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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za regionalni razvoj, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da v četrtem poročilu o gospodarski in socialni koheziji v EU ni podatkov in 
posebne ocene o ribiškem sektorju in finančnem instrumentu za usmerjanje ribištva;

2. ponovno poudarja pomen skupne ribiške politike za krepitev družbenogospodarske 
kohezije obalnih skupnosti ter za spodbujanje lokalnega razvoja in kulturnih tradicij;

3. poudarja, da je v zadnjih desetih letih ribiški sektor prizadelo krčenje delovnih mest (za 
35%), plovil (za 20 %) in ulova (za 28 %), kar je imelo hude družbenogospodarske 
posledice za zapostavljene regije in skupnosti;

4. izpostavlja, da je nekatere regije v sklopu cilja 1, za katere je značilna pomembna ribiška 
dejavnost, po nedavni širitvi EU neupravičeno prizadel statistični učinek, resna strukturna 
vprašanja, s katerimi se soočajo, pa so ostala nerešena in razlike niso bile odpravljene;

5. vztraja, da mora strukturna politika EU za ribiški sektor učinkovito spodbujati 
modernizacijo in trajnostni razvoj sektorja, ohranjanje delovnih mest, pravične dohodke 
in izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev za ribiče;

6. obžaluje, da sredstva Evropskega sklada za ribištvo v EU s 27 članicami niso znatno višja 
od proračuna za Finančni instrument za usmerjanje ribištva v EU s 15 članicami, ter 
meni, da je treba Evropskemu skladu za ribištvo nameniti več sredstev;

7. meni, da je treba ob skupni ribiški politiki na ravni Skupnosti za ribiški sektor dodeliti 
obsežna in prilagojena finančna sredstva, še zlasti za mali priobalni ribolov, da bi tako 
uspešno odgovorili na potrebe in izzive, s katerimi se srečuje sektor;

8. poudarja nepogrešljiv prispevek ribiškega sektorja k družbenogospodarskemu stanju 
ribiških skupnosti v konvergenčnih regijah in regijah, ki so geografsko in naravno 
neugodne, kot na primer najbolj oddaljene regije, ter tudi revnih ribiških skupnosti v 
razvitih regijah;

9. obžaluje ohranjanje in celo poudarjanje regionalnih neenakosti ter gospodarskih in 
družbenih razlik med različnimi državami članicami in znotraj posameznih držav; 
poudarja razlike, s katerimi se trenutno srečujejo nekatere države članice in regije znotraj 
Evropske unije;

10. meni, da je kohezijska politika ključno orodje za zmanjševanje regionalnih neenakosti in 
družbenih razlik, spodbujanje resnične konvergence in pospeševanje rasti in 
zaposlovanja, pri čemer naj bi se še posebej v korist manj razvitih regij omogočilo tudi 
prerazporeditev in nadomestitev stroškov skupnega trga; zato meni, da mora Skupnost 
povečati financiranje te politike in zagotoviti njeno celovito izvajanje;

11. zavrača vse poskuse uvajanja novih omejitev – kot na primer političnih in gospodarskih 
meril učinkovitosti – za dodelitev finančnih sredstev v okviru kohezijske politike, ki še 
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posebej za konvergenčne regije še bolj omejujejo dostop do sredstev; meni, da je treba 
BDP na prebivalca še naprej uporabljati kot osnovni kazalec izpolnjevanja pogojev za 
pridobitev sredstev v okviru te politike;

12. v zvezi z načrti oblikovanja „pomorske politike” poudarja načelo, da morajo biti za nove 
prednostne naloge namenjena nova, obsežnejša finančna sredstva in da se posledično ne 
sme oškodovati Evropskega sklada za ribištvo.
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