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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Ribištvo v prihodnosti: privabljanje nove generacije delovne sile v ribiško industrijo in 
ustvarjanje delovnih mest v obalnih skupnostih
(2019/2161(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3(2) in (3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 4(2)(a), (d) 
in (k) in členov 9 in 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki,

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o pomorskem 
mednarodnem pravu,

– ob upoštevanju Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju 
(SOLAS),

– ob upoštevanju Konvencije o ustanovitvi Mednarodne pomorske organizacije (IMO),

– ob upoštevanju Konvencije o ustanovitvi Mednarodne organizacije dela (ILO),

– ob upoštevanju Torremolinoške konvencije (1977),

– ob upoštevanju Torremolinoškega protokola (1993) in Capetownskega sporazuma 
(2012) o posodobitvi in spremembi Torremolinoške konvencije,

– ob upoštevanju Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje 
spričeval in stražarjenje za osebje na ribiških ladjah, 1995 (STCW-F),

– ob upoštevanju Konvencije ILO o delu v ribiškem sektorju C 188 (2007),

– ob upoštevanju prostovoljnih smernic IMO za projektiranje, gradnjo in opremo malih 
ribiških plovil iz leta 2005,

– ob upoštevanju poročila Europêche, Cogeca „Fisheries“ & E.T.F. - Evropske federacije 
delavcev v prometu (december 2000), „Mutual Recognition of certificatess in the Sea 
Fishing Sector in Europe, Final Report“ (končno poročilo o medsebojnem priznavanju 
certifikatov v sektorju pomorskega ribištva v Evropi), znanega tudi kot poročilo iz 
Bénodeta, ki je študija, pripravljena za forum o tem vprašanju, ki je potekal 13. in 14. 
oktobra 2000 v Bénodetu v Franciji, str. 9,

– ob upoštevanju sklepov iz dokumenta z naslovom „Usposabljanje ribičev“1, ki ga je 
pripravil tematski sektor za strukturno in kohezijsko politiko Evropskega parlamenta 
(2018),

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617484/IPOL_STU(2018)617484_EN.pdf
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– ob upoštevanju letnega pregleda pomorskih nesreč in incidentov za leto 20192, ki ga je 
pripravila Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA),

– ob upoštevanju letnega ekonomskega poročila o ribiški floti EU za leto 2019 (STECF 
19-06)3,

– ob upoštevanju poročila FAO o stanju v svetovnem ribištvu in ribogojstvu za leto 
20204,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0000/2020),

A. ker je cilj skupne ribiške politike (SRP) zagotoviti dolgoročno trajnost ribištva in 
ribogojstva na treh temeljnih stebrih – okoljskem, družbenem in gospodarskem stebru;

B. ker ribištvo skupaj z ribogojstvom zagotavlja hrano milijardam ljudi in ker je ta panoga 
po podatkih FAO pomemben vir delovnih mest in dohodkov za preživetje 10–12 
odstotkov svetovnega prebivalstva; ker je s preostalo ribiško vrednostno verigo 
povezanih še okrog 140 milijonov dodatnih delovnih mest, zlasti pri predelavi in prodaji 
ribiških proizvodov;

C. ker glede na podatke FAO ženske zasedajo več kot 20 % delovnih mest v proizvodnji v 
ribogojstvu, vendar le približno 3 % delovnih mest med poklicnimi ribiči;

D. ker je bilo po najnovejših podatkih Eurostata5 leta 2017 v ribiški industriji EU skupaj 
zaposlenih okrog 180 000 ljudi, od tega približno tretjina v podsektorju ribogojstva; ker 
je bilo med njimi 41 000 ljudi zaposlenih v primarnem ribiškem sektorju v Španiji, 29 
000 v Italiji, 21 000 v Grčiji, 20 000 v Franciji in 14 700 na Portugalskem; ker so bile 
leta 2017 Italija, Grčija in Portugalska odgovorne le za 11 % ribolovnih proizvodov v 
EU, vendar so imele 35,9 % delovnih mest iz te panoge; 

E. ker statistični podatki, ki jih je Eurostat6 objavil leta 2019, kažejo, da je bilo leta 2018 v 
sektorju kmetijstva, gozdarstva in ribištva skupno 14,4 % delavcev starih 65 let ali več, 
in ker je v tem sektorju zaposlenih največ ljudi v tej starostni skupini; ker se delež 
delavcev v tej starostni skupini od leta 2008 neprestano zmanjšuje, vendar se dejansko 
število zaposlenih v tej starostni skupini ni zmanjšalo za enak delež;

F. ker je tudi brez konkretnih podatkov, ki bi zajemali le ribištvo, v nekaterih statističnih 
službah držav članic mogoče pridobiti nekatere informacije o starosti delavcev v 

2 http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/3734-annual-overview-of-marine-
casualties-and-incidents-2019.html
3 Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) – The 2019 Annual Economic Report on the 
EU Fishing Fleet (STECF-19-06). Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2019, JRC112940, ISBN 
978-92-79-79390-5, doi:10.2760/56158
4 https://doi.org/10.4060/ca9229en
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#The_factors_of_production
6 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
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ribištvu; ker podatki kažejo, da se je delež ribičev, starih 55 let ali več, v zadnjih desetih 
letih povečeval in trenutno znaša okrog 20 % aktivnih ribičev, medtem ko delež mladih 
ribičev (starih 34 let ali manj) ne kaže jasnega trenda, saj niha med 20 in 23 % aktivnih 
ribičev;

G. ker se kljub temu večina držav članic in gospodarskih partnerjev EU v ribiški industriji 
pogosto sklicuje na pomanjkanje zanimanja mladih za ribolov, kar je bilo prvič 
izpostavljeno že vsaj pred dvema desetletjema in kar povzroča dodatne težave v celotni 
industriji ter zaostruje socialne probleme v obalnih skupnostih;

H. ker so v primeru nesreč in incidentov na morju od vseh morskih plovil najpogosteje 
izgubljena ribiška plovila, čeprav ribolov ni dejavnost, ki povzroča največ nesreč, pri 
tem pa je bilo leta 2018 zabeleženih 40 % več incidentov, v katere so bila vpletena 
ribiška plovila;

I. ker se kljub povečanju števila incidentov število smrtnih žrtev zaradi nesreč in 
incidentov na ribiških plovilih zmanjšuje, pri čemer je velika večina incidentov 
posledica človeške napake (62,4 %), drugi najpogostejši vzrok incidentov (23,2 %) pa 
so okvare v sistemih in opremi;

J. ker so vprašanja varnosti – ribolovna dejavnost na splošno velja za tvegan poklic – in 
zahtevnost dela na ribiških ladjah pomembni dejavniki pri pomanjkanju zanimanja 
mladih za ribolov;

K. ker je bila neusklajenost pri izdajanju dovoljenj in osnovnem usposabljanju ribičev ter 
pri njihovem priznavanju v državah članicah že pred dvajset leti opredeljena kot ovira, 
vendar je bilo na tem področju doseženega le malo napredka;

L. ker rezultati gospodarske uspešnosti flote EU na splošno kažejo na izboljšanje 
prihodkov ter letno povečanje dobička in povprečnih dohodkov ribičev, vendar ti trendi 
pri podrobni analizi po posameznih državah članicah, morskih bazenih in ribiških flotah 
niso univerzalni in se zlasti ne odražajo v mali priobalni floti EU;

M. ker ima velik delež ribičev nizke in neredne dohodke, ki jim ne zagotavljajo zadostne 
socialne zaščite, in ker so ta dejstva dodaten dejavnik, ki zmanjšuje privlačnost ribištva 
za mlade;

Boljše informacije o aktivnem prebivalstvu v ribiškem sektorju in njihovo profiliranje

1. poudarja, da je treba izboljšati zbiranje informacij o aktivnem prebivalstvu v sektorju 
ribištva in ribogojstva in v celotni vrednostni verigi ter redno in sistematično dajanje teh 
informacij na voljo na ravni EU ter razčlenjenih po državah članicah;

2. poudarja, da lahko združevanje statističnih podatkov v obsežnem sektorju kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva prikrije ali zakrije razmere in razlike, kar negativno vpliva na 
vsako od teh panog; poudarja, da so vse panoge sicer del primarne proizvodnje, vendar 
njihove dejavnosti niso medsebojno povezane in da v primeru ribištva sploh ne potekajo 
v istem okolju ali na istem geografskem območju;

3. ponovno poudarja, da je tako kot pri upravljanju staležev in habitatov, najboljše 
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znanstveno znanje, ki temelji na zanesljivih podatkih v skoraj realnem času z 
razširjenimi časovnimi vrstami, ključnega pomena za upravljanje in spremljanje 
socialnega razvoja v sektorju, zlasti razvoja na področju zaposlovanja, brez katerega ne 
bo mogoče spremljati in v celoti izvajati enega od treh trajnostnih stebrov skupne 
ribiške politike, to je socialnega stebra;

4. poudarja, da informacije, ki so jih dali na voljo različni organi, navidez kažejo na 
staranje ribiških posadk EU, vendar bi bilo treba upravljanje, spremljanje in izvajanje 
ukrepov, tako kot pri upravljanju ribištva in prilagajanju sprejetih ukrepov, spreminjati 
glede na geografsko območje, ribiške flote in, v nekaterih primerih, uporabljeno 
ribolovno orodje;

5. poziva Komisijo, zlasti Eurostat, in države članice, naj upoštevajo trende v 
zaposlovanju, ne le v zvezi s skupnim številom delovnih mest, ampak tudi v zvezi z 
ravnjo usposabljanja in starostno strukturo delovno aktivnega prebivalstva v sektorju 
ribištva in ribogojstva ter, če je mogoče, tudi v vrednostni verigi ribištva in ribogojstva, 
pri čemer naj v zvezi s tem pripravijo podatke, ki so po podrobnosti podobni tistim, ki 
obstajajo za podrobno spremljanje gospodarske dejavnosti in uspešnosti sektorja;

Boljše delovne in življenjske razmere na krovu za boljšo varnost

6. poudarja, da se je kljub izboljšanju varnostnih razmer na krovu, zlasti na večjih plovilih, 
število incidentov in nesreč, ki jih je EMSA zabeležila leta 2018, povečalo za 40 % v 
primerjavi s prejšnjim letom, čeprav se je število smrtnih žrtev v zadnjih letih stalno 
zmanjševalo;

7. poudarja , da je EMSA sama odgovorna za posredovanje in zbiranje podatkov o 
pomorskih nezgodah in incidentih, ki vključujejo ribiška plovila, daljša od 15 m, ali v 
primerih, ko so plovila, krajša od 15 m, vpletena v nesreče, v katere so vpletena plovila, 
ki spadajo na področje uporabe Direktive 2009/18/ES7, in bo zato število nesreč in 
incidentov, v katere so vpletena ribiška plovila, zagotovo večje od števila iz evidenc, ki 
so na voljo v letnih poročilih EMSA;

8. poudarja, da poklicne pomorske dejavnosti na splošno veljajo za zelo tvegane in 
nevarne, zlasti ribolov, stanje pa je še slabše zaradi dejstva, da je 85 % plovil EU malih 
priobalnih plovil (s skupno dolžino manj kot 12 metrov) in so zato izpostavljena večjim 
tveganjem zaradi slabih vremenskih razmer in zaradi dejavnosti blizu obale;

9. poudarja, da kljub mednarodnim prizadevanjem in prizadevanjem EU za izboljšanje 
varnostnih razmer na krovu plovil, zlasti ribiških plovil, mednarodne konvencije, ki 
določajo pravila in sisteme za zaščito ladij in oseb na krovu, veljajo le za večja in nova 
plovila;

10. poudarja, da delovnih in življenjskih pogojev na krovu ni mogoče obravnavati ločeno 
od varnostnih razmer; meni, da dobri delovni in življenjski pogoji na plovilih 
izboljšujejo varnostne razmere, v katerih se izvajajo ribolovne dejavnosti, kot tudi čas 
za počitek ribičev, kar neposredno vpliva na njihovo varnost, saj je velik delež nesreč in 
incidentov na ribiških plovilih še vedno povezan s človeškimi napakami, ki nastanejo 

7 UL L 131, 28.5.2009, str. 114-127
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zaradi pomanjkljivega znanja ali usposabljanja oziroma zaradi utrujenosti;

11. poudarja, da so pomorski delavci, tudi ribiči, pogosto izključeni iz področja uporabe 
evropskih in nacionalnih delovnopravnih okvirov, upoštevaje dejstvo, da številni 
predpisi ne ustrezajo dejanski naravi dejavnosti teh delavcev; poudarja, da ni mogoče 
uporabiti splošnih delovnih shem, zato je treba zagotoviti številne osnovne pogoje, ki 
izhajajo iz predpisov o zaposlovanju, vendar jih tudi prilagoditi pomorščakom, še 
posebej ribičem;

12. poudarja, da lahko ribolov glede na uporabljeno ribolovno orodje, velikost plovila, 
območje delovanja in vremenske razmere, predstavlja različno raven tveganja, kar 
zadeva delovne in življenjske pogoje, ki jih je treba zagotoviti na krovu;

13. opozarja na ukrepe, sprejete na mednarodni ravni, zlasti v okviru Torremolinoškega 
protokola (1993) in Capetownskega sporazuma (2012), da bi spremenili in izboljšali 
Torremolinoško konvencijo (1977), ki je bila sprejeta kot sredstvo za zagotavljanje 
varnosti ribiških plovil, ter poudarja, da ta konvencija kljub zmanjšanju zahtev leta 2012 
še vedno ne velja;

14. pozdravlja oblikovanje prostovoljnih smernic IMO za projektiranje, gradnjo in opremo 
malih ribiških plovil iz leta 2005, vendar poudarja, da gre le za prostovoljne smernice 
brez pravnih obveznosti ali standardizacije osnovnih norm, ki bi veljale za mala 
priobalna ribiška plovila;

15. poudarja, da je končni cilj SRP zagotoviti socialno, okoljsko in gospodarsko trajnost 
ribolovnih dejavnosti ter da bo le z dobrimi delovnimi, življenjskimi in varnostnimi 
pogoji mogoče privabiti mlade in generacijsko pomladiti to dejavnost, ki državljanom 
EU zagotavlja zdravo hrano;

16. poziva Komisijo in države članice, naj na ribiških plovilih, ne glede na njihovo velikost, 
zagotovijo najvišje standarde za varnost, delo in življenje; predlaga sprejetje ukrepov za 
vzpostavitev osnovnih pravnih pravil, ki bodo enotno in horizontalno veljala za celotno 
ribiško floto EU, upoštevaje posebne značilnosti glede velikosti plovil in vrst ribolovnih 
operacij, za katere so plovila namenjena;

17. vztraja, da je treba zagotoviti, da bo Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in 
ribogojstvo (ESPR) znatno prispeval k izboljšanju delovnih, življenjskih in varnostnih 
pogojev na plovilih EU in našel načine za izboljšanje teh pogojev brez povečanja 
ribolovne zmogljivosti, pri čemer bo posebno pozornost posvetil plovilom za mali 
priobalni ribolov;

18. nadalje vztraja, da je treba redno spremljati in zagotavljati statistične informacije o 
incidentih in nesrečah, v katerih so udeležena plovila, ki niso zajeta v Direktivi 
2009/18/ES, saj bo le s spremljanjem in oceno sprememb teh podatkov glede na 
geografsko območje, floto in uporabljeno ribolovno orodje mogoče najti rešitve, ki bodo 
omogočile izboljšave ter zmanjšale število takšnih nesreč oziroma jih preprečile, zlasti 
na plovilih za lokalni in priobalni ribolov;

19. Komisiji predlaga, naj v zvezi s tem razmisli o preoblikovanju poslanstva agencije 
EMSA in ji omogoči izvajanje takšnega spremljanja in redno predstavljanje 
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pridobljenih podatkov;

Boljše usposabljanje in zagotavljanje priznavanja usposabljanja na ravni EU

20. poudarja, da je poročilo iz Bénodeta iz leta 2000 jasno opredelilo težave zaradi 
nezanimanja mladih za ribištvo in izpostavilo raznolikost in zapletenost sistemov 
usposabljanja in izdajanja spričeval za ribolov v različnih državah članicah, vendar smo 
nanj očitno pozabili in dvajset let kasneje ni bilo doseženih nobenih vidnih sprememb;

21. poudarja, da se pretok delovne sile med državami članicami in celo iz tretjih držav v EU 
povečuje, kar bi lahko privedlo do menjave generacij v delovni sili v ribištvu, vendar do 
tega še vedno ni prišlo, saj sistemi usposabljanja in izdajanja spričeval za ribiče niso 
standardizirani;

22. poudarja, da to stanje očitno ovira prosto gibanje oseb, ki je temeljno načelo EU, ki se 
odraža v številnih določbah Pogodb;

23. poudarja, da država članica ribiču iz tretje države, ki ima priznano delovno spričevalo 
za ribolov, zelo težko omogoči dostop do enakega dela v drugi državi članici;

24. poudarja, da je bil na drugih področjih pomorske dejavnosti, tako rekreativne kot 
poklicne, dosežen pomemben napredek v smeri mednarodnega priznavanja 
usposabljanja, ne glede na državo, v kateri je bilo to usposabljanje pridobljeno, in da je 
potrebna le standardizacija osnovnega usposabljanja, ki ga nudijo šole ali izobraževalne 
ustanove, ki so del mednarodno priznanih nacionalnih izobraževalnih sistemov držav 
članic ali tretjih držav;

25. ugotavlja, da ILO v skladu z Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, 
izdajanje spričeval in stražarjenje za osebje na ribiških ladjah (STCW-F) iz leta 1995 
določa številne temeljne standarde v zvezi z delovnimi pogoji, tudi minimalne zahteve 
za varnostno usposabljanje za vse vrste in velikosti ribiških plovil; poudarja, da ta 
konvencija velja že od septembra 2012, vendar se uporablja le v državah, ki so jo 
ratificirale; 

26. poudarja, da pridobivanje praktičnega znanja in praktičnih delovnih izkušenj sicer 
zagotavlja trdno podlago, ki še vedno velja za usposabljanje ribičev v številnih državah 
članicah, vendar le uradno potrdilo zagotavlja, da je bilo ustrezno znanje pravilno 
usvojeno; ugotavlja, da uradno potrdilo krepi osebni status ribičev ter predstavlja obliko 
družbenega priznanja za ta poklic;

27. ugotavlja, da se evropska sredstva sicer vlagajo v izobraževalne ustanove in šole, ki 
nudijo nadaljnje poklicno usposabljanje in pridobivanje spričeval za modro 
gospodarstvo, vendar ima najstarejša dejavnost v modrem gospodarstvu, to je ribištvo, 
še vedno težave pri vstopu v te ustanove, razen v regionalne ali državne programe za 
usposabljanje, zaradi tega, ker na evropski ravni to usposabljanje ni priznano;

28. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj vzpostavijo skupne podlage za 
standarden sistem usposabljanja in izdajanja spričeval za različne kategorije ribičev, kar 
bo omogočalo hitro priznavanje potrdil, pridobljenih v določeni državi članici, na 
evropski ravni;  meni, da bi to moralo vključevati postopek priznavanja spričeval, 
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pridobljenih zunaj Unije, ki so skladna z evropskim sistemom priznavanja 
usposabljanja, ki bi olajšal gibanje ribičev znotraj EU;

29. poudarja, da je cilj ESPR prispevati k celovitemu izvajanju SRP, da pa bi dosegli ta cilj, 
morajo biti ribiči ustrezno usposobljeni in imeti ustrezno spričevalo, zaradi česar je 
treba del sredstev nameniti usposabljanju in izdaji spričeval za zdajšnje in prihodnje 
ribiče v EU; 

Povečanje prepoznavnosti žensk in zagotavljanje enakega dostopa do zaposlitve v tem 
sektorju

30. poudarja, da razpoložljivi statistični podatki sicer kažejo, da so med zaposlenimi v 
ribolovnih dejavnostih le 3 % žensk, vendar pa mnoga plovila, zlasti plovila za mali 
priobalni ribolov, delujejo kot mala družinska podjetja, v katerih ženske, ki drugače 
uradno niso zaposlene, neformalno izvajajo vso potrebno logistično in upravno 
podporo;

31. opozarja, da te neformalne pomožne dejavnosti za omenjene ženske ne ustvarjajo 
nobenih pravic do plačila, socialnega varstva ali pokojnine, in da bi imeli v primeru 
prekinitve ali prenehanja izvajanja dejavnosti na teh plovilih le uradno zaposleni 
pravico do socialne pomoči, kar še povečuje že obstoječe neenakosti med delavci;

32. opozarja, da kljub nevarnostim v ribolovnih dejavnostih ni razloga, da bi izključevali 
ženske ali jim oteževali opravljanje tega poklica, kot dokazuje vse večje število članic 
posadke in kapitank na ribiških plovilih; opaža, da na srečo obstajajo številna posebej 
dejavna združenja, ki zastopajo ženske, zaposlene v ribiškem sektorju, zlasti v 
regionalnih svetovalnih organih;

33. ugotavlja, da je vloga žensk v ribištvu sicer pogosto neformalna, vendar si zaslužijo 
ekonomsko in socialno priznanje; poudarja, da bodo boljši podatki o njihovih 
dejavnostih in ukrepi za izboljšanje njihovega statusa in njihovo večjo vidnost pomagali 
pri izboljšanju njihovega osebnega in družbenega položaja ter poudarili njihovo 
pomembno vlogo v ribištvu; 

34. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj izvajajo ukrepe za izboljšanje 
kvalifikacij žensk v modrem gospodarstvu, zlasti ribištvu, in spodbujajo uradno 
priznavanje njihovega prispevka k ribištvu;  poleg tega meni, da je treba zagotoviti, da 
bo financiranje ESPR v okviru Skupnosti za obdobje 2021-2027 in po njem znatno 
prispevalo k enakemu obravnavanju žensk v ribištvu, in sicer zlasti za ukrepe za 
izboljšanje njihovih življenjskih, delovnih in varnostnih pogojev na ribiških plovilih ter 
za zagotovitev sprejetja potrebnih sprememb;

Spodbujanje poklicnega ribištva in menjave generacij v panogi

35. poudarja, da Evropska unija, ki je največji enotni trg z ribiškimi proizvodi, ujame le 6 % 
celotnega svetovnega ulova, saj je zelo odvisna od uvoza ribiških in ribogojskih 
proizvodov iz tretjih držav;

36. poudarja, da so standardi SRP med najstrožjimi in pomembno prispevajo k okoljski, 
gospodarski in socialni trajnosti ter da, čeprav je še veliko možnosti za izboljšave, 
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napredek v zadnjih desetletjih kaže, kaj je mogoče storiti v tej smeri, saj po eni strani 
prispeva k trajnosti ribjih staležev in habitatov, po drugi strani pa k povečanju 
zaslužkov ribičev in lastnikov ladij;

37. poudarja, da je treba zagotoviti nemoteno potekanje ribolovne dejavnosti, menjavo 
generacij in večje družbeno priznanje za to panogo ter njen pomen za trajnostno oskrbo 
Evropejcev z zdravo hrano, ki izvira iz okolju prijaznih habitatov;

38. ugotavlja pomemben prispevek ribičev k napredku znanosti, tako z njihovo neposredno 
udeležbo pri zbiranju podatkov o ribolovu kot z zagotavljanjem dodatnih informacij o 
stanju morskega okolja, vrst in habitatov ter njihovem ohranjanju;

39. meni, da bi lahko ribiči, če bi prejeli ustrezno usposabljanje in specifične veščine, še 
bolj prispevali k napredku znanosti z zbiranjem in evidentiranjem okoljskih podatkov na 
kraju samem, kar bi lahko potrdilo podatke, pridobljene z opazovanjem na daljavo z 
uporabo satelitov in drugih instrumentov; leta 2019 je flota Skupnosti, ki jo sestavlja 
več kot 81 000 ribiških plovil vseh velikosti, zagotovila neprimerljivo število platform 
za stalno zbiranje podatkov o ribolovu in drugih morskih podatkov skoraj vsak dan; to 
je instrument, ki ga je mogoče in bi ga bilo celo treba uporabljati za zbiranje še več 
podatkov o evropskih in svetovnih morjih;

40. poudarja, da bosta vključevanje mladih in menjava generacij zagotovila ne samo 
neprekinjeno izvajanje najstarejše dejavnosti v modrem gospodarstvu, temveč tudi 
boljše obveščanje mladih generacij in njihovo večjo ozaveščenost o trajnostnih 
vprašanjih in o tem, da moramo vsi prispevati k reševanju podnebnih sprememb in boju 
proti njim, saj te najbolj vplivajo prav na morska in obalna področja po vsem svetu; 

41. poudarja, kako pomembna je oceanska pismenost, ki ne sme izključevati digitalne 
pismenosti in digitalizacije ribolovnih dejavnosti; kljub boljšim veščinam starejših 
uporabnikov so programske aplikacije lažje in bolj intuitivne za mlajše generacije, kar 
zadeva zbiranje in evidentiranje podatkov v skladu z novo uredbo o nadzoru ribištva, ki 
je trenutno v pregledu, ali kar zadeva uporabo novih aplikacij in opreme za izboljšanje 
varnosti, delovnih pogojev in dobrega počutja ribičev na morju;

42. poudarja, da so se zaradi boljše ohranjenosti ribjih staležev povečali produktivnost in 
povprečni prihodki ribičev, obenem pa so se zmanjšale emisije ogljikovega dioksida in 
drugih toplogrednih plinov;  ugotavlja, da ribiči vse pogosteje sodelujejo pri zbiranju 
vseh morskih odpadkov, med drugim tudi izgubljenega ali opuščenega ribolovnega 
orodja, in da bi bilo treba priznati in spodbujati ta njihov ekološki prispevek;

43. pozdravlja predloge, ki se obravnavajo v okviru ESPR za obdobje 2021–2027, da bi 
zagotovili pomoč in podporo mladim ribičem, ki prvič kupujejo plovilo ali ribiško 
podjetje; poudarja, da je treba mlade pritegniti k dejavnostim morskega ribolova, pa tudi 
k upravljanju ribiških podjetij, s čimer bi zagotovili menjavo generacij v celotni panogi;

44. izpostavlja, da menjava generacij s prihodom ribičev, ki so zelo usposobljeni in dobro 
obveščeni o najnovejših tehnologijah, postopkih in načinih zagotavljanja trajnosti virov, 
Evropski uniji omogoča tudi, da prispeva k svetovnemu gibanju za boj proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, njegovo zmanjšanje in 
odpravo;



PR\1202524SL.docx 11/13 PE650.374v01-00

SL

45. poudarja, da so potreba po izboljšanju delovnih, življenjskih in varnostnih pogojev na 
krovu, težave pri priznavanju ribiških spričeval, ovire za gibanje ribičev med državami 
članicami in potreba po delovni sili v tej panogi dejavniki, ki spodbujajo prihod ribičev 
iz tretjih držav, ki so mnogokrat nezakonito zaposleni;

46. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj povečajo ozaveščenost javnosti v 
Evropi o pomenu ribolovnih dejavnosti in prispevku ribičev k preskrbi s hrano v Evropi 
ter k ohranjanju oceanov in morskega življenja, da bi ovrgli predstavo, da so ribiči 
plenilci, ki jih zanima le izkoriščanje virov brez misli na prihodnost;

47. opozarja, da je še vedno aktualno vprašanje iz poročila iz Bénodeta 2000 z naslovom 
„Ribe pridejo iz morja, od kod pa bodo prišli bodoči ribiči?“, kar bi dve desetletji 
pozneje lahko bolj natančno parafrazirali takole:  „Ribe pridejo iz morja, ribiči pa 
čuvajo ribe in morje, toda kako jih bomo obnovili in od kod bodo prišli bodoči ribiči?“

48. sklepa, da mora menjava generacij upoštevati cilje evropskega zelenega dogovora in 
potrebo po digitalnem prehodu tudi v modrem gospodarstvu; to ne pomeni le pritegnitve 
mladih k ribolovu, temveč tudi, da morajo biti ozaveščeni in ustrezno usposobljeni, da 
jim je treba ponuditi privlačne poklicne možnosti in priložnosti za izboljšanje njihovega 
osebnega položaja in prispevanje k povezanosti njihovih lokalnih skupnosti, zlasti v 
najbolj oddaljenih obalnih regijah in z manj zaposlitvenimi priložnostmi, da si bodo 
lahko prizadevali za gospodarske, družbene in okoljske spremembe na teh območjih, 
hkrati pa krepili vlogo žensk v tej panogi z večjo mobilnostjo in zaposlitvenimi 
možnostmi po vsej EU brez težav ali omejitev pri priznavanju njihovih veščin in 
usposobljenosti;

49. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Na prihodnost evropskega ribištva prežijo številni okoljski, gospodarski in družbeni izzivi. 
Namen tega predloga samoiniciativnega poročila je obravnavati vprašanja o zaposlovanju v 
ribištvu, zlasti v zvezi z menjavo generacij delavcev. Ni mogoče zanikati pomena ribolova, ne 
le zato, ker je ena od primarnih proizvodnih panog, ki je ključnega pomena za oskrbo 
naraščajočega svetovnega prebivalstva s hrano, temveč tudi zaradi deleža prebivalstva, ki se 
na panogo zanaša za svoje preživetje (po podatkih FAO gre za 10–12 % svetovnega 
prebivalstva).

Uradni statistični podatki o zaposlovanju v ribiškem sektorju v EU niso zelo podrobni in ne 
zagotavljajo popolnega pregleda o razvoju starostne strukture delovne sile. Vendar nekateri 
podatki in kazalniki kažejo, da je velik delež delavcev v panogi starejši, zlasti glede na fizične 
potrebe, ki jih zahtevajo ta delovna mesta, in glede na nevarnosti, ki so jim delavci 
izpostavljeni. Zato je treba poiskati rešitve za izboljšanje varnosti, delovnih pogojev in 
življenja na plovilih, usposabljanja in priznavanja delovnih mest, ter vključiti ženske in ovreči 
mite o tej panogi, kar bi lahko izboljšalo menjavanje generacij.

Stališče poročevalca

Poročevalec meni, da je treba izboljšati statistično zastopanost delovnih mest v sektorju 
ribištva in ribogojstva ter preostali vrednostni verigi, zlasti z ozaveščanjem o ravni 
usposabljanja in starostni strukturi ter o njihovem razvoju skozi čas. Upravljanje zaposlovanja 
in upravljanje ribištva bo moralo temeljiti na najboljšem znanju in podatkih, ki so na voljo. Le 
z aktualnimi statističnimi podatki bo mogoče opredeliti primere, v katerih je treba spremeniti 
in izboljšati ukrepe upravljanja.

Le z zagotavljanjem boljših delovnih pogojev in bivanja na krovu ribiških plovil bo mogoče 
pritegniti mlade v to dejavnost in izboljšati varnost za vse. Kljub že doseženim izboljšavam se 
med ribolovom na morju še vedno dogaja veliko nesreč, med katerimi je velika večina 
posledica človeške napake, čeprav se je število smrtnih žrtev zmanjšalo.

Poročevalec poudarja, da mnoga poročila in študije sicer kažejo, da je treba določiti merila za 
usposabljanje in priznavanje enotnih spričeval v EU, vendar do tega še vedno ni prišlo, kar 
ovira pretok delovne sile med državami članicami. Menjava generacij bi morala prav tako 
prispevati k izboljšanju usposabljanja ribičev in izdajanja ribiških spričeval, tovrstno 
usposabljanje pa ne bo pozitivno vplivalo le na varnost dela na krovu, temveč tudi na okoljsko 
trajnost izkoriščanja virov. 

Poročevalec poudarja pomen Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) pri 
premagovanju številnih ovir pri privabljanju novih generacij v ribištvo, poudarja pa tudi, da 
menjava generacij prispeva k polnemu izvajanju SRP v skladu s cilji sklada.

Menjava generacij bo pripomogla k izboljšanju upravljanja morskih in ribolovnih virov, saj 
bo povezana z obsežnejšim in boljšim usposabljanjem ribičev. To usposabljanje bo ustvarilo 
delovno silo, ki bo bolj pozorna in odprta za izvajanje sprememb vedenja, kot je digitalno 
sporočanje podatkov, ali pa za sodelovanje pri zbiranju več in boljših podatkov o ribolovu in 
okolju. Poročevalec nazadnje meni, da bo menjava generacij ribičev ovrgla tudi mite, ki 
krožijo med Evropejci okrog tega poklica, saj bi morali ribiče obravnavati kot varuhe morja in 
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morskih virov.


