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Mali in obrtni ribolov ter reforma skupne ribiške politike  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2012 o malem priobalnem in 

obrtnem ribolovu ter reformi skupne ribiške politike (2011/2292(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju skupne ribiške politike, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter zlasti členov 43(2) in 349 

Pogodbe, 

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije o ukrepih, ki upoštevajo 

posebne značilnosti in omejitve najbolj oddaljenih regij, 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom „Reforma skupne ribiške politike“ 

(COM(2009)0163), 

– ker bi moral prihodnji Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) lokalnemu 

prebivalstvu zagotavljati pravico do ribolova za potrebe njihovih družin, v skladu s 

posebnimi običaji in za ohranitev njihovih tradicionalnih gospodarskih dejavnosti, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju 

in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike1, 

– ob upoštevanju uredbe, veljavne za Evropski sklad za ribištvo, in sicer Uredbe Sveta (ES) 

št. 1198/20062, ki določa podrobna merila in določbe v zvezi s strukturno pomočjo v 

ribiškem sektorju, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2005 o mrežah žensk: ribolov, 

kmetovanje in raznolikost3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2006 o obalnem ribištvu in težavah obalnih 

ribiških skupnosti4, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. septembra 2008 o ribištvu in ribogojstvu v okviru 

celostnega upravljanja obalnih območij v Evropi5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2012 o prispevku skupne ribiške politike 

k proizvodnji javnih dobrin6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. februarja 2010 o zeleni knjigi o reformi skupne 
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ribiške politike1, 

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki 

(COM(2011)0425), 

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 

861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki] (COM(2011)0804), 

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trga za 

ribiške proizvode in za proizvode iz ribogojstva (COM(2011)0416), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o reformi skupne ribiške politike 

(COM(2011)0417), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o zunanji razsežnosti skupne ribiške politike 

(COM(2011)0424), 

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o obveznostih poročanja na podlagi Uredbe 

Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem 

izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (COM(2011)0418), 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za regionalni razvoj in 

Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0291/2012), 

A. ker ima mali ribolov (vključno z obrtnim ribolovom in nekaterimi vrstami priobalnega 

ribolova, nabiranjem lupinarjev in drugimi tradicionalnimi, ekstenzivnimi dejavnostmi 

ribogojstva, kot je naravno gojenje mehkužcev v obalnih vodah) zelo raznolik teritorialni, 

družbeni in kulturni vpliv na celinskih in otoških območjih in v najbolj oddaljenih regijah 

ter posebne težave, zaradi katerih se razlikuje od ribolova velikega obsega in od 

intenzivnega ali industrijskega ribogojstva; 

B. ker je treba za namene nove uredbe o ribiški politiki opredeliti, kaj bi bilo treba razumeti 

kot obrtni ribolov, in upoštevati posledice, ki jih bo ta vrsta ribolova imela na financiranje v 

okviru novega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo; 

C. ker je obrtni ali priobalni ribolov bistvenega pomena za ohranjanje in ustvarjanje delovnih 

mest v obalnih regijah, pripomore pa tudi k zagotavljanju samooskrbe EU s hrano kot tudi 

razvoja obalnih regij in oskrbe evropskega trga z ribiškimi proizvodi; 

D. ker se približno 80 % ribolova v Skupnosti izvede s plovili, krajšimi od 15 metrov, zaradi 

česar je ta del ladjevja poglavitni akter v skupni ribiški politiki; ker je treba v okviru skupne 

ribiške politike zagotoviti ustrezen, zadosten in potreben odziv na težave, s katerimi se kljub 

zaporednim ukrepom, ki so bili na razpolago državam članicam, še vedno sooča velik del 
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sektorja malega ribolova; 

E. ker imata sektorja priobalnega in obrtnega ribolova starajoča se plovila, ki bi jih bilo treba 

nadgraditi, da bi bila varnejša in sodobnejša, ali pa jih celo zamenjati z novimi, ki so 

energetsko učinkovitejša in ustrezajo varnostnim standardom; 

F. ker je na evropski ravni pomanjkanje statističnih podatkov in kazalnikov, kar zadeva 

socialno, ekonomsko in teritorialno kohezijo, ter je treba spodbujati kazalnike, ki 

zagotavljajo socialno-ekonomske, znanstvene in okoljske podatke, ki odražajo geografsko, 

okoljsko in socialno-ekonomsko raznolikost te vrste ribolova; 

G. ker so prizadevanja za dosego trajnostnega upravljanja večine ribjih staležev še vedno zelo 

otežena, saj ni na voljo zanesljivih znanstvenih podatkov; 

H. ker je treba pri opredelitvi ribiške politike, poleg bistvenih okoljskih ciljev v zvezi z 

ohranjanjem ribolovnih virov, upoštevati tudi družbene in gospodarske cilje, ki so se, zlasti 

v primeru malega ribolova, zanemarjali; 

I. ker se v okviru sedanjega centraliziranega upravljanja skupne ribiške politike pogosto 

določajo smernice, ki ne upoštevajo dejanskega stanja, ribiški sektor jih slabo razume (saj 

ne sodeluje v razpravi ali pri njihovem razvoju) in se jih težko izvaja, rezultati pa so 

pogosto nasprotni od pričakovanih; 

J. ker modeli upravljanja, ki temeljijo na prenosljivih ribolovnih pravicah, ne smejo veljati kot 

ukrepi za zmanjšanje prekomernega ulova in presežne zmogljivosti; 

K. ker bi lahko obvezno zmanjšanje flote, doseženo izključno s tržnimi instrumenti, kot so 

prenosljive ribolovne koncesije, vodilo k prevladi subjektov, ki so zgolj z ekonomskega 

vidika bolj konkurenčni, v škodo subjektom in segmentom flote, ki imajo manjši okoljski 

vpliv in ustvarjajo več (neposrednih in posrednih) delovnih mest; 

L. ker gospodarska in socialna kriza še posebej vpliva na ribiški sektor in je lahko v zvezi s 

tem mali ribolov zaradi svoje nizke kapitalizacije še ranljivejši; ker je treba zagotoviti 

gospodarsko in socialno stabilnost skupnosti malega priobalnega ribolova; 

M. ker je mali priobalni ali obrtni ribolov zaradi svoje strukturne šibkosti izpostavljen 

nekaterim vrstam gospodarskih vplivov (kot je nenadno zvišanje cen goriv ali pomanjkanje 

dostopa do kreditov) in hitrim spremembam v zvezi z razpoložljivostjo virov; 

N. ker so posebnosti malega ribolova eden od vidikov, ki ga je sicer treba upoštevati v 

prihodnji skupni ribiški politiki, vendar pa glede na hudo krizo, s katero se trenutno sooča 

celoten sektor, ne sme biti edino žarišče socialne razsežnosti reforme; 

O. ker cene rib pri prvi prodaji ne držijo koraka z znatnim višanjem proizvodnih stroškov, 

zlasti za gorivo, in v številnih primerih stagnirajo ali padajo, kar dodatno poglablja krizo, s 

katero se spopada ta sektor; 

P. ker trg ne nagrajuje v celoti okoljskih in socialnih pozitivnih zunanjih učinkov, povezanih z 

malim ribolovom; ker družba kot celota ne priznava ali ne nagrajuje z ribolovom povezanih 

dejavnosti, ki predstavljajo večfunkcijski vidik sektorja in zagotavljajo javne dobrine, med 

drugim s spodbujanjem obale, gastronomije, muzeologije in športnega ribarjenja na trnek, v 



korist celotne družbe; 

Q. ker bo moral prihodnji Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v celoti upoštevati 

posebne težave in potrebe obrtnega in malega ribolova na obalnih in celinskih območjih ter 

posledice za moške in ženske, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov, vključenih v prihodnjo 

reformo; 

R. ker določene bolezni, ki prizadenejo ženske v sektorju obrtnega ribolova, niso priznane kot 

poklicne bolezni; 

S. ker določitev con, rezerviranih za izključni dostop, prispeva k razvoju odgovornih praks, 

trajnosti obalnih morskih ekosistemov in tradicionalnih ribolovnih dejavnosti ter preživetju 

ribiških skupnosti; 

T. ker imata mali priobalni in obrtni ribolov zelo različne lastnosti, ki se razlikujejo od države 

do države in od obale do obale; 

U. ker ni mogoče prezreti pomena malega ribolova za zaščito manjšinskih jezikov v izoliranih 

obalnih območjih; 

V. ker je stopnja združevanja in organizacije zaposlenih v malem ribolovu nezadostna in 

neenakomerna v različnih državah članicah; 

W. ker se člen 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije nanaša na potrebo po spodbujanju 

posebnih politik za najbolj oddaljene regije, zlasti na področju ribištva; 

1. meni, da mali ribolov vključuje obrtni ribolov in nekatere vrste priobalnega/obalnega 

ribolova, nabiranje lupinarjev in druge dejavnosti tradicionalnega in ekstenzivnega 

ribogojstva, kot je gojenje mehkužcev v obalnih vodah; 

2. poudarja, da ima mali ribolov zaradi svojih posebnosti in svojega pomena v ribiškem 

sektorju osrednjo vlogo pri doseganju tega, kar bi morali biti temeljni cilji vsake ribiške 

politike: zagotavljanje preskrbe prebivalstva z ribami in razvoj obalnih skupnosti ter 

spodbujanje zaposlovanja in boljšega življenjskega standarda zaposlenih v ribištvu v okviru 

zagotavljanja trajnosti in dobre ohranjenosti virov; 

3. meni, da se posebne značilnosti segmenta malega ribolova nikakor ne smejo uporabljati kot 

izgovor za njegovo izvzetje iz splošnega okvira skupne ribiške politike, čeprav mora biti ta 

politika dovolj prožna, da bo omogočila prilagajanje sistemov upravljanja značilnostim in 

posebnim težavam obrtnega ribolova; 

4. poudarja, da se posebnosti malega ribolova močno razlikujejo med državami članicami in 

da je izbira najmanjšega skupnega imenovalca redko konstruktiven pristop k evropskemu 

sprejemanju odločitev; 

5. meni, da bi bilo treba najprej na splošno opredeliti obrtni ribolov, ki preprečuje, da bi zelo 

raznolike razmere, ki jih je mogoče najti v ribiškem sektorju in so odvisne od ribolovnega 

območja, vrste lovljenih staležev rib in drugih značilnosti posameznega lokalnega območja, 

privedle do neizpolnjevanja ciljev poenostavitve, zakonodajne jasnosti in nediskriminacije; 

meni tudi, da bi morala skupna ribiška politika vključevati ukrepe, ki dopuščajo nekoliko 

prožnosti v znanstveno utemeljenih primerih, v katerih ribolov ne bi bil mogoč brez 



nekaterih prilagoditev splošnih pravil; 

6. opozarja, da je treba preučiti obstoječe znanstvene študije o malem ribolovu; ugotavlja, da 

so v nekaterih od teh študij predloženi predlogi za opredelitev „malega ribolova“, kot v 

primeru projekta PRESPO za trajnostni razvoj obrtnega ribolova v atlantskem območju, ki 

za opredelitev in segmentacijo evropskega ladjevja za obrtni ribolov predlaga pristop na 

osnovi številčnih deskriptorjev; 

7. meni, da bi bilo treba pri opredelitvi malega ribolova upoštevati sklop nacionalnih in 

regionalnih značilnosti in razlik na področju upravljanja, ki med drugim vključujejo 

spoštovanje obrtne tradicije, značilne za območje, pri čemer so družinski člani vključeni v 

lastništvo in dejavnosti ribiških podjetij; meni, da je pomembno, da se oblikujejo merila za 

opredelitev, ki so prožna in/ali jih je mogoče na uravnotežen način kombinirati in prilagajati 

raznolikosti malega ribolova v EU; 

Lokalno upravljanje 

8. ugotavlja, da prekomerno centraliziran model upravljanja ribištva, ki je bil zadnjih 30 let 

značilen za skupno ribiško politiko, ni bil uspešen, in da je treba s sedanjo reformo doseči 

precejšnjo decentralizacijo; meni, da je treba z reformo skupne ribiške politike ustvariti 

pogoje, pri katerih bodo mogoče lokalne, regionalne in nacionalne posebnosti; poudarja, da 

lokalno upravljanje, ki temelji na znanstvenih spoznanjih ter posvetovanju in sodelovanju 

sektorja pri opredeljevanju, izvajanju, soupravljanju in ocenjevanju politike, najbolj ustreza 

potrebam ribolova in najučinkoviteje spodbuja ribiče, da preventivno ravnajo; 

9. meni, da bi morali imeti regionalni svetovalni sveti veliko večjo vlogo v novem okviru 

decentralizirane in regionalizirane skupne ribiške politike; 

10. meni, da je okrepitev vloge svetovalnih odborov in razmislek o sodelovanju in skupnem 

upravljanju virov ključnega pomena, da se omogoči ohranitev narave teh odborov ter 

poveča njihova vrednost, da lahko postanejo upravljalni forum brez pristojnosti odločanja, v 

njih pa bi sodelovale zainteresirane strani iz sektorja in nevladnih organizacij, s čimer bi se 

omogočilo reševanje horizontalnih vprašanj v zvezi s posebno tematiko obrtnega ribolova; 

11. meni, da uvedba enotnega modela upravljanja za vse države članice, kot so na primer 

prenosljive ribolovne koncesije, ni ustrezna rešitev zaradi velikih razlik, ki so značilne za 

ribolov v EU; 

12. meni, da je koristno, da imajo države članice in/ali regije v prostovoljnem sistemu na voljo 

različne modele upravljanja ribištva, kjer lahko same svobodno izbirajo v okviru 

regionalizirane skupne ribiške politike; 

13. odločno zavrača obveznost uporabe prenosljivih ribolovnih koncesij za katero koli vrsto 

ladjevja; meni, da je treba državam članicam prepustiti odločitev, ali bodo sprejele 

prenosljive ribolovne koncesije ali ne ter katere segmente ladjevja bodo vključile v to 

shemo, ob upoštevanju raznolikosti razmer in mnenj zainteresiranih strani; meni, da lahko 

države članice že zdaj uvedejo sistem prenosljivih ribolovnih koncesij v nacionalno 

zakonodajo; 

14. opozarja na dejstvo, da se na sistem prenosljivih ribolovnih koncesij ne sme gledati kot na 

brezhiben sistem za reševanje težav prekomernega ribolova in presežne zmogljivosti; 



poudarja, da je regulativni pristop, ki omogoča potrebne prilagoditve ribolovne 

zmogljivosti, vedno možna alternativa tržnemu pristopu; 

15. meni, da je treba po določitvi splošnih ciljev upravljanja državam članicam in pristojnim 

regijam dovoliti določeno prožnost pri določanju pravil za upravljanje, ki bodo najbolje 

ustrezala prizadevanju za uresničitev teh ciljev v okviru regionalizacije, zlasti v zvezi s 

pravico do dostopa do ribolovnih virov, ob upoštevanju posebnosti njihovega ladjevja, 

ribištva in virov; 

16. ugotavlja, da je pomembno zagotoviti sodelovanje vseh ustreznih zainteresiranih strani pri 

oblikovanju politik, ki zadevajo mali priobalni in obrtni ribolov; 

17. opozarja na to, da je treba poleg števila plovil ladjevja upoštevati tudi njegov skupni učinek 

na vire ter selektivnost in trajnost ribolovnih metod; meni, da bi bilo treba v okviru 

prihodnje skupne ribiške politike zagotoviti spodbude za izboljšanje trajnosti ladjevja v 

okoljskem, gospodarskem in socialnem smislu (stanje vzdrževanja in varnosti, udobnost 

bivanja, delovni pogoji, energetska učinkovitost in skladiščenje rib) in spodbujati, da bi 

postopoma prevladovali sektorji in gospodarski subjekti, ki bi uporabljali ribolovne tehnike 

in orodje z manjšim vplivom na vire in morsko okolje in bi koristili skupnostim, katerih del 

so, kar zadeva ustvarjanje delovnih mest in njihove kakovosti; se zavzema za trajno 

ravnovesje med zaščito obstoječih ribolovnih virov v morskem okolju in varovanjem 

lokalnega socialno-ekonomskega ogrodja, ki je odvisno od ribolova in pobiranja lupinarjev; 

Značilnosti ladjevja 

18. zavrača vsesplošno zmanjšanje zmogljivosti ladjevja in poudarja, da njeno prilagajanje, 

kadar je potrebno, ni mogoče zgolj in obvezno s tržnimi merili; meni, da morajo tovrstne 

prilagoditve temeljiti na ekosistemskem pristopu, v skladu s katerim se posamezne 

odločitve o upravljanju ladjevja za mali ribolov sprejmejo na regionalni ravni ob 

upoštevanju načela subsidiarnosti in se tako omogoči prilagojena ureditev ribolova, pri 

kateri se daje prednostni dostop do virov in ščiti ladjevje za mali ribolov, in zagotovi 

vključevanje skupnosti; poziva, naj se čim prej izvede študija o stanju zmogljivosti ladjevja 

v EU; 

19. zavrača vsako splošno zmanjšanje zmogljivosti posameznega ladjevja, ki bi bilo zgolj in 

obvezno na podlagi tržnih meril in bi se uvedlo z morebitnim in neželenim izvrševanjem 

prenosljivih ribolovnih koncesij; 

20. poudarja pomen nadaljnjih raziskav na področju socialne, ekonomske in teritorialne 

kohezije; opozarja na potrebo po statističnih podatkih in kazalnikih na evropski ravni, ki bi 

zagotavljali zanesljive in ustrezne socialno-ekonomske, znanstvene in okoljske podatke, 

vključno z obširno oceno staležev in ulova rib pri poklicnem in rekreacijskem ribolovu, ter 

poziva, naj se za to zagotovijo zadostna sredstva; meni, da bi morali ti podatki odražati tudi 

vse geografske, kulturne in regionalne razlike; 

21. poziva Evropsko komisijo, naj izvede oceno zmogljivosti ladjevja EU, da se omogoči 

sprejetje najprimernejših odločitev; 

22. poziva Komisijo, naj spremlja in prilagodi zgornje meje ribolovne zmogljivosti ladjevja 

držav članic, tako da bodo skladne z zanesljivimi podatki in se bo upošteval tudi tehnični 

napredek; 



23. poudarja, da je upravljanje malega ribolova bolj zahtevno in večji izziv zaradi velikega 

števila plovil ter velikih razlik med ribolovnim orodjem in vrstami ribolova; poudarja, da je 

za učinkovito upravljanje ključna razpoložljivost informacij in da je potrebnih več 

kakovostnejših informacij o malem ribolovu; 

24. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami, regionalnimi svetovalnimi sveti 

in zainteresiranimi stranmi pripravi boljši opis značilnosti malega ribolova in prikaže 

njegovo razporeditev v EU za namene upravljanja ribištva; zlasti jo poziva, naj skupaj z 

državami članicami izvede izčrpno in temeljito študijo o velikosti, značilnostih in 

razporeditvi različnih sektorjev malega ribolova, v kateri naj čim bolj temeljito analizira kje, 

kdaj in kako ribarijo, da se ugotovijo segmenti ladjevja s presežno zmogljivostjo in vzroki 

zanjo; 

25. opozarja, da Unija trenutno sofinancira samo 50 % proračuna za zbiranje, obdelavo in 

širjenje bioloških podatkov, ki se uporabljajo za podporo na znanju temelječega upravljanja; 

zato Unijo poziva, naj poveča svoja prizadevanja na tem področju in zviša najvišjo 

dopustno raven za sofinanciranje; 

26. opozarja na potrebo po poglobitvi razumevanja sedanjega položaja rekreativnega ribarjenja 

na trnek in njegovega razvoja, vključno z njegovim gospodarskim, družbenim in okoljskim 

učinkom; opozarja na razmere, v katerih rekreativno ribarjenje na trnek presega svoj obseg 

in nezakonito konkurira poklicnemu ribolovu pri lovljenju in trženju rib, kar povzroča 

zmanjšanje tržne kvote na lokalni in regionalni ravni ter znižanje cen prve prodaje; 

Podporni ukrepi 

27. priznava, da je novi Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) zasnovan za to, da 

segmentom ladjevja za priobalni in obrtni ribolov omogoči pridobitev finančnih sredstev; 

priznava, da morajo države članice na podlagi splošnega okvira, podprtega z Evropskim 

skladom za pomorstvo in ribištvo, določiti svoje prednosti financiranja tako, da se odzovejo 

na posebne težave tega sektorja ter podprejo lokalno in trajnostno upravljanje zadevnega 

ribištva; 

28. meni, da je treba ohraniti sklad, ki zagotavlja glavnino večje podpore za sofinancirane 

dejavnosti v najbolj oddaljenih regijah, in posebne instrumente nadomestil za dodatne 

stroške, povezane z ribiško dejavnostjo in distribucijo ribiških proizvodov, pri čemer je 

treba upoštevati strukturne omejitve, s katerimi se spopada ribiški sektor v teh regijah; 

29. poudarja, da je treba zaradi negotovih razmer in nazadovanja nekaterih obalnih skupnosti, 

odvisnih od ribištva, ter zaradi pomanjkanja alternativ za povečanje gospodarske 

raznovrstnosti utrditi obstoječe instrumente, sredstva in mehanizme za zagotavljanje 

kohezije glede delovnih mest in okoljske trajnosti; meni, da bi morali to posebej upoštevati 

v novi skupni ribiški politiki in v okviru večletnega finančnega načrta; poleg tega poudarja, 

da je treba pozornost nameniti večjemu soupravljanju in sodelovanju sektorja obrtnega 

ribolova pri odločanju, in sicer s spodbujanjem lokalnih in regionalnih strategij ter 

čezmejnega sodelovanja na tem področju, vključno z razvojem, raziskavami in projekti 

usposabljanja ter z ustreznim financiranjem s sredstvi iz Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo, Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj; 

30. poziva države članice, naj upoštevajo pomen ekonomske, socialne in kulturne vloge žensk v 

ribištvu, tako da se jim omogoči dostop do socialnih prejemkov; poudarja, da aktivna 



udeležba žensk v dejavnostih, povezanih z ribolovom, pomaga ohraniti posebne kulturne 

običaje in navade ter zagotavlja preživetje njihovih skupnosti, s čimer se ohranja kulturna 

raznolikost teh regij; 

31. meni, da bi morala pravila za izvajanje prihodnjega Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo omogočiti financiranje ukrepov med drugim na naslednjih področjih: 

–  povečanje varnosti, izboljšanje življenjskih pogojev in delovnih pogojev na krovu 

plovil, izboljšanje ohranjanja ulova in povečanje ekonomske in okoljske trajnosti plovil 

(izbira tehnik, energetska učinkovitost itd.); 

–  naložbe v bolj trajnostno ribolovno orodje; 

–  spodbujanje vse večjega vključevanja mladih v dejavnosti tega sektorja in ohranjanje 

njihove udeležbe s pomočjo posebnega sistema spodbud kot odziv na izzive na področju 

zaposlovanja in trajnosti, s katerimi se soočajo v sektorju, in zagonskih paketov, da se 

novi generaciji ribičev omogoči vstop v mali ribolov; 

–  izgradnja specializiranih ribiških pristanišč in posebnih obratov za iztovarjanje, 

skladiščenje in prodajo ribiških proizvodov; 

–  podpora združenju, organizaciji in zadrugi delavcev v sektorju; 

–  spodbujanje politik kakovosti; 

–  spodbujanje povezanosti ekonomskega in socialnega ogrodja obalnih skupnosti, ki so 

najbolj odvisne od malega ribolova, s posebnim poudarkom na najbolj oddaljenih 

regijah, da se spodbudi razvoj teh obalnih regij;  

–  podpora trajnostnim načinom pobiranja lupinarjev, med drugim z zagotavljanjem 

pomoči tistim, ki opravljajo to dejavnost, med katerimi je veliko žensk, ki imajo z delom 

povezane zdravstvene težave; 

–  podpora spodbujanju in trženju proizvodov obrtnega ribolova in ekstenzivnega 

ribogojstva z uvedbo evropskega znaka za razlikovanje in prepoznavanje evropskih 

proizvodov obrtnega ribolova in lupinarjev, pod pogojem, da ustrezajo dobrim 

trajnostnim praksam in načelom skupne ribiške politike; 

–  podpora izobraževanju in tržnim kampanjam za osveščanje potrošnikov in mladih o 

vrednosti uživanja rib iz malega ribolova, vključno s pozitivnimi učinki tega ribolova na 

lokalno gospodarstvo in okolje; 

–  dodeljevanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo tako, da bo ribiški 

sektor postal prijaznejši ženskam, in sicer s preoblikovanjem sektorja in zagotavljanjem 

ustreznih prostorov (kot so garderobe na ladjah ali v pristaniščih); 

–  podpora združenjem žensk, kot so izdelovalke mrež, pristaniške delavke in delavke v 

pakirnici; 

–  poklicno usposabljanje, zlasti za ženske, zaposlene v ribiškem sektorju, da se jim 

omogoči boljši dostop do vodstvenih in tehničnih delovnih mest, povezanih z ribištvom; 



–  poudarjanje vloge žensk v ribištvu, zlasti z dodelitvijo pomoči dejavnostim, ki se 

izvajajo na kopnem, delavcem in dejavnostim, povezanim z ribolovom, vzdolž cele 

verige; 

32. poudarja, da je treba pri dostopu do sredstev iz prihodnjega Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo dati prednost projektom, ki vsebujejo integrirane rešitve v korist vsem 

obalnim skupnostim, ne pa tistim, ki koristijo le majhnemu številu subjektov; meni, da je 

treba dostop do sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo zagotoviti vsem 

ribičem in družinam, ne samo lastnikom ladij; 

33. poudarja, da bi morala skupna ureditev trga (SUT) za ribiške proizvode in proizvode iz 

ribogojstva prispevati k omogočanju večjih prihodkov malemu ribolovu, stabilnosti trgov, 

boljšemu trženju ribiških proizvodov ter njihovi večji dodani vrednosti; je zaskrbljen zaradi 

možnosti odprave sedanjih javnih instrumentov ureditve trgov, javnih regulativnih organov 

in podpor za skladiščenje na kopnem ter poziva k ambiciozni reformi, s katero se bodo za 

uresničitev teh ciljev okrepili instrumenti skupne ureditve trga; 

34. predlaga, da se za spodbujanje dobre prakse uvede evropski znak za proizvode malega 

ribolova, pridobljene ob upoštevanju načel skupne ribiške politike; 

35. se zavzema za oblikovanje mehanizmov za priznavanje pozitivnih zunanjih učinkov malega 

ribolova na okoljski ravni in na ravni ekonomske in socialne kohezije obalnih skupnosti, ki 

jih trg ne nagradi. 

36. meni, da je pomembno spodbujati pravično in ustrezno porazdelitev dodane vrednosti 

vzdolž vrednostne verige sektorja; 

37. poziva k strogemu spremljanju in certificiranju ribiških proizvodov, uvoženih iz tretjih 

držav, da se zagotovi, da izvirajo iz trajnostnega ribištva in izpolnjujejo enake zahteve, kot 

jih morajo izpolnjevati proizvajalci iz Skupnosti (npr. kar zadeva označevanje, sledljivost, 

fitosanitarne predpise in najmanjše dovoljene velikosti); 

38. se zavzema za oblikovanje posebnih in začasnih podpornih mehanizmov (v okviru 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ali drugih instrumentov), ki se bodo izvajali v 

izrednih razmerah, kot so naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek (razlitje nafte, 

onesnaženje vode itd.), prisilne prekinitve dejavnosti zaradi načrtov za obnovitev staležev 

ali prestrukturiranja ali nenadno kratkoročno zvišanje cen goriv;  

39. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da ženske prejmejo 

enako plačilo in koristijo druge socialne in ekonomske pravice, vključno z zavarovanjem, ki 

krije tveganja, katerim so izpostavljene pri delu v tem ribiškem sektorju, in priznanjem 

njihovih posebnih zdravstvenih težav kot poklicnih bolezni; 

40. priznava, da so začasne prepovedi ribolova, drugače poznane kot obdobja biološke 

obnovitve, pomembno in preizkušeno sredstvo za ohranjanje ribolovnih virov in bistven 

instrument za trajnostno upravljanje posameznega ribištva; priznava, da uvedba prepovedi 

ribolova med določenimi kritičnimi fazami življenjskega cikla vrst omogoča razvoj staležev 

na način, ki je združljiv z ribolovom zunaj obdobja obnovitve; meni, da je v teh okoliščinah 

pošteno in potrebno, da se ribičem v obdobju nedejavnosti zagotovi finančno nadomestilo, 

in sicer prek Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo; 



41. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo načine za pozitivno diskriminacijo v korist 

malega ribolova proti ribolovu velikega obsega in ladjevju bolj industrializirane narave, pri 

čemer je treba zagotoviti, da je upravljanje ribištva kot celote učinkovito in trajnostno; 

meni, da je prostorsko ločevanje različnih tehnik ribolova z določitvijo območij, ki so 

namenjena izključno malemu ribolovu, ena od možnosti, ki bi jih bilo treba preučiti; 

42. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo spodbudile in 

zagotovile večje pravno in družbeno priznavanje dela žensk v ribiškem sektorju ter 

ženskam, ki polni ali polovični delovni čas delajo za družinska podjetja ali pomagajo 

zakoncem, s čimer prispevajo k njihovi gospodarski stabilnosti in stabilnosti svojih družin, 

zagotovile pravno priznanje ali socialne ugodnosti, enake tistim, ki jih prejemajo 

samozaposlene osebe, zlasti z uporabo Direktive št. 2010/41/EU, ter zagotovile socialne in 

ekonomske pravice, vključno z enakim plačilom, pravico do nadomestila za brezposelnost 

ob izgubi službe (začasni ali trajni), pravico do pokojnine, ravnovesjem med poklicnim in 

zasebnim življenjem, možnostjo porodniškega dopusta, dostopom do socialnega varstva in 

brezplačnega zdravstvenega varstva, zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, pa tudi 

druge socialne in ekonomske pravice, vključno z zavarovanjem, ki bo krilo tveganja na 

morju; 

43. se zavzema za posebni režim dostopa za mali ribolov v vodah do 12 milj; 

44. meni, da je treba predvsem mali ribolov vključiti v razprave o prostorskem načrtovanju 

cone 12 navtičnih milj, ki je običajno namenjena večnamenski uporabi in morajo morske 

vetrne turbine, dejavnost pridobivanja peska in zaščitena morska območja pogosto obstajati 

v isti coni z ribiškimi dejavnostmi; 

45. opozarja na potrebo po večji vključenosti zaposlenih v malem ribolovu v upravljanje, 

opredelitev in izvajanje ribiških politik ter njihovem sodelovanju pri tem; poudarja pomen 

zagotavljanja večje podpore skupinam ribičem in poklicnim organizacijam, ki so 

pripravljene deliti odgovornost za izvajanje skupne ribiške politike, da se ta politika še bolj 

decentralizira; poziva izvajalce malega ribolova, naj se pridružijo obstoječim organizacijam 

proizvajalcev ali ustanovijo nove tovrstne organizacije; 

o 

o  o 

46. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, vladam držav članic in regionalnim 

svetovalnim svetom. 

 

 


