista 

mogoča zgolj z učinkovitimi politikami za upravljanje ribolova, temveč morajo slednje 

spremljati tudi močni, široki in nujni politike in ukrepi proti antropogenim dejavnikom, 

ki te vire bremenijo in nanje negativno vplivajo, kot so podnebne spremembe 

(ogrevanje, zakisovanje, padavinski režim), onesnaževanje (kemijsko, organsko, z 

makro- in mikroelementi), iskanje in črpanje plina in nafte, ladijski promet, invazivne 

vrste, uničenje ali spreminjanje naravnih habitatov, zlasti obalnih; 

6. močno poudarja, da je v sredozemskem bazenu že sedaj razširjen pojav nezakonitega, 

neprijavljenega in nereguliranega ribolova, tudi v državah članicah EU; meni, da noben 

ukrep za ohranitev virov, še zlasti pa tudi gospodarstev malega ribolova, ne bi smel 

zaobiti jasnega in odločnega boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 

nereguliranemu ribolovu; 

7. meni, da je krepitev dejavnosti nadzora na kopnem, vzdolž distribucijske verige (na 

trgih) in v morju, zlasti na območjih, kjer je ribolov začasno ali stalno prepovedan, 

prednostna naloga; 

8. meni, da je ena od možnosti uvedba neprenosljivih kvot, zlasti za vrste, pri katerih se 

uporablja ribolov ene vrste rib; meni, da bo za preprečevanje socialnih neenakosti treba 

ribolovne možnosti dodeljevati po objektivnih in preglednih merilih, tudi okoljskih, 

socialnih in ekonomskih, ter da bodo morale biti enakomerno razporejene po različnih 

ribolovnih segmentih, vključno s tradicionalnim in malim ribolovom, ter zagotoviti 

spodbude za ribiška plovila, da bodo uporabljala bolj selektivno ribolovno orodje ter 

tehnike z manjšim vplivom na morsko okolje v skladu s členom 17 uredbe o skupni 

ribiški politiki; 
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9. ugotavlja, da sistem zavarovanih morskih območij v Sredozemlju ne zajema ustreznega 

odstotka površine, pri čemer so velike razlike v pokritosti posameznih bazenov; meni, 

da je treba povečati odstotek zavarovanih morskih območij ter izboljšati določanje 

območij, za katera naj veljajo zaščitni ukrepi, in izvajanje učinkovitega sistema 

spremljanja in nadzora za ugotavljanje učinkovitosti; 

10. meni, da je nujno potreben raznovrsten pristop, podprt s politikami v okviru načrtov 

upravljanja in različnimi merili na podlagi bioloških značilnosti vrst ter različnih 

ribolovnih tehnik; poleg tega meni, da bi moralo biti ustrezno prostorsko (območja brez 

ribolova, z rotacijo, popolnim ali delnim zaprtjem glede na sisteme ribolova) in časovno 

(biološka obnovitev) načrtovanje temelj vsakega večletnega načrta, prav tako pa tudi 

spodbujanje tehničnih ukrepov za največjo možno selektivnost ribolovnega orodja; 

11. meni, da bi bilo treba na ravni Sredozemlja za vse vrste, s katerimi se trguje, določiti 

najmanjšo dovoljeno velikost, da bi po najboljših znanstvenih dognanjih zagotovili 

spolno zrelost rib; 

Ukrepi v zvezi s tretjimi državami 

12. poziva Komisijo, naj prek GFCM spodbuja ukrepe za izboljšanje stanja staležev, ki si 

jih EU deli s tretjimi državami; 

13. poziva Komisijo, naj sredozemskim državam, ki niso članice EU, pomaga pri 

posodabljanju ribiškega sektorja in doseganju trajnostnega ribolova, med drugim s 

politiko bolj uravnoteženih, pravičnih in trajnostnih sporazumov o ribištvu; 

Socialno-ekonomski vidiki 

14. poudarja, da je 250.000 oseb zaposlenih neposredno na plovilih in da število oseb, 

katerih preživetje je odvisno od zaposlitve v ribiškem sektorju, eksponentno raste, če 

upoštevamo družine, ki se preživljajo ob podpori regionalnega ribolova, saj so 

zaposlene v dejavnostih, povezanih z njim, kot so predelava, vzdrževanje plovil in 

turizem; opozarja, da se 60 % dela, povezanega z ribolovom, izvaja v državah v razvoju 

na jugu in vzhodu Sredozemlja, kar kaže na pomembno vlogo malega ribolova pri 

trajnostnem razvoju teh regij in zlasti najbolj ranljivih obalnih skupnosti; 

15. meni, da bi morala Komisija pripraviti smernice glede tega, kako najbolje uporabiti 

sredstva, ki so na voljo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 

evropskega sosedskega instrumenta; 

16. meni, da je nujno treba krepiti, poudarjati in spodbujati sodelovanje med malimi ribiči 

znotraj določenega območja ali regije pri skupnem načrtovanju in upravljanju lokalnih 

ribolovnih virov, da bi ob upoštevanju ciljev skupne ribiške politike prišlo do učinkovite 

in konkretne regionalizacije, saj velika razdrobljenost in raznolikost poklicev, ciljev, 

tehničnih značilnosti in uporabljene opreme praktično onemogočata enoten horizontalni 

pristop; 

17. opozarja, da je kljub nedavnemu izboljšanju še vedno veliko staležev brez realne ocene 

stanja ter da Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) poroča o 

tem, da se je število ocen celo znižalo s 44 v letu 2012 na zgolj 15 v letu 2014; 
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18. meni, da je za racionalno in trajnostno upravljanje ribolova potrebna znanstvena 

uporaba ustreznih podatkov, na primer o ribolovnih zmogljivostih, opravljenih 

ribolovnih dejavnostih, biološkem stanju izkoriščenih staležev in trenutnem 

ekonomsko-socialnem položaju samega ribolova; 

19. ugotavlja, da je na območju uporabe GFCM le 40 % iztovora iz staležev, za katere ima 

Komisija znanstveno oceno, ter da je ta odstotek še nižji, ko gre za staleže, ki so 

vključeni v načrt upravljanja; ugotavlja tudi, da je treba povečati število znanstvenih 

ocen o stanju staležev in odstotek iztovora iz oblik ribolova, ki jih zakonsko urejajo 

večletni načrti upravljanja; 

20. poudarja, da so potrebni celostni pristopi, ki bodo upoštevali heterogenost morskega 

okolja in kompleksnost morskih vrst (tistih, ki se izkoriščajo, in tistih, ki se ne) ter 

različne značilnosti in prakse ribolovnih dejavnosti; 

21. priznava, da so podatki, ki so na voljo za merjenje obsega in učinkov dejavnosti malega 

ribolova, omejeni ter se razlikujejo po posameznih državah; priznava tudi, da je zaradi 

tovrstnega pomanjkanja podatkov mali ribolov pogosto podcenjen ter ima zato obroben 

pomen v procesu odločanja; 

22. odločno podpira predlog GFCM, da bi oblikovali katalog ribolovne dejavnosti, ki bi 

vključeval informacije o ribolovni opremi in dejavnostih, opise ribolovnih območij in 

ciljnih vrst, pa tudi neželenih ulovov, ter tako nudil celosten opis ribolova na tem 

območju in njegovih povezav z drugimi sektorji, na primer rekreacijskim ribolovom; 

23. poziva Komisijo, naj spodbuja tesno sodelovanje na znanstvenem področju ter si 

prizadeva za učinkovitejše zbiranje podatkov o najpomembnejših staležih ter krajši čas 

med zbiranjem in končno oceno, STEFC pa naj pozove k ocenam novih staležev; 

močno obžaluje, da večina iztovora v Sredozemlju predstavljajo vrste, za katere je na 

voljo malo podatkov; 

24. poudarja, da je nujno treba okrepiti izmenjavo podatkov, se boriti proti njihovi 

nedostopnosti in razpršenosti ter v ta namen vzpostaviti javno financiran globalni 

spletni arhiv, ki bo zajemal vse podatke o ribah in ribolovu ter bo olajšal nadzor nad 

kakovostjo in izvedbo številnih neodvisnih analiz, to pa bo omogočilo konstruktivno 

primerjavo ocen staležev; 

25. poudarja, da trenutno ne obstajajo ocene učinkov, količin, obsega in značilnosti 

nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, zato se ti premalo upoštevajo 

v informacijah o trenutnem stanju ribolova in njegovih trendih skozi čas, čeprav bi se 

morali ustrezno upoštevati pri razvoju znanstvenih ocen za upravljanje ribolova; 

Ozaveščenost 

26. poudarja, da je konkretne rezultate in polno izpolnjevanje mogoče doseči ob visoki 

ravni odgovornosti in ozaveščenosti med zaposlenimi v sektorju, za kar so potrebni 

spodbujanje, izobraževanje vseh ribičev, tako komercialnih kot športnih, njihova večja 

vključenost v proces odločanja ter posebni ukrepi za širjenje dobrih praks; 

27. meni, da je treba ozaveščati tudi potrošnike, jih izobraževati in pozivati k odgovorni 
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rabi rib, ki daje prednost lokalnim vrstam, ulovljenim s trajnostnimi tehnikami in po 

možnosti izvirajočim iz staležev, ki niso prekomerno izkoriščani; meni, da je treba v ta 

namen vzpostaviti sistem sledljivosti, predvsem pa celosten in zanesljiv sistem 

zagotavljanja informacij potrošnikom; 

28. poudarja, da sta zaradi tega novega scenarija in novih dejavnikov, ki vzajemno delujejo 

v Sredozemlju in so spremenili pristop k ribolovu, potrebna pregled Uredbe (ES) št. 

1967/2006 za Sredozemlje in njena prilagoditev na sedanji položaj; 

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Sredozemsko morje je s 17.000 morskimi vrstami eno od območij z največjo biotsko 

raznovrstnostjo na svetu. Vendar pa je skupna raven prelova ribjih virov kar dvakrat ali trikrat 

višja od ravni največjega trajnostnega donosa. Obstaja nevarnost, da bomo Sredozemsko 

morje spremenili v puščavo.  

Poleg prekomernega ribolova je Sredozemsko morje izpostavljeno tudi drugim grožnjam, kot 

so prekomerne količine hranil in gnojil, onesnaževanje ter spreminjanje obale in habitata. 

Drugi dejavniki tveganja so pomorski promet ter črpanje nafte in plina. Poleg tega je 

Sredozemsko morje zelo občutljivo na podnebne spremembe, zato ga moramo zaščititi.  

Nekatere ključne točke poročila so:  

– večletno upravljanje virov za zagotovitev večje trajnosti, med drugim z uporabo bolj 

selektivnega ribolovnega orodja, 

– sodelovanje s tretjimi državami, ki so dejavne na Sredozemskem morju, 

– biološko mirovanje na podlagi bioloških značilnosti vrst, 

– zaprtje določenih območij z namenom obnove pretirano izkoriščanih staležev, 

– prednostni dostop do virov za mali ribolov, 

– večji nadzor dejavnosti nezakonitega ribolova s posebnimi ukrepi za kršilce pravil brez 

licence, 

– morebitna uvedba kvot za nekatere pretirano izkoriščane vrste, 

– upoštevanje minimalne velikosti in določitev velikosti na podlagi znanstvenih meril, 

– večji nadzor verige vse do trga z ribami in izčrpnejše informacije za potrošnike, 

– večje vključevanje regionalnih ribiških organizacij v proces odločanja v skladu z 

regionalizacijo, kot jo omenja skupna ribiška politika.  

Na splošno je namen poročila na lastno pobudo, da se dosežejo naslednji cilji: 

– večletno upravljanje virov za zagotovitev večje trajnosti, med drugim z uporabo bolj 

selektivnega ribolovnega orodja, 

– sodelovanje s tretjimi državami, ki so dejavne na Sredozemskem morju, 

– biološko mirovanje, 

– zaprtje določenih območij z namenom obnove pretirano izkoriščanih staležev, 

– prednostni dostop do virov za mali ribolov, 

– večji nadzor dejavnosti nezakonitega ribolova s posebnimi ukrepi za kršilce pravil brez 

licence, 

– uvedba kvot za nekatere pretirano izkoriščane vrste; 

– upoštevanje najmanjše dovoljene velikosti, 

– večji nadzor verige vse do trga z ribami in izčrpnejše informacije za potrošnike, 

– večje vključevanje GFCM in regionalnih ribiških organizacij v proces odločanja v skladu z 

regionalizacijo, kot jo omenja skupna ribiška politika. 


