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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi Viduržemio jūros pakrante dalijasi 19 šalių, turinčių juridinių ir administracinių 

galių šioje geografinėje teritorijoje; kadangi žvejyba Viduržemio jūroje yra labai įvairi ir 

apima kai kurias pramoninės žvejybos rūšis, tačiau visų pirma smulkiąją žvejybą, kuria 

kartais tiesiog siekiama užtikrinti šeimos pragyvenimą, turinčią skirtingas technines 

charakteristikas ir selektyvumo laipsnius, todėl sunku taikyti klasikinius ar tradicinius 

žvejybos vertinimo ir valdymo būdus; 

B. kadangi didžiulei jūrų biologinei įvairovei Viduržemio jūroje (apie 10 000–12 000 rūšių) 

iškilo didelė grėsmė dėl reiškinių, susijusių su visuotiniais klimato pokyčiais, jūrų tarša ir, 

visų pirma, dėl peržvejojimo; kadangi apskritai Viduržemio jūros žuvų ištekliai itin 

smarkiai mažėja (peržvejojama apie 90 proc. išteklių), o kai kuriems išeikvotiems 

ištekliams kyla rizika išsekti; 

C. kadangi Viduržemio jūros žvejybos sektoriaus socialinė ir ekonominė padėtis visų pirma 

priklauso nuo tvaraus žuvų išteklių lygio; 

1. pažymi, kad smulkioji žvejyba yra esminis ekonominis ir socialinis veiksnys Viduržemio 

jūros regione ir jai tenka 80 proc. žvejybos laivyno ir 60 proc. sektoriaus darbo vietų; 

pažymi smulkiosios nepramoninės žvejybos svarbą žuvų išteklių, kuriais bendrai 

naudojasi įvairios šalys, tvarumui, biologiniam ir ekologiniam rūšių išsaugojimui, tvariam 

jūrų biologinės įvairovės naudojimui ir socialiniam bei ekonominiam žvejų bendruomenių 

vystymuisi, ypač kaimo vietovėse; pabrėžia, kad daugelio vietos bendruomenių tapatybė, 

kultūros paveldas, tradicijos ir vertybės iš esmės susijusios su žvejybos sektoriaus veikla; 

2. ragina valstybes nares kovoti su sukčiavimu, susijusiu su jūros gėrybėmis, pasitelkiant 

produktų ženklinimą ir atsekamumą, ir dėti daugiau pastangų kovojant su neteisėta 

žvejyba; apgailestauja, kad trūksta informacijos apie daugumą išteklių (ištekliai, apie 

kuriuos nėra pakankamai duomenų, angl. „data-poor stocks“) ir kad apie 50 proc. laimikio 

oficialiai nedeklaruojama, o 80 proc. iškraunamo laimikio sudaro ištekliai, apie kuriuos 

nėra pakankamai duomenų; 

3. pabrėžia, kad socialinė ir ekonominė sektoriaus padėtis pablogėjo dėl įvairių priežasčių, 

be kita ko, dėl žuvų išteklių sumažėjimo, žuvų vertės per pirminį pardavimą sumažėjimo 

(tai neatsispindi pardavimo vartotojams kainose dėl daugelio tarpininkų neteisingo 

pridėtinės vertės paskirstymo sektoriaus vertės grandinėje ir, kai kuriuose regionuose, dėl 

platinimo monopolio) ir degalų kainos padidėjimo; pabrėžia, kad dėl visų šių sunkumų 

padidėjo žvejybos pastangos, o tai ypač didelį nerimą keliantis reiškinys kalbant apie 

smulkiąją žvejybą, dėl to net gali kilti pavojus šiam tradiciniam gyvenimo būdui ir nuo 

žvejybos itin priklausomų vietos bendruomenių išlikimui; 

4. mano, kad turi būti užtikrinta sąžiningos konkurencijos, vartotojų reikalavimų, žvejybos 

sektoriaus tvarumo ir darbo vietų išlaikymo pusiausvyra; pabrėžia, kad siekiant atremti 

iššūkius ir pagerinti padėtį Viduržemio jūroje reikia visapusiško požiūrio ir tvirtos visų 

Viduržemio jūros regiono šalių politinės valios; 
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5. pabrėžia, kad būtinos nuoseklios sportinės žūklės taisyklės siekiant apsaugoti jūrų 

ekosistemą; pažymi, kad mėgėjų žvejyba turi paisyti tų pačių žvejybos draudimo 

laikotarpių, kurie taikomi profesionaliai žvejybai; 

6. teigia, kad formuojant žvejybos politiką turėtų būti sudarytos sąlygos į sprendimų 

priėmimo procesus įtraukti ir integruoti žvejus ir jų asociacijas bei gamintojų 

organizacijas, profesines sąjungas, pakrantės veiksmų grupes ir vietos bendruomenes, 

laikantis BŽP regionavimo principo ir įtraukiant rytinėse ir pietinėse Viduržemio jūros 

baseino pakrantėse esančias trečiąsias šalis; pabrėžia, kad tik sudarius teisingas, lygias ir 

vienodas sąlygas visoms susijusioms šalims ir žvejybos veiklos Viduržemio jūroje 

vykdytojams bus galima pasiekti, kad žuvų ištekliai būtų sveiki, o žvejyba tausi ir 

pelninga, ir taip išlaikyti dabartinį užimtumo lygį ir, geriausia, sukurti daugiau darbo vietų 

žvejybos sektoriuje; pabrėžia, koks svarbus yra stiprių ir nepriklausomų socialinių 

partnerių žvejybos sektoriuje, taip pat oficialiai įteisinto socialinio dialogo ir darbuotojų 

dalyvavimo įmonės reikaluose vaidmuo; 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti valdymą, koordinavimą ir pajėgumų kūrimą, 

taip pat aktyviau ir sparčiau teikti informaciją ir techninę paramą žvejų ir gamintojų 

organizacijoms, teikiančioms paraiškas gauti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 

(EJRŽF) finansavimą (ar kitą ES finansavimą), kad būtų patenkinti konkretūs 

žuvininkystės sektoriaus logistiniai, žmogiškųjų išteklių ir finansiniai poreikiai, taikant 

toliau nurodytas priemones: 

 – skatinti laivynų atnaujinimą ir modernizavimą, siekiant pagerinti darbo ir saugos 

sąlygas, mažinti žvejybos pastangas, kartu didinant žuvų sugavimą tausiu būdu, 

naudojant mažesnį poveikį darančius ir selektyvius žvejybos įrankius ir mažinant 

priegaudą ir išmetimą į jūrą, optimizuoti tiekimo grandinių procesus, didinti energijos 

vartojimo efektyvumą, išplėsti atsekamumo sistemas, taip pat gerinti aktyviosios ir 

pasyviosios saugos priemones, tokias kaip gelbėjimosi liemenėse montuojamos 

individualios buvimo vietos nustatymo sistemos, avariniai laivo padėtį nurodantys 

radijo bakenai (EPIRB), kurie, be kita ko, pripažįstami tinkamais pagal valstybių narių 

teisės aktus, ir užtikrinti, kad jų būtų laive, taip pat užtikrinti tinkamą mokymą, 

susijusį su sauga laive ir atitinkamos įrangos naudojimu; 

 – skatinti jaunimo įdarbinimą, švietimą ir daugiadalykį mokymą, kartu didinant darbo ir 

profesinio mokymo prestižą ir teikiant paramą naujos ekonominės veiklos kūrimui ir 

plėtojimui sektoriuje, taip pat kurti regione darbo perspektyvas tose užimtumo srityse, 

kurios ateityje užtikrintų deramas pajamas, siekiant užtikrinti tvarumą ir teritorinę 

sanglaudą; pabrėžia, jog būtina, kad kompetentingos institucijos tinkamai vykdytų 

atitinkamus žvejų mokymus ir teiktų jiems susijusią informaciją (taip pat taikytų 

geriausią patirtį ir ugdytų sąmoningumą aplinkosaugos srityje); 

 – skatinti žvejybos sektoriaus ir visų su žuvų produktais susijusių sektorių specialistų 

būrimąsi į asociacijas ir organizacijas, pvz., profesines sąjungas, bendruomenines 

organizacijas, kooperatyvus ir (arba) žvejams ir žvejybos laivų savininkams 

atstovaujančias organizacijas, arba atlikti bendrą ateities perspektyvų vertinimą ir 

ieškoti sprendimų, kaip užsitikrinti deramas pajamas ateityje, nesvarbu, žvejybos ar 

kituose sektoriuose; 

 – pabrėžti moterų vaidmenį žuvininkystės ir susijusiuose gamybos sektoriuose siekiant 
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padidinti jų matomumą – atsižvelgiant į tai, kad moterys sudaro 12 proc. sektoriaus 

darbo jėgos – ir skatinti vyrų ir moterų lygybę; 

8. pabrėžia, kad svarbu plėtoti iniciatyvas, kurios galėtų turėti teigiamą poveikį užimtumui ir 

būtų suderinamos su žvejybos pastangų mažinimo tikslu, pvz., žvejybos turizmą ar su 

moksliniais tyrimais susijusią veiklą; 

9. siūlo valstybėms narėms, pasitelkiant teisės aktus ar kolektyvines derybas, tinkamai 

atsižvelgiant į savo įstatymus ir praktiką, nustatyti minimalų darbo užmokestį arba 

panašaus dydžio pajamų paramą, kad žvejai galėtų gauti pragyvenimą užtikrinančias 

pajamas; rekomenduoja valstybėms narėms įsteigti stabilių pajamų kompensavimo fondą, 

kuris apimtų žvejybos draudimo laikotarpius, nustatomus esant nepalankiems orų 

reiškiniams, kurie trukdo vykdyti veiklą, žvejybos draudimo laikotarpius (biologinio 

atsikūrimo laikotarpius), nustatomus siekiant apsaugoti naudojamų išteklių gyvenimo 

ciklą, įvykus ekologinėms katastrofoms arba užsitęsusios aplinkos taršos ir taršos jūriniais 

biotoksinais sąlygomis, ir kad šie laikotarpiai būtų skaičiuojami kaip faktinis darbo laikas 

senatvės pensijų ir kitų socialinės apsaugos teisių tikslais; 

10. pabrėžia, kad būtina skatinti kolektyvines derybas, ir ragina žvejybos sektoriaus 

socialinius partnerius derėtis dėl kolektyvinių sutarčių remiantis nacionalinės teisės aktais 

ir praktika, nes jos yra veiksminga priemonė siekiant išsaugoti socialinius ir darbo 

standartus, taip pat užtikrinti deramą atlygį visiems darbuotojams ir sąžiningą 

konkurenciją sektoriuje; pabrėžia būtinybę apsaugoti žvejybos sektoriaus darbuotojų, 

kurie kai kuriose valstybėse narėse ypač stipriai nukentėjo, teises ir jas stiprinti; 

11. dar kartą ragina valstybes nares, kurios to dar nepadarė, ratifikuoti TDO konvenciją dėl 

darbo žvejybos sektoriuje (Nr. 188), kuria siekiama užtikrinti deramas darbo žvejybos 

laivuose sąlygas; 

12. ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti visų žvejybos sektoriaus darbuotojų galimybes 

turėti deramas darbo sąlygas ir tinkamą socialinę apsaugą, nepaisant juos įdarbinusios 

įmonės dydžio, tipo, darbo vietos ar bazinės sutarties, taip pat naudojant regione 

pasirašytus tausios žvejybos partnerystės susitarimus siekiant kovoti su socialiniu 

dempingu, užtikrinti geresnes galimybes patekti į rinką ir pasinaudoti finansavimu, gerinti 

bendradarbiavimą su viešojo administravimo ir kitomis institucijomis ir pragyvenimo 

šaltinių įvairinimą; pabrėžia veiksmingos darbo inspekcijos ir kontrolės svarbą; 

13. pabrėžia, kad, turint mintyje didelį nelaimingų atsitikimų sektoriuje skaičių ir 

neproporcingai didelę fizinių ir psichikos susirgimų riziką, būtina pagerinti žvejų darbo 

sąlygas; pabrėžia, kad būtina užtikrinti deramą žvejų profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrą; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti tinkamas sanitarines sąlygas tiek žvejybos 

laivuose, tiek sausumoje, taip pat tinkamas gyvenamąsias patalpas ir rekreacinės veiklos 

galimybes; pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad uostai ir jų akvatorijos toliau saugiai veiktų ir 

būtų tinkami laivybai; 

14. pripažįsta svarbų žvejų vaidmenį gelbstint Viduržemio jūroje laivo avariją patyrusius 

pabėgėlius; 

15. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad visos į ES importuojamos žuvys ir žuvų produktai 

tenkintų sąlygas, atitinkančias tarptautinius aplinkosaugos, darbo ir žmogaus teisių 
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standartus; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir tvarumą 

žvejybos sektoriuje siekiant išsaugoti darbo vietas ir augimą; pabrėžia, kad tai itin svarbu 

ne tik kalbant apie konkurenciją Sąjungoje, bet taip pat ir ypač atsižvelgiant į trečiosiose 

šalyse esančius konkurentus; 

16. pabrėžia, kad ES ir Maroko žvejybos partnerystės susitarime, taip pat  bet kokiuose 

kituose susitarimuose su Maroku turės būti atsižvelgiama į teisėtas Vakarų Sacharos 

žmonių teises, laikantis atitinkamų Jungtinių Tautų rezoliucijų; 
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