
AD\1169474LT.docx PE625.572v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Biudžeto komitetas

2018/0210(COD)

23.11.2018

NUOMONĖ

Biudžeto komiteto

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Nuomonės referentė: Eider Gardiazabal Rubial



PE625.572v02-00 2/21 AD\1169474LT.docx

LT

PA_Legam



AD\1169474LT.docx 3/21 PE625.572v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendras Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) tikslas – remti bendros 
žuvininkystės politikos (BŽP) – dėl kurios ES suteikta išimtinė kompetencija – tikslus, toliau 
plėtoti ES integruotą jūrų politiką ir remti Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus vandenynų 
valdymo srityje, papildant sanglaudos politiką ir BŽP bei kitas ES politikos kryptis.

2021–2020 m. laikotarpiu EJRŽF yra nepaprastai svarbus, todėl labai svarbu iš esmės 
sustiprinti žuvininkystės sektorių, taip pat atsižvelgiant į jo finansinį paketą.

DFP pasiūlyta EJRŽF viršutinė riba, mln. EUR

2014–2020 m. DFP, 
27 ES, 2018 m. 
palyginamosiomis 
kainomis

2021–2020 m. DFP, 
2018 m. 
palyginamosiomis 
kainomis

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondas

6,243 6,866

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. primena, kad Europos 
Parlamentas 2018 m. kovo 14 d. ir 
gegužės 30 d. priėmė dvi rezoliucijas dėl 
2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP);

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia horizontaliųjų principų, 
kuriais turėtų būti grindžiama 2021–
2027 m. DFP ir visos susijusios ES 
politikos priemonės, svarbą;
atsižvelgdamas į tai, Parlamentas dar 
kartą patvirtino savo poziciją, kad ES turi 
įvykdyti savo įsipareigojimą būti 
pavyzdžiu įgyvendinant JT darnaus 
vystymosi tikslus (DVT), ir apgailestavo 
dėl to, kad pasiūlymuose dėl DFP trūko 
aiškaus ir akivaizdaus įsipareigojimo šiuo 
tikslu;

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1c. atkreipia dėmesį į savo poziciją, 
kad patvirtinus Paryžiaus susitarimą 
reikėtų gerokai, palyginti su dabartine
DFP, padidinti su klimatu susijusias 
horizontaliąsias išlaidas ir kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip iki 2027 m. pasiekti 
30 proc. tikslą;

Pakeitimas 4

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 d dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1d. primena, kad savo 2018 m. kovo 
14 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas 
atkreipė dėmesį į socialinę, ekonominę ir 
ekologinę žuvininkystės sektoriaus, jūrų 
aplinkos ir mėlynosios ekonomikos svarbą 
ir jų indėlį į tvarų ES apsirūpinimo 
maistu savarankiškumą, užtikrinant 
Europos akvakultūros ir žuvininkystės 
tvarumą ir švelninant poveikį aplinkai; be 
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to, Europos Parlamentas ragino išlaikyti 
tokį žuvininkystės sektoriui skiriamų 
finansinių asignavimų lygį, koks yra 
numatytas pagal dabartinę DFP, ir, jei 
kiltų naujų poreikių, padidinti jūrų 
reikalams skiriamus finansinius 
asignavimus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2018 m. kovo 14 d. ir gegužės 30 d. 
Europos Parlamentas savo rezoliucijose 
dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos atkreipė dėmesį į 
horizontaliųjų principų, kuriais turėtų 
būti grindžiama 2021–2027 m. DFP ir 
visa susijusi ES politika, svarbą. 
Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas dar 
kartą patvirtino savo poziciją, kad ES turi 
įvykdyti savo įsipareigojimą būti 
pavyzdžiu įgyvendinant JT darnaus 
vystymosi tikslus (DVT), ir apgailestavo 
dėl to, kad pasiūlymuose dėl DFP trūko 
aiškaus ir akivaizdaus įsipareigojimo šiuo 
tikslu. Todėl Parlamentas prašė darnaus 
vystymosi tikslus integruoti į visas ES 
politikos priemones ir iniciatyvas pagal 
kitą DFP. Be to, jis pakartoja, kad 
stipresnę ir platesnio užmojo Sąjungą 
galima sukurti tik tuo atveju, jei jai bus 
skirta papildomų finansinių išteklių. Taigi 
ragina teikti nuolatinę paramą jau 
įgyvendinamai politikai, ypač Sutartyse 
įtvirtintai ilgalaikei ES politikai, būtent 
bendrai žemės ūkio ir žuvininkystės 
politikai, taip pat sanglaudos politikai, nes 
jos teikia apčiuopiamą naudą Sąjungos 
piliečiams;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) be to, savo 2018 m. kovo 14 d. ir 
gegužės 30 d. rezoliucijose dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės 
programos Europos Parlamentas pabrėžė, 
kad, siekiant įvykdyti ES įsipareigojimus 
įtraukios Europos požiūriu, būtina 
panaikinti diskriminaciją. Todėl prašo, 
kad lyčių aspektas ir lyčių lygybės 
įsipareigojimai būtų integruoti į visas ES 
politikos priemones ir iniciatyvas pagal 
kitą DFP;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) be to, savo 2018 m. kovo 14 d. ir 
gegužės 30 d. rezoliucijose dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės 
programos Europos Parlamentas pabrėžė, 
kad patvirtinus Paryžiaus susitarimą 
reikėtų gerokai, palyginti su dabartine 
DFP, padidinti su klimatu susijusias 
horizontaliąsias išlaidas ir kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip iki 2027 m. pasiekti 
30 proc. tikslą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal šį reglamentą finansavimo (7) pagal šį reglamentą finansavimo 
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tipai ir įgyvendinimo būdai turėtų būti 
atrenkami remiantis jų gebėjimu pasiekti 
veiksmams nustatytus prioritetus ir 
rezultatus, visų pirma, atsižvelgiant į 
kontrolės priemonių sąnaudas, 
administracinę naštą ir tikėtiną reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Kartu reikėtų 
apsvarstyti galimybę naudoti vienkartines 
sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto 
įkainius bei su sąnaudomis nesusijusį 
finansavimą, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. [Reglamento dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių] 125 straipsnio 1 dalyje;

tipai ir įgyvendinimo būdai turėtų būti 
atrenkami remiantis jų gebėjimu pasiekti 
veiksmams nustatytus prioritetus ir 
rezultatus, visų pirma, atsižvelgiant į 
kontrolės priemonių sąnaudas, 
administracinę naštą ir reikalavimų 
nesilaikymo riziką. Kartu reikėtų 
apsvarstyti galimybę naudoti vienkartines 
sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto 
įkainius bei su sąnaudomis nesusijusį 
finansavimą, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. [Reglamento dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių] 125 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) daugiametėje finansinėje 
programoje pagal Reglamentą (ES) 
Nr. xx/xx6 numatoma, kad žuvininkystės ir 
jūrų politika turi būti ir toliau remiama 
Sąjungos biudžeto lėšomis. EJRŽF 
biudžetas dabartinėmis kainomis turėtų 
siekti 6 140 000 000 EUR. EJRŽF ištekliai 
turėtų būti pasidalijamojo, tiesioginio ir 
netiesioginio valdymo. 5 311 000 000 EUR
turėtų būti skiriama pasidalijamojo 
valdymo paramai, o 829 000 000 EUR –
tiesiogiai ir netiesiogiai valdomai paramai. 
Siekiant užtikrinti stabilumą, visų pirma 
įgyvendinant BŽP tikslus, per 2021–
2027 m. programavimo laikotarpį 
valstybėms narėms pagal pasidalijamojo 
valdymo principą skiriamas sumas reikėtų 
nustatyti remiantis 2014–2020 m. EJRŽF 
dalimis. Konkrečias sumas reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, kontrolei ir 
vykdymo užtikrinimui bei žvejybos 
valdymo ir mokslo reikmėms naudojamų 
duomenų rinkimui ir tvarkymui, o sumas, 
skiriamas žvejybos veiklos nutraukimui 
visam laikui ir neeiliniam žvejybos veiklos 

(8) daugiametėje finansinėje 
programoje pagal Reglamentą (ES) 
Nr. xx/xx6 numatoma, kad žuvininkystės ir 
jūrų politika turi būti ir toliau remiama 
Sąjungos biudžeto lėšomis. EJRŽF 
biudžetas dabartinėmis kainomis turėtų 
siekti 6 866 943 600 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
7 739 176 524 EUR dabartinėmis 
kainomis). EJRŽF ištekliai turėtų būti 
pasidalijamojo, tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo. 5 939 794 375 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
6 694 261 648 dabartinėmis kainomis)
turėtų būti skiriama pasidalijamojo 
valdymo paramai, o 927 149 225 EUR 
2018 m. palyginamosiomis kainomis (t. y. 
1 044 914 876 EUR dabartinėmis 
kainomis) – tiesiogiai ir netiesiogiai 
valdomai paramai. Siekiant užtikrinti 
stabilumą, visų pirma įgyvendinant BŽP 
tikslus, per 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpį valstybėms narėms pagal 
pasidalijamojo valdymo principą skiriamas 
sumas reikėtų nustatyti remiantis 2014–
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nutraukimui, reikėtų riboti; 2020 m. EJRŽF dalimis. Konkrečias sumas 
reikėtų skirti atokiausiems regionams, 
kontrolei ir vykdymo užtikrinimui bei 
žvejybos valdymo ir mokslo reikmėms 
naudojamų duomenų rinkimui ir 
tvarkymui, o sumas, skiriamas žvejybos 
veiklos nutraukimui visam laikui ir 
neeiliniam žvejybos veiklos nutraukimui, 
reikėtų riboti;

__________________ __________________

6 OJ C […], […], p. […]. 6 OJ C […], […], p. […].

Pagrindimas

Biudžeto komiteto siūlomas programos finansinio paketo paskirstymas yra tik orientacinio 
pobūdžio aritmetinė išraiška, gauta pakeitus programos bendrąjį paketą, ir iš anksto 
nenulemia paskirstymo, dėl kurio sprendimas priimamas vadovaujančiame komitete.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) EJRŽF turėtų būti grindžiamas 
keturiais prioritetais: darnios žuvininkystės 
skatinimas ir jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimas; indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
akvakultūros ir rinkų priemonėmis; sąlygų 
mėlynajai ekonomikai augti ir pakrančių
bendruomenėms klestėti sudarymas; 
tarptautinio vandenynų valdymo 
stiprinimas ir jūrų bei vandenynų saugos, 
saugumo, švaros ir tvaraus valdymo 
galimybių užtikrinimas. Šiuos prioritetus 
reikėtų įgyvendinti taikant pasidalijamojo, 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
priemones;

(10) EJRŽF turėtų būti grindžiamas 
keturiais prioritetais: darnios žuvininkystės 
skatinimas ir jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimas; indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
žuvininkystės, akvakultūros ir rinkų 
priemonėmis; sąlygų mėlynajai 
ekonomikai augti ir pakrančių 
bendruomenėms, įskaitant salas ir 
atokiausius regionus, klestėti sudarymas; 
tarptautinio vandenynų valdymo 
stiprinimas ir jūrų bei vandenynų saugos, 
saugumo, švaros ir tvaraus valdymo 
galimybių užtikrinimas. Šiuos prioritetus 
reikėtų įgyvendinti taikant pasidalijamojo, 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
priemones;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atsižvelgiant į klimato kaitos 
stabdymo svarbą ir Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, pagal šį reglamentą 
klimato veiksmus reikėtų įtraukti į visas 
politikos kryptis ir siekti bendro tikslo 
skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų 
klimato tikslams. Tikimasi, kad pagal šį 
reglamentą vykdomais veiksmais bus 
prisidėta prie siekio 30 proc. viso EJRŽF 
finansinio paketo skirti klimato tikslams. 
EJRŽF veiklos rengimo ir įgyvendinimo 
metu bus nustatyti atitinkami veiksmai, 
kurie bus pakartotinai vertinami per 
atitinkamus vertinimo ir peržiūros 
procesus;

(13) atsižvelgiant į klimato kaitos 
stabdymo svarbą ir Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, pagal šį reglamentą 
reikėtų padėti įtraukti klimato veiksmus į 
visas politikos kryptis ir siekti bendro 
tikslo skirti bent 25 proc. Sąjungos 
biudžeto išlaidų klimato tikslams 2021–
2027 m. DFP laikotarpiu ir kuo greičiau, 
bet ne vėliau kaip iki 2027 m. pasiekti 
metinį 30 proc. tikslą. Tikimasi, kad pagal 
šį reglamentą vykdomais veiksmais bus 
prisidėta prie siekio 35 proc. viso EJRŽF 
finansinio paketo skirti klimato tikslams. 
EJRŽF veiklos rengimo ir įgyvendinimo 
metu bus nustatyti atitinkami veiksmai, 
kurie bus pakartotinai vertinami per 
atitinkamus vertinimo ir peržiūros 
procesus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) EJRŽF turėtų prisidėti prie 
Sąjungos tikslų aplinkosaugos srityje. Tą 
indėlį reikėtų stebėti taikant Sąjungos 
aplinkosaugos rodiklius ir jo duomenis 
reguliariai įtraukti į vertinimus ir metines 
veiklos rezultatų ataskaitas;

(14) EJRŽF turėtų prisidėti prie 
Sąjungos tikslų aplinkosaugos srityje
tinkamai atsižvelgiant į socialinę 
sanglaudą. Tą indėlį reikėtų stebėti taikant 
Sąjungos aplinkosaugos rodiklius ir jo 
duomenis reguliariai įtraukti į vertinimus ir 
metines veiklos rezultatų ataskaitas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) žvejyba yra itin svarbi daugelio 
Sąjungos pakrantės bendruomenių
išgyvenimui ir kultūros paveldui, visų 
pirma ten, kur svarbų vaidmenį atlieka 
mažos apimties priekrantės žvejyba
atlieka. Atsižvelgiant į tai, kad daugelyje 
žvejų bendruomenių vidutinis žvejų amžius 
viršija 50 metų, kartų atsinaujinimas ir 
veiklos įvairinimas vis dar kelia sunkumų;

(18) žvejyba yra itin svarbi daugelio 
Sąjungos pakrantės bendruomenių, salų ir 
atokiausių regionų pragyvenimui ir 
kultūros paveldui, visų pirma ten, kur 
svarbų vaidmenį atlieka mažos apimties 
priekrantės žvejyba. Atsižvelgiant į tai, kad 
daugelyje žvejų bendruomenių vidutinis 
žvejų amžius viršija 50 metų, kartų 
atsinaujinimas ir veiklos įvairinimas vis dar 
kelia sunkumų;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) žuvininkystė ir akvakultūra padeda 
užtikrinti aprūpinimą maistu ir mitybą. 
Tačiau šiuo metu Sąjunga importuoja 
daugiau nei 60 proc. savo žuvininkystės 
produktų ir todėl labai priklauso nuo 
trečiųjų šalių. Svarbus uždavinys yra 
skatinti vartotojus vartoti Sąjungoje pagal 
aukštus kokybės standartus pagamintus 
žuvų baltymus, kuriuos vartotojai gali 
įsigyti prieinamomis kainomis;

(31) Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. kaip 
vienas iš 17 darnaus vystymosi tikslų (2-
asis DVT) nustatytas siekis panaikinti 
badą ir užtikrinti aprūpinimą maistu bei 
geresnę mitybą. Sąjunga yra visapusiškai 
įsipareigojusi siekti šio tikslo ir jį 
įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, 
žuvininkystė ir akvakultūra padeda 
užtikrinti aprūpinimą maistu ir mitybą. 
Tačiau šiuo metu Sąjunga importuoja 
daugiau nei 60 proc. savo žuvininkystės 
produktų ir todėl labai priklauso nuo 
trečiųjų šalių. Svarbus uždavinys yra 
skatinti vartotojus vartoti Sąjungoje pagal 
aukštus kokybės standartus pagamintus 
žuvų baltymus, kuriuos vartotojai gali 
įsigyti prieinamomis kainomis;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
remti akvakultūros, įskaitant gėlavandenę 
akvakultūrą, skatinimą ir darnų vystymąsi 
siekiant auginti vandens gyvūnus ir augalus 
maistui ir kitoms žaliavoms gaminti. Kai 
kuriose valstybėse narėse vis dar taikomos 
sudėtingos administracinės procedūros: 
pavyzdžiui, sunku patekti į šį sektorių, 
taikomos apsunkinančios licencijų 
išdavimo procedūros, dėl kurių sektoriui 
sunku gerinti savo įvaizdį ir didinti 
gaminamų produktų konkurencingumą. 
Parama turėtų būti skiriama laikantis pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 parengtų 
daugiamečių nacionalinių strateginių planų 
akvakultūros srityje. Visų pirma paramą 
turėtų būti galima skirti aplinkos tvarumo 
didinimui, gamybinėms investicijoms, 
inovacijoms, profesinių gebėjimų įgijimui, 
darbo sąlygų gerinimui ir kompensacinėms 
priemonėms, skirtoms svarbiausioms 
žemės ir gamtos valdymo paslaugoms 
remti. Kiti reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turėtų būti visuomenės sveikatos 
veiksmai, akvakultūros išteklių draudimo 
sistemos ir gyvūnų sveikatos bei gerovės 
veiksmai. Tačiau gamybinių investicijų 
atveju parama turėtų būti teikiama tik 
finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kurios daro didesnę 
įtaką rinkoms, todėl veiksmingiau už 
dotacijas padeda spręsti sektoriaus 
finansines problemas;

(32) EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
remti akvakultūros, įskaitant gėlavandenę 
akvakultūrą ir uždaras atskyrimo sistemas, 
skatinimą ir darnų vystymąsi siekiant 
auginti vandens gyvūnus ir augalus maistui 
ir kitoms žaliavoms gaminti. Kai kuriose 
valstybėse narėse vis dar taikomos 
sudėtingos administracinės procedūros: 
pavyzdžiui, sunku patekti į šį sektorių, 
taikomos apsunkinančios licencijų 
išdavimo procedūros, dėl kurių sektoriui 
sunku gerinti savo įvaizdį ir didinti 
gaminamų produktų konkurencingumą. 
Parama turėtų būti skiriama laikantis pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 parengtų 
daugiamečių nacionalinių strateginių planų 
akvakultūros srityje. Visų pirma paramą 
turėtų būti galima skirti aplinkos tvarumo 
didinimui, gamybinėms investicijoms, 
inovacijoms, profesinių gebėjimų įgijimui, 
darbo sąlygų gerinimui ir kompensacinėms 
priemonėms, skirtoms svarbiausioms 
žemės ir gamtos valdymo paslaugoms 
remti. Kiti reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turėtų būti visuomenės sveikatos 
veiksmai, akvakultūros išteklių draudimo 
sistemos ir gyvūnų sveikatos bei gerovės 
veiksmai. Tačiau gamybinių investicijų 
atveju parama turėtų būti teikiama tik 
finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kurios daro didesnę 
įtaką rinkoms, todėl veiksmingiau už 
dotacijas padeda spręsti sektoriaus 
finansines problemas;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) darbo vietų kūrimą pakrantės 
regionuose lemia vietoje skatinama tvarios 
mėlynosios ekonomikos plėtra, dėl kurios 
atsigauna tų regionų socialinė struktūra. 

(35) darbo vietų kūrimą pakrantės 
regionuose lemia vietoje skatinama tvarios 
mėlynosios ekonomikos plėtra, dėl kurios 
atsigauna tų regionų, įskaitant salas ir 
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Tikėtina, kad vandenynų sektoriai ir 
paslaugos augs sparčiau nei pasaulio 
ekonomika ir iki 2030 m. užtikrins svarbų 
indėlis į užimtumą ir ekonomikos augimą. 
Kad mėlynasis augimas būtų tvarus, jį 
turėtų skatinti inovacijos ir investicijos į 
naujas jūrų įmones ir bioekonomiką, 
įskaitant tvaraus turizmo modelius, 
atsinaujinančiąją vandenynų energiją, 
naujovišką aukštos klasės laivų statybą ir 
naujas uostų paslaugas, kurias teikiant 
kuriamos darbo vietos ir kartu remiama 
vietos plėtra. Nors sąlygos viešosioms 
investicijoms į tvarią mėlynąją ekonomiką 
turėtų būti sudaromos visose Sąjungos 
biudžeto srityse, EJRŽF lėšos turėtų būti 
konkrečiai sutelkiamos į tvarios 
mėlynosios ekonomikos plėtros sąlygų 
užtikrinimą ir problemų sprendimą 
skatinant investicijas ir kuriant naujas 
rinkas ir technologijas arba paslaugas. 
Paramą tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtojimui reikėtų skirti pagal 
pasidalijamojo, tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus;

atokiausius regionus, socialinė struktūra. 
Tikėtina, kad vandenynų sektoriai ir 
paslaugos augs sparčiau nei pasaulio 
ekonomika ir iki 2030 m. užtikrins svarbų 
indėlį į užimtumą ir ekonomikos augimą. 
Kad mėlynasis augimas būtų tvarus, jį 
turėtų skatinti inovacijos ir investicijos į 
naujas jūrų įmones ir bioekonomiką, 
įskaitant tvaraus turizmo modelius, 
atsinaujinančiąją vandenynų energiją, 
naujovišką aukštos klasės laivų statybą ir 
naujas uostų paslaugas, kurias teikiant 
kuriamos darbo vietos ir kartu remiama 
vietos plėtra. Nors sąlygos viešosioms 
investicijoms į tvarią mėlynąją ekonomiką 
turėtų būti sudaromos visose Sąjungos 
biudžeto srityse, EJRŽF lėšos turėtų būti 
konkrečiai sutelkiamos į tvarios 
mėlynosios ekonomikos plėtros sąlygų 
užtikrinimą ir problemų sprendimą 
skatinant investicijas ir kuriant naujas 
rinkas ir technologijas arba paslaugas. 
Paramą tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtojimui reikėtų skirti pagal 
pasidalijamojo, tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės ir vidaus 
bendruomenių ir ekonomikų gyvybingumą. 
EJRŽF turėtų suteikti tokių partnerysčių 
skatinimo priemones. Šiuo tikslu jo 
lėšomis turėtų būti galima pagal 
pasidalijamojo valdymo principą remti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą 
(BIVP). Toks požiūris turėtų skatinti 
ekonomikos įvairovę vietos sąlygomis 
plėtojant pakrantės ir vidaus 
bendruomenes, akvakultūrą ir tvarią 

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės, salų ir vidaus 
bendruomenių gyventojų ir ekonomikų 
gyvybingumą ir tvarumą. EJRŽF turėtų 
suteikti tokių partnerysčių skatinimo 
priemones. Šiuo tikslu jo lėšomis turėtų 
būti galima pagal pasidalijamojo valdymo 
principą remti bendruomenės inicijuotą 
vietos plėtrą (BIVP). Toks požiūris turėtų 
skatinti ekonomikos įvairovę vietos 
sąlygomis plėtojant pakrantės ir vidaus 
bendruomenes, akvakultūrą ir tvarią 
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mėlynąją ekonomiką. BIVP strategijomis 
turėtų būti užtikrinama, kad vietos 
bendruomenės geriau išnaudotų tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos. Taigi kiekviena vietos 
partnerystė turėtų atitikti pagrindinį savo 
strategijos tikslą užtikrindama subalansuotą 
visų svarbių vietos tvarios mėlynosios 
ekonomikos suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir atstovavimą jiems;

mėlynąją ekonomiką. BIVP strategijomis 
turėtų būti užtikrinama, kad vietos 
bendruomenės geriau išnaudotų tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos. Taigi kiekviena vietos 
partnerystė turėtų atitikti pagrindinį savo 
strategijos tikslą užtikrindama subalansuotą 
visų svarbių vietos tvarios mėlynosios 
ekonomikos suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir atstovavimą jiems;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų 
padėtį;

(38) pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų ir 
salų, kuriems taikomas SESV 174 
straipsnis, padėtį;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. kaip 
vienas iš 17 darnaus vystymosi tikslų (5-
asis DVT) nustatytas siekis užtikrinti lyčių 
lygybę ir visų moterų bei mergaičių 
įgalėjimą. Sąjunga yra visapusiškai 
įsipareigojusi siekti šio tikslo ir jį 
įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, 
diskriminacijos panaikinimas yra esminis 
dalykas siekiant įvykdyti ES 
įsipareigojimus įtraukios Europos 
požiūriu. Todėl į visas ES politikos 
priemones, įskaitant šį reglamentą, 
reikėtų integruoti lyčių aspektą ir lyčių 
lygybės įsipareigojimus;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną bendrą programą, kurią 
turėtų patvirtinti Komisija. Atsižvelgdama į 
regionalizavimo principą ir siekdama 
paskatinti valstybes nares rengiant 
programas laikytis labiau strateginio 
požiūrio Komisija turėtų parengti 
kiekvienos jūros baseino analizę ir joje 
išvardyti bendrus pranašumus ir trūkumus, 
susijusius su BŽP tikslų įgyvendinimu. 
Tokia analizė turėtų padėti tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai derėtis dėl 
kiekvienos programos, atsižvelgiant į 
regionines problemas ir poreikius. 
Vertindama programas Komisija turėtų 
atsižvelgti į BŽP aplinkosauginius ir 
socialinius ekonominius sunkumus, darnios 
mėlynosios ekonomikos socialinius 
ekonominius veiklos rezultatus, problemas 
jūrų baseinų lygmeniu, jūrų ekosistemų 
išsaugojimą ir atkūrimą, jūrą teršiančių 

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną bendrą programą, kurią 
turėtų patvirtinti Komisija. Atsižvelgdama į 
regionalizavimo principą ir siekdama 
paskatinti valstybes nares rengiant 
programas laikytis labiau strateginio 
požiūrio Komisija turėtų parengti 
kiekvienos jūros baseino analizę ir joje 
išvardyti bendrus pranašumus ir trūkumus, 
susijusius su BŽP tikslų įgyvendinimu. 
Tokia analizė turėtų padėti tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai derėtis dėl 
kiekvienos programos, atsižvelgiant į 
regionines problemas ir poreikius. 
Vertindama programas Komisija turėtų
atsižvelgti į BŽP aplinkosauginius ir 
socialinius ekonominius sunkumus, darnios 
mėlynosios ekonomikos socialinius 
ekonominius veiklos rezultatus, ypač 
atsižvelgiant į mažos apimties priekrantės 
žvejybą, problemas jūrų baseinų lygmeniu, 
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šiukšlių kiekio mažinimą ir klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymą prie jos;

jūrų ekosistemų išsaugojimą ir atkūrimą, 
jūrą teršiančių šiukšlių kiekio mažinimą ir 
klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą 
prie jos;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
6 140 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

1. EJRŽF įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
6 866 943 600 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
7 739 176 524 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 939 794 375 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
6 694 261 648 EUR dabartinėmis 
kainomis), atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

Pagrindimas

Biudžeto komiteto siūlomas programos finansinio paketo paskirstymas yra tik orientacinio 
pobūdžio aritmetinė išraiška, gauta pakeitus programos bendrąjį paketą, ir iš anksto 
nenulemia paskirstymo, dėl kurio sprendimas priimamas vadovaujančiame komitete.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 102 000 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

a) 114 076 262 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
128 566 125 EUR dabartinėmis kainomis)
Azorų saloms ir Madeirai;

Pagrindimas

Biudžeto komiteto siūlomas programos finansinio paketo paskirstymas yra tik orientacinio 
pobūdžio aritmetinė išraiška, gauta pakeitus programos bendrąjį paketą, ir iš anksto 
nenulemia paskirstymo, dėl kurio sprendimas priimamas vadovaujančiame komitete.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 82 000 000 EUR Kanarų saloms; b) 91 708 367 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
103 357 081 EUR dabartinėmis kainomis)
Kanarų saloms;

Pagrindimas

Biudžeto komiteto siūlomas programos finansinio paketo paskirstymas yra tik orientacinio 
pobūdžio aritmetinė išraiška, gauta pakeitus programos bendrąjį paketą, ir iš anksto 
nenulemia paskirstymo, dėl kurio sprendimas priimamas vadovaujančiame komitete.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

c) 146 509 709 EUR 2018 m.
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
165 119 239 EUR dabartinėmis kainomis)
Gvadelupai, Prancūzijos Gvianai, 
Martinikai, Majotui, Reunjonui ir Sen 
Martenui.

Pagrindimas

Biudžeto komiteto siūlomas programos finansinio paketo paskirstymas yra tik orientacinio 
pobūdžio aritmetinė išraiška, gauta pakeitus programos bendrąjį paketą, ir iš anksto 
nenulemia paskirstymo, dėl kurio sprendimas priimamas vadovaujančiame komitete.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 927 149 225 EUR 
2018 m. palyginamosiomis kainomis 
(1 044 914 876 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Pagrindimas

Biudžeto komiteto siūlomas programos finansinio paketo paskirstymas yra tik orientacinio 
pobūdžio aritmetinė išraiška, gauta pakeitus programos bendrąjį paketą, ir iš anksto 
nenulemia paskirstymo, dėl kurio sprendimas priimamas vadovaujančiame komitete.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su žvejybos ir akvakultūros produktais 
susijusių papildomų išlaidų atokiausiuose 

Su žvejybos ir akvakultūros produktais 
susijusių papildomų išlaidų atokiausiuose 
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regionuose kompensavimas regionuose ir vykdant mažos apimties 
priekrantės žvejybą salose, kurioms 
taikomas SESV 174 straipsnis, 
kompensavimas

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų, nurodytų 6 straipsnio 2 
dalyje, paramos gavėjai.

1. EJRŽF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų ir mažos apimties 
priekrantės žvejyba užsiimantys salų, 
kurioms taikomas SESV 174 straipsnis, 
nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, paramos 
gavėjai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
jūrų ir pakrantės, taip pat vidaus vandenų, 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugos ir atkūrimo veiksmai.

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
jūrų ir pakrantės, taip pat vidaus vandenų, 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugos ir atkūrimo veiksmai. Šiuo tikslu 
reikėtų skatinti bendradarbiavimą su 
Europos kosmoso agentūra ir Europos 
palydovų programomis, kad būtų surinkta 
daugiau duomenų apie jūrų taršos ir ypač 
plastiko atliekų vandenyje padėtį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ca) investuoti į jūrų taršos, ypač 
plastiko, analizę ir stebėjimą siekiant 
surinkti daugiau duomenų apie padėtį;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) didinti žinias apie į jūrą išmestas 
plastiko šiukšles ir jų koncentraciją.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vykdant tarptautinį 
bendradarbiavimą vandenynų mokslinių 
tyrimų ir duomenų srityje ir plėtojant šią 
sritį.

f) vykdant tarptautinį 
bendradarbiavimą vandenynų mokslinių 
tyrimų ir duomenų, visų pirma apie į jūrą 
išmestas plastiko šiukšles, gaunamų 
naudojant atitinkamus ES kosmoso 
programos „Copernicus“ komponento 
jutiklius palydovuose, autonominius 
orlaivius ir in situ stebėjimo sistemas, 
kuriais galima stebėti didesnes 
plūduriuojančias šiukšles ir mažesnių 
šiukšlių koncentraciją, srityje ir plėtojant 
šią sritį.
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