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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen izvajanja prenovljene skupne ribiške politike, saj omogoča trajnostni 
razvoj ribolovnih virov ter odvrača od prelova, ki ogroža morsko življenje;

2. poudarja pomen predloga direktive o morski strategiji (KOM(2005)0505) in opozarja na 
potrebo držav članic, da oblikujejo nacionalne načrte za ohranjanje biotskih in abiotskih 
virov, povezanih z morskim okoljem;

3. meni, da je nujno spodbujati sporazume in usklajene akcijske načrte med EU in tretjimi 
državami, katerih namen je ohranjanje skupnih morskih območij;

4. pozdravlja namen Komisije, da bo izvajala skupno pomorsko politiko na podlagi 
celovitega pristopa k oceanom, in opozarja na potrebo po okoljskem in ekološkem 
ohranjanju oceanov kot zagotovilu za gospodarski razvoj sektorjev, kot so ribištvo, 
turizem in drugi;

5. poziva Komisijo, naj pripravi poseben akcijski program za boj proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, ki najbolj ogroža obnovo ribjih 
staležev;

6. opozarja na pomen sedmega okvirnega programa za raziskave in na potrebo, da se 
ribištvo in trajnostno izkoriščanje oceanov obravnavata kot strateška prednostna naloga 
za ohranjanje morskega okolja;

7. poziva Komisijo, naj revidira načrte za upravljanje in obnovo nekaterih vrst rib, ki 
pogosto niso v skladu z ustreznim spremljanjem teh vrst; poziva Komisijo k uporabi bolj 
specifičnih ukrepov, ki so združljivi z ribolovnim orodjem in metodami, ki se uporabljajo 
na zadevnih biogeografskih območjih;

8. ugotavlja, da je spodbujanje selektivnih metod ribolova prednostna naloga, ker prispeva k 
trajnosti ribištva in ohranjanju biotske raznovrstnosti, saj zmanjšuje prilov;

9. poziva Komisijo, naj podrobneje preveri skladnost z zakonodajo Skupnosti, povezano z 
bojem proti onesnaževanju in degradaciji morskih ekosistemov;

10. pozdravlja predlog Evropske unije in držav članic, da se morski in rečni ekosistemi 
vključijo v omrežje varstvenih območij NATURA 2000, ter poziva, naj se poudarijo tudi 
področja za razmnoževanje ribjih staležev;

11. poziva Komisijo, naj omrežje NATURA 2000 še utrdi s širitvijo na deset držav članic, ki 
so v EU vstopile leta 2004, ter na Bolgarijo in Romunijo, saj bo z njunim pristopom k EU 
tudi Črno morje postalo del voda Skupnosti;

12. izraža zaskrbljenost zaradi posledic vnosa eksotičnih vrst in verjetnega uhajanja gensko 
spremenjenih rib v morske ekosisteme na biotsko raznovrstnost ter poziva Komisijo k 
nadaljnji preučitvi ogroženosti;

13. izraža zaskrbljenost zaradi možnosti, da gensko spremenjene ribe uidejo v morske 
ekosisteme, ter zaradi verjetnosti njihovega razmnoževanja z lokalnimi ribami, kar lahko 
uniči biotsko raznovrstnost teh ekosistemov; poziva Evropsko komisijo, naj gensko 
spremenjenim ribam, namenjenim za prehrano v EU, prepove vstop v EU;

14. poziva Komisijo, naj spodbuja in podpre študije, povezane z gojenjem novih vrst v 
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ujetništvu, zlasti vrst, ki jih je prizadel prelov, s čimer bi se odzvali na potrebe trga, ki bi 
lahko bil ogrožen zaradi zmanjšanega ulova;

15. poziva Komisijo, naj financira študije morskih ekosistemov, zlasti na področjih z bogato 
biotsko raznovrstnostjo in intenzivno ribolovno dejavnostjo.

16. pozdravlja namero Komisije, da uvede posebno zakonodajo za eko certificiranje rib in 
poziva Komisijo, naj v zvezi s tem čim prej predloži zakonodajni predlog;

17. poziva Evropsko komisijo k uvedbi učinkovitega nadzora nad izpuščanjem balastne vode 
v vode Evropske unije;

18. poziva Komisijo, naj pritisne na odgovorne za nenehne zamude pri ustanavljanju 
regionalnih svetovalnih svetov za ribištvo, ki so zelo pomembni za izboljšanje 
spremljanja in ohranjanja ribolovnih virov;

19. poziva Komisijo, naj začne z izvajanjem kampanj za dvig javne ozaveščenosti o težavah 
v zvezi z ohranjanjem ribolovnih virov in z njimi povezanih ekosistemov;

20. opozarja na potrebo po zagotovitvi finančnega nadomestila za lokalne skupnosti, kjer 
posebni ukrepi za ohranjanje morskega okolja slabo vplivajo na dohodke.
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