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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog ustanavlja nov Evropski sklad za ribištvo (ESR) za obdobje 2007–2013. ESR 
nadomesti sedanji finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR). Financiranje ESR s 
strani EU bo znašalo okoli 0,7 milijarde EUR na leto za 2007–2013. Tri četrtine tega 
proračuna bodo dodeljene najbolj zaostalim regijam.
Ta predlog usklajuje financiranje EU za področje ribištva z reformo skupne ribiške politike 
(SRP), ki jo je decembra 2002 potrdil Svet in že poteka. Namen novega sklada je pomoč pri 
izvajanju velikih sprememb, ki jih prinaša ta reforma, kot je zmanjšanje intenzivnosti 
ribolova, da se omogoči obnavljanje ribjega staleža, in razvejanje gospodarskih dejavnosti na 
ribolovnih območjih.

Evropsko ribištvo bo v skladu z novim načinom usmerjanja financiranja EU, ki poenostavlja 
mehanizme za načrtovanje in pomoč. Skupnost bo določila strateške smernice, ki bodo služile 
kot okvir za pripravo in delovanje sklada. 
Glavno vodilno načelo sklada ostaja nespremenjeno: večletni programi, partnerstvo, 
sofinanciranje, subsidiarnost, sorazmernost in deljeno upravljanje. 
Novi ESR ima štiri glavne cilje, imenovane tudi prednostne osi:

1. Prilagoditev ribolovnega napora in boljše zaščite morskega okolja
2. Ribogojstvo, predelovanje in trženje

3. Spodbujanje skupnih interesov, kot so ukrepi za zaščito vodne favne, ribiška pristanišča in 
razvoj novih trgov

4. Trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij
Države članice se odločijo, katera mešanica ukrepov najbolje ustreza njihovi regiji.

Pripombe pripravljavca osnutka
Odbor za regionalni razvoj pozdravlja predlog, ker krepi povezave z regionalno politiko in bo 
verjetno močno prispeval h koheziji. 
Obalne pokrajine z ribolovnimi dejavnostmi imajo teritorialno slabši položaj, ker pogosto 
ležijo na obrobju. To ima negativen učinek na njihov gospodarski razvoj, še zlasti ko gre za 
razvejanje gospodarskih dejavnosti. Štiri prednostne naloge, še zlasti ukrepi v zvezi s 
skupnimi interesi in trajnostnim razvojem obalnih ribolovnih območij, bodo prispevale k 
izboljšanju gospodarskega položaja na obalnih ribolovnih območjih.

Pomembnost ukrepov za razvejanje dejavnosti
Prevladujoča skrb ESR in tudi vsake druge EU politike mora biti prizadevanje za trajna 
delovna mesta. Razvejanje gospodarskih dejavnosti na teh področjih je nujno potrebno glede 
na povprečno izgubo 8000 delovnih mest na leto v ribolovnem sektorju EU. Prednostna os 4 
(„Trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij“) je usmerjena zlasti k razvejanju 
gospodarskih dejavnosti. 

V predlogu bi moral biti večji poudarek na spodbujanju več zaposlitev za ljudi, ki so aktivno 
zaposleni v ribiškem sektorju, z ustvarjanjem dodatnih ali nadomestnih delovnih mest zunaj 
ribiškega sektorja. 
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„Trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij“ ključ za dopolnjevanje regionalne politike
Ne samo, da je os 4 najbolj primerna za spodbujanje možnosti za trajna delovna mesta zunaj 
ribiškega sektorja, ampak igra pomembno vlogo tudi pri dopolnjevanju regionalne politike. 
Novi ESR, zlasti os 4, lahko spodbudi ohranjanje ekonomske upravičenosti obalnih območij, 
še zlasti tistih, ki so močno odvisna od ribiških gospodarstev, ki so manjša od NUTS III. Ta 
območja so premajhna, da bi bila točen cilj kohezijske politike in so stalno v manj ugodnem 
položaju zaradi pomanjkanja zavezanosti koheziji na nacionalni ravni.

Zagotavljanje zadostnih sredstev za „Trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij“
Če so pri prednostni programski osi 4 najpomembnejši kohezija in trajna delovna mesta, mora 
predlog navesti najnižje zneske, določene za vsako od štirih različnih prednostnih osi. Čeprav 
je treba državam članicam pustiti dovolj prostora, da se odločijo, kateri ukrepi najbolje 
ustrezajo njihovim potrebam, mora EU zagotoviti, da nobena programska os, še zlasti 
prednostna os 4, ne bo zapostavljena. 
Določitev minimalnega financiranja programa za os 4, in končno za vse različne programske 
prednostne naloge, bi povečala skladnost s predlogom za Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, ki določa minimalno financiranje programa za vsako prednostno nalogo.

Strogo določen najmanjši proračun namesto zadostnih sredstev
Poleg tega predlog ne predvideva nobenega povečanja izdatkov za financiranje ribištva za 
2007–2013. Povečanje s 4 milijard EUR na 4,9 milijard EUR za programsko obdobje 7 let je 
čista ekstrapolacija proračuna, dodeljenega ribištvu znotraj manjše Unije s 15 državami 
članicami. 
Ta znesek je izrecen najmanjši znesek, potreben za to, da se zagotovi pozitivni prispevek ESR 
koheziji, če bo nova ribiška politika za boj proti upadanju staleža zahtevala pomembno 
prilagajanje obalnih področij odvisnih od ribiških gospodarstev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 9

(9) Dejavnost Sklada in projekti, ki jih 
pomaga financirati, morajo biti združljivi z 
ostalimi politikami Skupnosti in v skladu z 

(9) Dejavnost Sklada in projekti, ki jih 
pomaga financirati, morajo biti združljivi z 
ostalimi politikami Skupnosti, ki še zlasti 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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vso zakonodajo Skupnosti; dopolnjujejo regionalne politike, in v skladu 
z vso zakonodajo Skupnosti;

Obrazložitev

Evropski sklad za ribištvo igra pomembno vlogo v dopolnjevanju regionalnih politik na mikro 
ravni na področjih, ki so zaradi obrobne lege v manj ugodnem položaju.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 24

(24) Potreba po spremljevalnih ukrepih SRP, 
zlasti za zmanjšanje družbeno-
gospodarskega vpliva z izvajanjem razvojne 
politike za obalna območja;

(24) Potreba po spremljevalnih ukrepih SRP, 
zlasti za zmanjšanje družbeno-
gospodarskega vpliva z izvajanjem razvojne 
politike za obalna območja z namenom 
razvejanja gospodarskih dejavnosti in 
zagotavljanja trajnih delovnih mest;

Obrazložitev

Prevladujoča skrb ESR mora biti prizadevanje za trajna delovna mesta in podpora razvejanju 
gospodarskih dejavnosti.

Predlog spremembe 3
Člen 18 a (novo)

Člen 18a

Finančni prispevki Skupnosti za 
prednostno os 4, omenjeno v naslovu IV, 
poglavje IV, in še zlasti za upravičene 
ukrepe, omenjene v členu 43, pokrivajo 
najmanj 25 % celotnega prispevka Sklada 
vsakemu nacionalnemu programu.

Obrazložitev

Če so pri prednostni programski osi 4 najpomembnejši kohezija in stalna delovna mesta, 
mora biti zagotovljeno minimalno financiranje te osi.


