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Aplikativne raziskave na področju skupne ribiške politike

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2009 o aplikativnih raziskavah na 
področju skupne ribiške politike (2008/2222(INI))

Evropski parlament,

– 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 Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013)2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. septembra 2008 z naslovom "Evropska 
strategija za morsko in pomorsko raziskovanje: skladen okvir za Evropski raziskovalni 
prostor v podporo trajnostni uporabi oceanov in morij" (KOM(2008)00534) ("strategija za 
morsko in pomorsko raziskovanje"),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. septembra 2002 o strategiji za trajnostni razvoj 
evropskega ribogojstva (KOM(2002)0511),

– ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega na prvi obravnavi dne 15. junija 2006 z 
namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sedmem okvirnem programu 
Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 do 
2013)3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki za 
Evropsko unijo4,

– ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna 
direktiva o morski strategiji)5,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi 
okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in 
podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko6,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

                                               
1 UL L 358, 31.12.2002, str. 59.
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4 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0213.
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habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst1,

– ob upoštevanju poročila s svetovnega srečanja voditeljev o trajnostnem razvoju v 
Johannesburgu (Južna Afrika) od 26. avgusta do 4. septembra 2002,

– ob upoštevanju Aberdeenske deklaracije, ki so jo evropske organizacije za morsko in 
pomorsko raziskovanje, znanstvene mreže ter številni znanstveniki iz vse Evrope sprejeli 
dne 22. junija 2007 na konferenci EurOCEAN,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0016/2009),

A. ker si Komisija od četrtega okvirnega programa dalje prizadeva spodbujati evropske 
raziskave v ribištvu in ribogojstvu, da bi podprla skupno ribiško politiko,

B. ker so v Sedmem okvirnem programu vse raziskave v ribištvu in ribogojstvu vključene v 
širši pojem raziskav v kmetijstvu (tema 2), medtem ko morske znanosti in upravljanje 
obalnih območij spadajo pod okoljske znanosti,

C. ker kodeks odgovornega ribištva Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) ter sporazum o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem 
mednarodnem pravu glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito 
selivskih staležev rib, poudarjata potrebo po razvoju raziskovanja in zbiranja podatkov, da 
bi izboljšali znanstveno znanje sektorja,

D. ker je skupna ribiška politika ena od politik Skupnosti, ki so najbolj odvisne od znanstvenih 
raziskav, in ker verodostojnost sprejetih ukrepov v okviru te politike temelji na vrhunskih 
znanstvenih mnenjih,

E. ker skupna ribiška politika sloni na načelih dobrega upravljanja, po katerih mora postopek 
odločanja temeljiti na zanesljivih znanstvenih mnenjih in zagotavljati pravočasne rezultate,

F. ker je treba za osnovo pri določanju kvot in največjega trajnostnega ulova uporabiti 
znanstvene podatke,

G. ker se ribiči in znanstveniki pri svojih ocenah stanja morja in staleža rib pogosto ne 
strinjajo,

H. ker se strategija za morsko in pomorsko raziskovanje, ki priznava, da je treba nadaljevati 
prizadevanja v različnih morskih in pomorskih vedah, ne osredotoča na že uveljavljene 
raziskovalne sektorje, temveč na boljše povezovanje morskega in pomorskega raziskovanja,

I. ker so glede na strategijo za morske in pomorske raziskave obstoječi vrhunski raziskovalni 
centri v najbolj oddaljenih regijah za Evropo posebej uporabni pri opazovanju morskega 
okolja,

J. ker bo treba pri prihodnji reviziji skupne ribiške politike, ki daje prednost regionalnemu 
upravljanju in temelji na ekosistemih, uporabiti trdno podlago znanstvenega znanja,
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1. je prepričan, da je treba pri politikah na področju raziskav zaradi gospodarskega, 
družbenega in političnega pomena tega sektorja v Uniji večjo pozornost nameniti posebnim 
vprašanjem ribištva in ribogojstva;

2. pozdravlja nova prizadevanja Komisije, da bi s strategijo za morsko in pomorsko 
raziskovanje sprostila sredstva za boljše povezovanje morskega in pomorskega 
raziskovanja;

3. opozarja Komisijo na njeno pravno zavezanost v skladu z Uredbo (ES) št. 2371/2002, da 
svoje predloge na področju skupne ribiške politike oblikuje na podlagi zanesljivih znanstvih 
mnenj in previdnostnega pristopa; poziva Komisijo, naj poudari pomembnost znanstvenih 
raziskav stanja morja in ribjih staležev ter se zavzame zanje;

4. je zaskrbljen zaradi reorganizacije tem v sedmem okvirnem programu, s katero so bile 
raziskave o vzreji rib ločene od ribištva in morske ekologije, čeprav bi bilo za jasno 
preusmeritev skupne ribiške politike k ekosistemskemu pristopu potrebno ravno večje 
povezovanje;

5. obžaluje, da v Sedmem okvirnem programu ribištvo in ribogojstvo nista obravnavana kot 
posebni področji in da je v programu opredeljena samo tema 2 o prehrani, kmetijstvu, 
ribištvu in biotehnologiji, ki zajema tudi raziskave v ribištvu, vendar le od daleč in v 
širokem pomenu besede; ugotavlja, da to velja tudi za temo 6 o okolju (vključno s 
podnebnimi spremembami);

6. poziva Komisijo, naj pri vmesni oceni, predvideni za leto 2010, ponovno preuči sedmi 
okvirni program in pri tem upošteva to resolucijo ter večjo pozornost nameni posebnim 
vprašanjem ribištva in ribogojstva;

7. je prepričan, da je za oblikovalce politike in izvajalce v ribiškem sektorju bistveno 
zagotoviti bolj praktične raziskave ter da je treba glede na trajanje sedmega okvirnega 
programa nujno vključiti zastavljene cilje;

8. meni, da pomanjkanje posebnih smernic za ribištvo in ribogojstvo v sedmem okvirnem 
programu onemogoča pripravo zadostnega števila raziskovalnih projektov na teh področjih 
ter tako negativno vpliva na pomembnost in primernost izbranih projektov;

9. poudarja, da je treba za učinkovito izvajanje skupne ribiške politike uvesti posebne 
programe na področju aplikativnih raziskav in zagotoviti njihovo financiranje z 
dodeljevanjem ustreznih proračunskih sredstev; meni, da je treba za to v sedmi okvirni 
program vključiti lestvico za delitev sredstev;

10. poziva Komisijo, naj se financiranje aplikativnih raziskav na področju skupne ribiške 
politike v okviru sedmega okvirnega programa uporabi kot vzvod za spodbujanje sinergij 
med raziskovalnimi prizadevanji posameznih držav članic in doseganje kritične mase, ki je 
potrebna za spoprijemanje z velikimi izzivi večtematskih morskih raziskav;

11. priporoča, da se na področju morskih znanstvenih raziskav prednost nameni ne le 
raziskavam za ugotavljanje stanja ribjih staležev, temveč tudi ekosistemskim, trgovinskim, 
gospodarskim in družbenim vidikom, ki pogojujejo upravljanje ribištva, saj so ti ključnega 
pomena;
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12. meni, da je treba zlasti na področju ribištva in ribogojstva prednost nameniti aplikativnim 
raziskavam, katerih glavni cilj bi moral biti izboljšati znanstvene podatke, ki so osnova za 
oblikovanje zakonodaje in upravljanje ribištva, zlasti kar zadeva načrte za obnavljanje 
ogroženih vrst;

13. ugotavlja, da je med ribiči in znanstveniki očitno navzkrižje interesov, ki je kratkoročno, 
medtem ko so njihovi dolgoročni cilji združljivejši; meni, da mora biti soglasje o stanju 
morja podlaga za ribiško politiko, usmerjeno v trajnost; poziva Komisijo, naj spodbuja 
boljše sodelovanje med ribiči in znanstveniki;

14. poziva Komisijo in države članice, naj ribiče bolje seznanijo s tem, da je v njihovem 
interesu, da pri oceni predvidene kratkoročne gospodarske izgube upoštevajo srednje- in 
dolgoročne gospodarske koristi, ki jih lahko pričakujejo;

15. poudarja, da je zaskrbljujoče pomanjkanje mladih znanstvenikov na področju aplikativnih 
raziskav v ribiškem sektorju zaradi manj privlačnih poklicnih možnosti v primerjavi s 
temeljnimi raziskavami in drugimi znanstvenimi vedami;

16. poudarja, da je treba ponovno uvesti zanimiv in ustrezno ovrednoten univerzitetni študij, ki 
bo zagotavljal donosno zaposlitev v tej znanstveni panogi;

17. je naklonjen politiki izobraževanja, ki mlade znanstvenike bolj kot k temeljnemu 
raziskovanju spodbuja k aplikativnemu raziskovanju v ribištvu;

18. poziva Komisijo, naj spodbuja ustanovitev trdne evropske mreže, temelječe na obstoječi 
fizični infrastrukturi v državah članicah ter namenjene opazovanju in zbiranju podatkov o 
morskem okolju, ki bo olajšala izmenjavo informacij med izvajalci v sektorju in evropskimi 
raziskovalnimi organizacijami ter zagotovila, da bo Unija ohranila vodilni položaj; poziva 
Komisijo, naj pri tej mreži posebej upošteva obstoječe raziskovalne centre v najbolj 
oddaljenih regijah;

19. opozarja, da je treba poenotiti različne modele aplikativnih raziskav, ki se uporabljajo v 
državah članicah, da bi zagotovili primerljivejše rezultate in lažje združevanje podatkov;

20. poziva Komisijo, naj spodbuja znanstveno skupnost, da bo pripravila več skupnih 
metodoloških standardov pri raziskavah v ribištvu, in okrepi sodelovanje med nacionalnimi 
raziskovalnimi ustanovami;

21. poziva Komisijo, naj zbere posebne podatke o poteku dialoga med znanstveniki in ribiči v 
posameznih državah članicah ter navede najboljše prakse;

22. poudarja, da imajo regionalni posvetovalni sveti pomembno vlogo pri aplikativnih 
raziskavah in zato poziva, da bi znanstveniki lahko postali polnopravni člani teh organov;

23. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da skupni znesek, ki ga države članice porabijo za zbiranje 
podatkov v ribiškem sektorju, od leta 2006 nenehno upada;

24. poziva Komisijo in države članice, naj sredstva iz proračuna Unije, zlasti iz postavke 
11 07 02 "Podpora za upravljanje ribolovnih virov (izboljšanje znanstvenega svetovanja)", 
namenijo zbiranju podatkov v ribiškem sektorju;

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

Adlib Express Watermark



parlamentom držav članic.
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