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Kriza v evropskem ribiškem sektorju zaradi porasta cen nafte 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2011 o krizi v evropskem ribiškem 

sektorju zaradi zvišanja cen nafte 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 115(5) Poslovnika, 

A. ker je v ribiškem sektorju energija pomemben del operativnih stroškov in so zato stroški 

ribolova zelo odvisni od cene nafte,  

B. ker je zadnje povišanje cen nafte ogrozilo ekonomsko preživetje ribiškega sektorja in je 

mnoge ribiče začelo skrbeti, kako bodo kos tem dodatnim stroškom; ker dvig cen nafte 

neposredno vpliva na prihodke ribičev, 

C. ker so prihodki in plačilo ljudi, ki delajo v ribiškem sektorju, negotovi zaradi številnih 

dejavnikov, kot so neenakomeren ritem dela, tržni pristopi in način oblikovanja cen ob prvi 

prodaji, kar pomeni, da je treba ohraniti nekatere oblike nacionalne in skupnostne javne 

pomoči, 

D. ker finančna in gospodarska kriza vpliva zlasti na industrijo in mala in srednja podjetja ter 

ogroža dejavnosti in delovna mesta primarnega in sekundarnega sektorja, 

E. ker je Komisija v preteklosti sprejela začasne zasilne ukrepe za premostitev težav, s 

katerimi se je spopadal ribiški sektor zaradi zviševanja cen goriva, 

F. ker cene ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva določa razmerje med ponudbo in 

povpraševanjem in ker imajo proizvajalci zaradi visoke odvisnosti Evropske unije od uvoza 

iz tretjih držav (60 %) za preskrbo notranjega trga zelo majhen vpliv na raven cen ribiških 

proizvodov oziroma ga sploh nimajo, 

G. ker Komisija pooblašča države članice, da podjetjem v ribiškem sektorju dodelijo pomoč de 

minimis do zgornje meje 30 000 EUR v obdobju treh let, 

1. izraža svojo zaskrbljenost zaradi težkih ekonomskih razmer, s katerimi se spopadajo 

evropski ribiči in ki se še slabšajo zaradi rasti cen goriva; izraža podporo ribičem EU ter 

poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta ustrezne ukrepe, s katerimi bi olajšali njihovo 

dejavnost; 

2. poziva Komisijo, naj prejme zasilne ukrepe za olajšanje težkih ekonomskih razmer, v 

katerih so se znašli evropski ribiči, tudi ob upoštevanju finančnih težav, s katerimi se 

spopadajo številne države; 

3. poziva Komisijo, naj poviša omejitev za pomoč de minimis s 30 000 na 60 000 EUR za 

vsako podjetje za prehodno obdobje treh let, hkrati pa zagotovi, da ne bosta ogroženi 

okoljska in družbena trajnost ter da se ne bo izkrivljala konkurenca med državami 

članicami; 



4. poudarja, da je treba do uvedbe drugih vrst ukrepov izkoristiti vse možnosti in finančne 

presežke, ki so na voljo v okviru proračuna Skupnosti, da se financirajo izredni ukrepi za to 

panogo ter se ji tako omogoči, da bo okrevala od težav zaradi višjih cen goriva; 

5. poziva k uvedbi mehanizmov za izboljšanje cene prve prodaje in spodbujanje pravične in 

ustrezne porazdelitve dodane vrednosti po vrednostni verigi ribiškega sektorja, in sicer s 

povišanjem cene na stopnji proizvodnje in ohranjanjem karseda nizke cene za končnega 

potrošnika; 

6. vztraja pri tem, da bi moral Evropski sklad za ribištvo še nadalje zagotavljati pomoč za 

izboljšanje selektivnosti ribiške opreme ter za nadomestitev motorjev zaradi varnosti, 

varstva okolja in/ali varčevanja z gorivom, zlasti za male in priobalne ribiče; poziva 

Komisijo, naj sestavi srednjeročni in dolgoročni načrt za izboljšanje učinkovitosti porabe 

goriva v ribiškem in ribogojskem sektorju; nadalje poziva Komisijo, naj v svoje prihodnje 

predloge o reformi skupne ribiške politike, zlasti v predlog uredbe o reformi Evropskega 

sklada za ribištvo, vključi ustrezne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti porabe goriva v 

ribiškem in ribogojskem sektorju; 

7. poziva Komisijo, naj predloži akcijski načrt za obalna območja in otoke, kjer se dejavno 

ukvarjajo z ribištvom; 

8. poziva Komisijo, naj nujno predlaga naložbe v nove tehnologije na evropski in nacionalni 

ravni za povečanje energetske učinkovitosti ribiških plovil, da bi se zmanjšala odvisnost 

ribičev od fosilnih goriv; 

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

 


