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27.3.2019 A8-0176/304

Pakeitimas 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) po 2020 m. EJRŽF turėtų būti 
grindžiamas paprastesne struktūra iš anksto 
Sąjungos lygmeniu pernelyg griežtai 
nenustatant jokių priemonių ir išsamių 
tinkamumo finansuoti taisyklių. Vietoj to 
reikėtų aprašyti bendras kiekvieno 
prioriteto paramos sritis. Taigi valstybės 
narės turėtų parengti savo programą joje 
nurodydamos tinkamiausias prioritetų 
įgyvendinimo priemones. Įvairios valstybių 
narių programose numatytos priemonės 
galėtų būti remiamos taikant šiame 
reglamente ir Reglamente (ES) 
Nr. [reglamente, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] įtvirtintas taisykles, 
jeigu tos priemonės patenka į šiame 
reglamente nustatytas paramos sritis. 
Tačiau būtina sudaryti netinkamų 
finansuotų veiksmų sąrašą siekiant 
išvengti neigiamo poveikio žuvininkystės 
išteklių išsaugojimui, pavyzdžiui, apskritai 
uždraudžiant investuoti į žvejybos 
pajėgumų didinimą. Be to, investicijos į 
laivyną ir su juo susijusios kompensacijos 
turėtų būti skiriamos tik jeigu laikomasi 
BŽP išsaugojimo tikslų;

(11) po 2020 m. EJRŽF turėtų būti 
grindžiamas paprastesne struktūra iš anksto 
Sąjungos lygmeniu pernelyg griežtai 
nenustatant jokių priemonių ir išsamių 
tinkamumo finansuoti taisyklių. Vietoj to 
reikėtų aprašyti bendras kiekvieno 
prioriteto paramos sritis. Taigi valstybės 
narės turėtų parengti savo programą joje 
nurodydamos tinkamiausias prioritetų 
įgyvendinimo priemones. Įvairios valstybių 
narių programose numatytos priemonės 
galėtų būti remiamos taikant šiame 
reglamente ir Reglamente (ES) 
Nr. [reglamente, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] įtvirtintas taisykles, 
jeigu tos priemonės patenka į šiame 
reglamente nustatytas paramos sritis. 
Tačiau būtina sudaryti netinkamų 
finansuoti veiksmų sąrašą siekiant išvengti 
neigiamo poveikio žuvininkystės išteklių 
išsaugojimui, pavyzdžiui, apskritai 
uždraudžiant investuoti į žvejybos 
pajėgumų didinimą, tačiau neturi būti 
keliamas pavojus reikalingoms 
investicijoms į mažos apimties žvejybos 
laivyno perklasifikavimą, atnaujinimą ir 
net dydžio pakeitimą, visų pirma tais 
atvejais, kai atitinkamų laivų vidutinis 
amžius yra didelis ir dėl to neužtikrinamos 
pagrindinės saugos ir eksploatavimo 
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sąlygos. Be to, investicijos į laivyną ir su 
juo susijusios kompensacijos turėtų būti 
skiriamos tik jeigu laikomasi BŽP 
išsaugojimo tikslų;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/305

Pakeitimas 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į didelį žvejybos 
veiklos nenuspėjamumą, dėl išimtinių 
aplinkybių žvejai gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių. Siekiant sušvelninti 
tas pasekmes EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima remti kompensaciją už neeilinį 
žvejybos veiklos nutraukimą, susijusį su 
tam tikrų išsaugojimo priemonių, t. y. 
daugiamečių planų, išteklių išsaugojimo ir 
tausaus naudojimo tikslų, žvejybos laivų 
žvejybos pajėgumų pritaikymo prie turimų 
žvejybos galimybių priemonių ir techninių 
priemonių, įgyvendinimu, skubos 
priemonių įgyvendinimu, tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo pertraukimu dėl 
nenugalimos jėgos aplinkybių, gaivaline 
nelaime arba ekologiniu įvykiu. Parama 
turėtų būti suteikiama tik jeigu tokių 
aplinkybių poveikis žvejams yra didelis, 
t. y. jeigu atitinkamo laivo komercinė 
veikla sustabdoma bent 90 dienų iš eilės ir 
jeigu su sustabdymu susiję ekonominiai 
nuostoliai sudaro daugiau nei 30 proc. 
atitinkamos įmonės vidutinės metinės 
apyvartos per nurodytą laikotarpį. 
Nustatant tokios paramos skyrimo sąlygas 
reikėtų atsižvelgti į ungurių žvejybos 
ypatumus;

(27) atsižvelgiant į didelį žvejybos 
veiklos nenuspėjamumą, dėl išimtinių 
aplinkybių žvejai gali patirti didelių 
ekonominių nuostolių. Siekiant sušvelninti 
tas pasekmes EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima remti kompensaciją už neeilinį 
žvejybos veiklos nutraukimą, susijusį su 
tam tikrų išsaugojimo priemonių, t. y. 
daugiamečių planų, išteklių išsaugojimo ir 
tausaus naudojimo tikslų, žvejybos laivų 
žvejybos pajėgumų pritaikymo prie turimų 
žvejybos galimybių priemonių ir techninių 
priemonių, įgyvendinimu, skubos 
priemonių įgyvendinimu, tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo pertraukimu dėl 
nenugalimos jėgos aplinkybių, gaivaline 
nelaime arba ekologiniu įvykiu. Parama 
turėtų būti suteikiama tik jeigu tokių 
aplinkybių poveikis žvejams yra didelis, 
t. y. jeigu atitinkamo laivo komercinė 
veikla sustabdoma bent 30 dienų. Nustatant 
tokios paramos skyrimo sąlygas reikėtų 
atsižvelgti į ungurių žvejybos ypatumus;
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27.3.2019 A8-0176/306

Pakeitimas 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) siekiant prisidėti prie teigiamos 
vandens išteklių plėtros ir išlaikyti žvejybą 
ne žvejybos draudimo laikotarpiu, EJRŽF 
turėtų galėti remti biologinius sezonus, 
kai šie sezonai, jei jie vyksta tam tikrais 
kritiniais rūšių gyvavimo ciklo etapais, 
yra būtini tausiam žuvininkystės išteklių 
naudojimui;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Pakeitimas 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b)  pabrėžia, kad reikia skubiai padėti 
sukurti darbo užmokesčio kompensavimo 
fondą, kuris apimtų žvejybos draudimo 
laikotarpius, ir kad tokie laikotarpiai būtų 
laikomi faktiniu darbo laiku senatvės 
pensijos ir kitų socialinės apsaugos teisių 
tikslais. Be to, pritaria tam, kad būtų 
įtvirtintas minimalus darbo užmokestis, 
nustatytas atsižvelgiant į vietos praktiką, 
derybas ir kolektyvines sutartis;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Pakeitimas 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažos apimties priekrantės žvejybą 
vykdo mažesnio nei 12 metrų ilgio 
žvejybos laivai, nenaudojantys velkamųjų 
žvejybos įrankių. Tam sektoriui tenka 
beveik 75 proc. visų Sąjungoje įregistruotų 
žvejybos laivų ir beveik pusė visų 
žuvininkystės sektoriaus darbo vietų. 
Mažos apimties priekrantės žvejybos 
veiklos vykdytojai ypač priklauso nuo 
geros būklės žuvų išteklių, kaip 
pagrindinio pajamų šaltinio. Todėl EJRŽF 
jiems turėtų taikyti lengvatinį režimą 
skirdamas 100 proc. intensyvumo lygio 
pagalbą, be kita ko, su kontrole ir jos 
vykdymo užtikrinimu susijusiems 
veiksmams, siekiant paskatinti tausią 
žvejybos praktiką. Be to, tam tikros 
paramos sritys, t. y. parama norint įsigyti 
naudotą laivą ar pakeisti arba 
modernizuoti laivo variklį, turėtų būti 
siejamos tik su mažos apimties žvejyba 
tuose laivyno segmentuose, kuriuose 
žvejybos pajėgumai atitinka turimas 
žvejybos galimybes. Be to, valstybės narės 
į savo programą turėtų įtraukti veiksmų 
planą mažos apimties priekrantės žvejybai, 
kurią reikėtų stebėti remiantis rodikliais, 
kuriems turėtų būti nustatyti orientyrai ir 
tikslai;

(28) mažos apimties priekrantės žvejybą 
vykdo mažesnio nei 12 metrų ilgio 
žvejybos laivai, nenaudojantys velkamųjų 
žvejybos įrankių. Tam sektoriui tenka 
beveik 75 proc. visų Sąjungoje įregistruotų 
žvejybos laivų ir beveik pusė visų 
žuvininkystės sektoriaus darbo vietų. 
Mažos apimties priekrantės žvejybos 
veiklos vykdytojai ypač priklauso nuo 
geros būklės žuvų išteklių, kaip 
pagrindinio pajamų šaltinio. Todėl EJRŽF 
jiems turėtų taikyti lengvatinį režimą 
skirdamas 100 proc. intensyvumo lygio 
pagalbą, be kita ko, su kontrole ir jos 
vykdymo užtikrinimu susijusiems 
veiksmams, siekiant paskatinti tausią 
žvejybos praktiką. Be to, tam tikros 
paramos sritys, t. y. parama norint įsigyti, 
atnaujinti ir perklasifikuoti laivą ar 
pakeisti arba modernizuoti laivo variklį, 
turėtų būti siejamos tik su mažos apimties 
žvejyba, nes to reikia siekiant užtikrinti, 
kad žvejybos pajėgumai atitiktų turimas 
žvejybos galimybes. Be to, valstybės narės 
į savo programą turėtų įtraukti veiksmų 
planą mažos apimties priekrantės žvejybai, 
kurią reikėtų stebėti remiantis rodikliais, 
kuriems turėtų būti nustatyti orientyrai ir 
tikslai;
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27.3.2019 A8-0176/309

Pakeitimas 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) aprūpinimas maistu taip pat 
priklauso nuo veiksmingų ir gerai 
organizuotų rinkų, kuriose gerinamas 
tiekimo grandinės ir vartotojų informavimo 
skaidrumas, stabilumas, kokybė ir įvairovė. 
Šiuo tikslu EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima remti prekybą žvejybos ir 
akvakultūros produktais, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 (BRO reglamentas) tikslų15. 
Visų pirma, turėtų būti galima skirti 
paramą gamintojų organizacijų kūrimui, 
gamybos ir prekybos planų įgyvendinimui, 
naujų realizavimo rinkų skatinimui ir 
informacijos apie rinką rinkimui ir sklaidai;

(33) aprūpinimas maistu taip pat 
priklauso nuo veiksmingų ir gerai 
organizuotų rinkų, kuriose gerinamas 
tiekimo grandinės ir vartotojų informavimo 
skaidrumas, stabilumas, kokybė ir įvairovė. 
Šiuo tikslu EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima remti prekybą žvejybos ir 
akvakultūros produktais, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 (BRO reglamentas)15 tikslų, 
skatinant mechanizmus, kuriais didinama 
pirminio pardavimo kaina, kad žvejai 
gautų daugiau naudos už savo darbą, ir 
kuriais skatinamas sąžiningas ir tinkamas 
pridėtinės vertės paskirstymas sektoriaus 
vertės grandinėje, mažinant tarpininkų 
maržas, didinant gamintojams mokamas 
kainas ir ribojant galutinių vartotojų 
mokamas kainas. Visų pirma, turėtų būti 
galima skirti paramą kooperacinių 
gamintojų organizacijų kūrimui, gamybos 
ir prekybos planų įgyvendinimui, naujų 
realizavimo rinkų skatinimui ir 
informacijos apie rinką rinkimui ir sklaidai;

__________________ __________________
15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
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akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 
2013 12 28, p. 1).

akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 
2013 12 28, p. 1).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Pakeitimas 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos pajėgumų reguliavimas ir 
valdymas;

a) žvejybos pajėgumų reguliavimas ir 
valdymas, be kita ko, perklasifikuojant 
arba atnaujinant laivus arba jų variklius, 
sudarant sąlygas ilgiau būti jūroje ir 
užtikrinant, kad veikla būtų atliekama 
saugiau;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Pakeitimas 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sektoriaus vertės grandinės 
stiprinimas ir prekybos strategijų 
skatinimas;

c) sektoriaus vertės grandinės 
stiprinimas ir prekybos strategijų 
skatinimas, visų mechanizmų, kuriais 
didinama pirmojo pardavimo kaina, 
skatinimas siekiant, kad žvejai turėtų 
naudos padidinus atlygį už jų darbą, taip 
pat mechanizmų, kuriais skatinamas 
teisingas ir tinkamas pridėtinės vertės 
paskirstymas vertės grandinėje, mažinama 
tarpininkų marža, didinamos 
gamintojams mokamos kainos ir 
mažinamos galutinių vartotojų mokamos 
kainos, skatinimas;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Pakeitimas 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) laivų perklasifikavimas, 
atnaujinimas ir dydžio pakeitimas tais 
atvejais, kai jie yra akivaizdžiai pasenę, 
taip sudarant galimybes pagerinti žvejybos 
sąlygas ir prailginti buvimo jūroje 
laikotarpius;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Pakeitimas 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 30 dienų iš eilės ir

Or. pt


