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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2018 m. birželio 12 d. Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Šio fondo 
tikslas – skirti Sąjungos biudžeto finansavimą siekiant padėti įgyvendinti bendrą
žuvininkystės politiką (BŽP), Sąjungos integruotą jūrų politiką (IJP) ir Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus vandenynų valdymo srityje, visų pirma vykdant Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. 

Kaip Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonės referentas, 
teigiamai vertinu Komisijos komunikatą, nes jis yra geras pagrindas, kuriuo remdamosi 
teisėkūros institucijos galės pradėti teksto optimizavimo darbą ir pasiekti susitarimą. Visų 
pirma palankiai vertinu tai, kad Komisijos pasiūlyme daugiau fondo lėšų ketinama skirti 
klausimams, susijusiems su EJRŽF poveikiu aplinkai, daugiausia dėmesio skiriant jūrų 
ekosistemų apsaugai ir numatant 30 % biudžeto skirti klimato kaitos švelninimui ir 
prisitaikymui prie jos, laikantis įsipareigojimų, dėl kurių susitarta pagal Paryžiaus susitarimą.

Taip pat manau, kad naujasis fondas bus veiksmingesnis ir efektyvesnis, nes bus 
supaprastintas, suderintas su kitais fondais, bus užtikrintas subsidiarumas ir parama bus labiau 
orientuota į bendros žuvininkystės politikos įgyvendinimą.

Žvejyba ir akvakultūra padeda užtikrinti aprūpinimą maistu ir mitybą. Vis dėlto šiuo metu 
Sąjunga importuoja daugiau kaip 60 % joje suvartojamų žuvininkystės produktų ir todėl yra 
labai priklausoma nuo trečiųjų valstybių. Svarbiausias uždavinys – skatinti vartoti Sąjungoje 
pagaminamus žuvies produktus, laikantis aukštų kokybės standartų ir nustatant prieinamas 
kainas. Šiuo atžvilgiu akvakultūra turi įgyti didesnį vaidmenį sektoriuje ir didesnę kritinę 
masę, nes žuvys, užauginamos vykdant šią veiklą, šiuo metu sudaro tik 20 % visų Europos 
rinkose parduodamų žuvų. 

Taip pat manau, kad pranešimą svarbu papildyti keletu pakeitimų, siekiant nuostatas pritaikyti 
ir padaryti lankstesnes, kad būtų išvengta nereikalingo neigiamo poveikio žvejybos laivynui, 
atsižvelgiant į jo įvairovę visoje Sąjungoje. 

Manau esant reikalinga įtraukti nuostatą dėl bendro valdymo – tai profesinės žvejybos 
veiklos, mėgėjų žvejybos ir akvakultūros valdymo mechanizmas, pagal kurį valdžios 
institucijos dalijasi turimomis galiomis su vietos naudotojų bendruomene, kiekvienam 
subjektui suteikdamos konkrečių pareigų ir teisių, susijusių su informacija ir sprendimų dėl 
veiklos valdymo priėmimu. Turėtume nepamiršti, kad pagrindiniai subjektai, suinteresuoti 
žvejybos plotų ir žuvų išteklių išsaugojimu, yra patys žvejai, nes be žuvų nebus žvejybos, o be 
žvejybos nebus darbo vietų. Todėl pateiktais pakeitimais siekiu kuo geriau užtikrinti aplinkos, 
ekonominio ir socialinio tvarumo aspektų pusiausvyrą. 

Be to, esu įsitikinęs, kad veiklos, kuri gali būti vykdoma remiant EJRŽF, nuostatų 
supaprastinimas ir paaiškinimas valstybėms narėms palengvins valdymą, sumažins 
biurokratiją ir labai padės Sąjungos jūrų žvejybos sektoriui, taip pat sykiu padės siekti darnaus 
vystymosi tikslų.
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2021–2027 m. laikotarpiui būtina 
nustatyti Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF) veiklą. To 
fondo tikslas turėtų būti skirti Sąjungos 
biudžeto finansavimą siekiant paremti 
bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), 
Sąjungos jūrų politiką ir Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus vandenynų 
valdymo srityje. Toks finansavimas itin 
svarbi darnios žuvininkystės ir jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo, 
aprūpinimo maistu tiekiant jūros gėrybes, 
tvarios mėlynosios ekonomikos augimo ir 
jūrų bei vandenynų geros būklės, saugos, 
saugumo, švaros ir tvaraus valdymo 
sąlyga;

(1) 2021–2027 m. laikotarpiui būtina 
nustatyti Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF) veiklą. To 
fondo tikslas turėtų būti skirti Sąjungos 
biudžeto finansavimą, siekiant paremti 
visapusišką ir savalaikį bendros
žuvininkystės politikos (BŽP), Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvos, Sąjungos 
jūrų politikos ir Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų vandenynų valdymo srityje
įgyvendinimą. Toks finansavimas sykiu su 
atsakinga žuvininkystės politika yra viena 
esminių darnios žuvininkystės ir jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo, 
aprūpinimo maistu tiekiant jūros gėrybes, 
tvarios mėlynosios ekonomikos, 
plėtojamos paisant ekologinių ribų,
augimo ir jūrų bei vandenynų geros būklės, 
saugos, saugumo, švaros ir tvaraus 
valdymo sąlygų;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kaip pasaulinio vandenynų valdymo 
veiksmų dalyvei ir penktajai didžiausiai 
jūros gėrybių gamintojai pasaulyje 
Sąjungai tenka didelė atsakomybė 

(2) kaip pasaulinio vandenynų valdymo 
veiksmų dalyvei ir penktajai didžiausiai 
jūros gėrybių gamintojai pasaulyje 
Sąjungai tenka didelė atsakomybė 
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apsaugant, išsaugant ir tausiai naudojant 
vandenynus ir jų išteklius. Jūrų ir 
vandenynų išsaugojimas iš tiesų itin 
svarbus atsižvelgiant į sparčiai didėjantį 
pasaulio gyventojų skaičių. Jis taip pat 
atitinka Sąjungos socialinius ekonominius 
interesus: tvari mėlynoji ekonomika 
skatina investicijas, darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą, mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, pasitelkiant vandenynų energiją 
užtikrinamas energetinis saugumas. Be to, 
jūrų ir vandenynų sauga ir saugumas yra 
būtini norint veiksmingai vykdyti sienų 
kontrolę ir pasaulio lygmeniu kovoti su 
nusikaltimais jūroje, taip išsklaidant 
piliečių susirūpinimą dėl saugumo;

apsaugant, išsaugant ir tausiai naudojant 
vandenynus ir jų išteklius. Jūrų ir 
vandenynų išsaugojimas iš tiesų itin 
svarbus atsižvelgiant į sparčiai didėjantį 
pasaulio gyventojų skaičių. Jis taip pat 
atitinka Sąjungos socialinius ekonominius 
interesus: tvari mėlynoji ekonomika, 
plėtojama paisant ekologinių ribų, skatina 
investicijas, darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą, mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, pasitelkiant vandenynų energiją 
užtikrinamas energetinis saugumas. Be to, 
jūrų ir vandenynų sauga ir saugumas yra 
būtini norint veiksmingai vykdyti sienų 
kontrolę ir pasaulio lygmeniu kovoti su 
nusikaltimais jūroje, taip išsklaidant 
piliečių susirūpinimą dėl saugumo;

Pakeitimas 3

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, 

(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 
daugiametis 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 
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skiriamas žvejybos veiklos nutraukimui 
visam laikui ir neeiliniam žvejybos veiklos 
nutraukimui, reikėtų riboti;

duomenų rinkimui ir tvarkymui, o sumas, 
skiriamas žvejybos veiklos nutraukimui 
visam laikui ir neeiliniam žvejybos veiklos 
nutraukimui, reikėtų riboti;

_________________ _________________

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos jūrų sektoriuje yra daugiau 
nei 5 mln. darbo vietų ir uždirbama beveik 
500 mlrd. EUR per metus; yra galimybė 
dar sukurti daug daugiau darbo vietų. 
Dabar apskaičiuota pasaulinės vandenynų 
ekonomikos vertė – 1,3 trln. EUR, o iki 
2030 m. ji turėtų padidėti daugiau nei 
dvigubai. Būtinybė įgyvendinti išmetamo 
CO2 kiekio tikslus, padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą ir sumažinti 
mėlynosios ekonomikos aplinkosauginį 
pėdsaką yra svarbi varomoji jėga diegiant 
inovacijas kituose sektoriuose, kaip antai 
jūrų įrenginių, laivų statybos, vandenynų 
stebėjimo, dugno valymo, pakrančių 
apsaugos ir jūrų statybos. Investicijos į jūrų 
ekonomiką finansuojamos iš Sąjungos 
struktūrinių fondų, visų pirma, Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) ir EJRŽF. 
Norint išnaudoti sektoriaus augimo 
potencialą reikia naudoti naujas 
investavimo priemones, kaip antai 
„InvestEU“;

(9) Europos jūrų sektoriuje yra daugiau 
nei 5 mln. darbo vietų ir uždirbama beveik 
500 mlrd. EUR per metus; yra galimybė 
dar sukurti daug daugiau darbo vietų, bet 
reikėtų ir toliau stebėti žuvų išteklius ir 
tinkamomis priemonėmis juos apsaugoti 
nuo peržvejojimo. Dabar apskaičiuota 
pasaulinės vandenynų ekonomikos vertė –
1,3 trln. EUR, o iki 2030 m. ji turėtų 
padidėti daugiau nei dvigubai. Būtinybė 
įgyvendinti išmetamo CO2 kiekio tikslus, 
padidinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 
sumažinti mėlynosios ekonomikos 
aplinkosauginį pėdsaką yra svarbi varomoji 
jėga diegiant inovacijas kituose 
sektoriuose, kaip antai jūrų įrenginių, laivų 
statybos, vandenynų stebėjimo, dugno 
valymo, pakrančių apsaugos ir jūrų
statybos. Investicijos į jūrų ekonomiką 
finansuojamos iš Sąjungos struktūrinių 
fondų, visų pirma, Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) ir EJRŽF. Norint 
išnaudoti sektoriaus augimo potencialą 
reikia naudoti naujas investavimo 
priemones, kaip antai „InvestEU“;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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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, kurie visiškai atitinka 
BŽP tikslus: darnios žuvininkystės 
skatinimas ir jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimas; indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
akvakultūros ir rinkų priemonėmis; sąlygų 
mėlynajai ekonomikai, plėtojamai paisant 
ekologinių ribų ir skatinančiai pakrančių 
bendruomenes 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;

Pakeitimas 6

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 

(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 ir ekosistemų irimo, 
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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;

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;

Pakeitimas 7

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 
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, 
įskaitant projektus, skirtus jūržolių 
sąžalynams ir pakrančių šlapynėms – itin 
svarbiems anglies absorbentams –
apsaugoti ir atkurti, kurie bus pakartotinai 
vertinami per atitinkamus vertinimo ir 
peržiūros procesus;

Pagrindimas

Naujausioje IPCC ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia atsižvelgti ne tik į išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimą, bet ir į anglies dioksido pašalinimą iš atmosferos.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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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
vykdant BŽP ir įgyvendinant Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/56/EB1a. Tą indėlį reikėtų stebėti 
taikant Sąjungos aplinkosaugos rodiklius ir 
jo duomenis reguliariai įtraukti į vertinimus 
ir metines veiklos rezultatų ataskaitas;

_________________

1a 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyva), 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
(toliau – BŽP reglamentas)7 42 straipsnį, 
Sąjungos finansinė pagalba EJRŽF lėšomis 
turėtų būti suteikiama tik jeigu laikomasi 
BŽP taisyklių. Taikytinų BŽP taisyklių 
nesilaikančių paramos gavėjų paraiškos 
neturėtų būti priimamos;

(15) pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
(toliau – BŽP reglamentas)7 42 straipsnį, 
Sąjungos finansinė pagalba EJRŽF lėšomis 
turėtų būti suteikiama tik jeigu laikomasi 
visų BŽP taisyklių ir atitinkamų Sąjungos 
aplinkos teisės aktų. Sąjungos finansinė 
parama turėtų būti skiriama tik tiems 
veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms, 
kurie visiškai laikosi jiems taikomų 
teisinių įpareigojimų. Taikytinų BŽP 
taisyklių nesilaikančių paramos gavėjų 
paraiškos neturėtų būti priimamos;

_________________ _________________

7 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės 
politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) 

7 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės 
politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) 
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Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 
2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 
22). 

Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 
2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 
22).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant atitikti konkrečias BŽP 
sąlygas, nurodytas Reglamente (ES) Nr. 
1380/2013, ir prisidėti prie BŽP taisyklių 
laikymosi, reikėtų priimti nuostatas, 
papildančias taisykles dėl mokėjimo 
termino pertraukimo, sustabdymo ir 
finansinių pataisų, kaip išdėstyta 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai 
valstybė narė ar paramos gavėjas nesilaiko 
įsipareigojimų pagal BŽP arba Komisija 
turi įrodymų, dėl kurių galima daryti 
prielaidą apie tokį nesilaikymą, Komisijai 
turėtų būti leidžiama kaip atsargumo 
priemonę taikyti mokėjimų terminų 
pertraukimą. Greta mokėjimo termino 
pertraukimo galimybės, siekiant išvengti 
akivaizdžios grėsmės padengti netinkamas 
finansuoti išlaidas, Komisijai turėtų būti 
leidžiama sustabdyti mokėjimus ir taikyti 
finansines pataisas, jei valstybė narė 
smarkiai nesilaiko BŽP taisyklių;

(16) siekiant atitikti konkrečias BŽP 
sąlygas, nurodytas Reglamente (ES) Nr. 
1380/2013, ir prisidėti prie visapusiško 
BŽP taisyklių laikymosi, reikėtų priimti 
nuostatas, papildančias taisykles dėl 
mokėjimo termino pertraukimo, 
sustabdymo ir finansinių pataisų, kaip 
išdėstyta Reglamente (ES) Nr. [reglamente, 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. 
Kai valstybė narė ar paramos gavėjas 
nesilaiko įsipareigojimų pagal BŽP arba 
Komisija turi įrodymų, dėl kurių galima 
daryti prielaidą apie tokį nesilaikymą, 
Komisijai turėtų būti leidžiama kaip 
atsargumo priemonę taikyti mokėjimų 
terminų pertraukimą. Greta mokėjimo 
termino pertraukimo galimybės, siekiant 
išvengti akivaizdžios grėsmės padengti 
netinkamas finansuoti išlaidas, Komisijai 
turėtų būti leidžiama sustabdyti mokėjimus 
ir taikyti finansines pataisas, jei valstybė 
narė smarkiai nesilaiko BŽP taisyklių;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) per pastaruosius kelerius metus
įgyvendinant BŽP daug pasiekta atkuriant
žuvų išteklius iki geros būklės lygių,
padidinant Sąjungos žvejybos sektoriaus 
pelningumą ir išsaugant jūrų ekosistemas. 
Tačiau vis dar yra nemenkų sunkumų 

(17) keletą pastarųjų metų įgyvendinant 
BŽP, buvo imtasi veiksmų, kad žuvų 
ištekliai iki geros būklės būtų atkurti
padidinant Sąjungos žvejybos sektoriaus 
pelningumą ir išsaugant jūrų ekosistemas. 
Tačiau, siekiant visapusiško 
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įgyvendinant socialinius ekonominius ir 
aplinkosaugos BŽP tikslus. Tam reikia, 
kad parama būtų skiriama ir po 2020 m., 
visų pirma tuose jūrų baseinuose, kuriuose 
pažanga buvo lėtesnė;

socioekonominių ir aplinkosauginių BŽP 
tikslų įgyvendinimo, įskaitant teisinį 
įsipareigojimą atkurti ir išlaikyti visas 
žuvų išteklių populiacijas tokio dydžio,
kuris viršytų biomasės dydį, galintį 
užtikrinti didžiausią galimą tausios 
žvejybos laimikį, vis dar yra nemenkų 
sunkumų. Tam reikia, kad parama būtų 
skiriama ir po 2020 m., visų pirma tuose 
jūrų baseinuose, kuriuose pažanga buvo 
lėtesnė;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
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 ir salų 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;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) su profesine ir mėgėjų žvejyba ir 
akvakultūra susijusių bendro valdymo 
mechanizmų įgyvendinimas, tiesiogiai 
dalyvaujant suinteresuotiesiems 
subjektams, pvz., administracinėms 
institucijoms, žvejybos ir akvakultūros 
sektoriui, mokslo bendruomenei ir 
pilietinei visuomenei, mechanizmų 
funkcijas grindžiant teisingu atsakomybės 
už sprendimų priėmimą paskirstymu ir 
prisitaikomuoju valdymu, grindžiamu 
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žiniomis, informacija ir betarpiškumu, 
padeda siekti BŽP tikslų. EJRŽF turėtų 
remti tų mechanizmų įgyvendinimą vietos 
lygmeniu;

Pagrindimas

Bendro valdymo modelio potencialas geriausiai išnaudojamas taikant bioekonominį valdymą, 
pagal kurį atsižvelgiama į ekosistemą ir atsargumo principus. Šis modelis turėtų suteikti 
priemonių realiuoju laiku reaguoti į kintančias aplinkybes, kaip būdinga prisitaikomajam 
valdymui.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pasitelkiant EJRŽF turėtų būti 
siekiama įgyvendinti aplinkosaugos, 
ekonominius, socialinius ir užimtumo BŽP 
tikslus, apibrėžtus Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 2 straipsnyje. Tokia parama 
turėtų būti užtikrinama, kad žvejybos 
veikla būtų aplinkosauginiu požiūriu tvari 
ilguoju laikotarpiu ir būtų valdoma tokiu 
būdu, kuris dera su tikslais užtikrinti naudą 
ekonominėje, socialinėje ir užimtumo 
srityse ir padėti užtikrinti maisto tiekimą;

(19) EJRŽF turėtų padėti įgyvendinti 
aplinkosaugos, ekonominius, socialinius ir 
užimtumo BŽP tikslus, apibrėžtus 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje. Tokia parama turėtų būti 
užtikrinama, kad žvejybos veikla būtų 
aplinkosauginiu požiūriu tvari ilguoju 
laikotarpiu ir būtų valdoma tokiu būdu, 
kuris derėtų su Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytais 
tikslais, t. y. padėtų užtikrinti naudą 
ekonominėje, socialinėje ir užimtumo 
srityse ir padėtų užtikrinti maisto tiekimą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) EJRŽF parama turėtų būti siekiama 
pasiekti ir išlaikyti tausiąją žvejybą 
remiantis didžiausiu galimu tausios 
žvejybos laimikiu (MSY) ir kuo labiau 
sumažinti neigiamą žvejybos poveikį jūrų 
ekosistemai. Tokia parama turėtų aprėpti 

(20) EJRŽF parama turėtų padėti laiku 
įgyvendinti teisinį įsipareigojimą atkurti ir 
išlaikyti visų žuvų išteklių populiacijas 
tokio dydžio, kuris viršytų biomasės dydį, 
galintį užtikrinti didžiausią galimą tausios 
žvejybos laimikį, kuo labiau sumažinti 
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inovacijas ir investicijas, susijusias su 
nedidelį poveikį darančios, klimato kaitos 
poveikiui atsparios ir mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios žvejybos 
praktika ir metodais;

neigiamą žvejybos poveikį jūrų 
ekosistemai ir, kai įmanoma, užtikrinti, 
kad toks poveikis visai nebūtų daromas. 
Tokia parama turėtų aprėpti inovacijas ir 
investicijas, susijusias su nedidelį poveikį 
darančios, klimato kaitos poveikiui 
atsparios ir mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios žvejybos praktika ir 
metodais, ir neturėtų būti skiriama 
jokioms investicijoms į elektroimpulsinės 
žvejybos metodus;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) įpareigojimas iškrauti laimikį yra 
vienas iš pagrindinių BŽP iššūkių. Tai 
reiškia, kad žvejybos sektoriuje reikės iš 
esmės keisti praktiką ir kartais tai bus 
susiję su didelėmis finansinėmis 
išlaidomis. Iš EJRŽF turėtų būti galima
skirti paramą inovacijoms ir investicijoms, 
kuriomis prisidedama prie įpareigojimo 
iškrauti laimikį įgyvendinimo, taikant 
didesnę pagalbos intensyvumo normą nei 
kitiems veiksmams, kaip antai 
investicijoms į selektyviosios žvejybos 
įrankius, uostų infrastruktūros gerinimą ir 
nepageidaujamo laimikio pardavimą. 
Didžiausias 100 proc. pagalbos 
intensyvumas taip pat turėtų būti skiriamas 
skaidrių žvejybos galimybių mainų tarp 
valstybių narių sistemų (keitimosi 
kvotomis) kūrimui, plėtojimui, stebėsenai, 
vertinimui ir valdymui siekiant sumažinti 
žvejybą stabdančios žuvų rūšies efektą, 
kurį sukelia įpareigojimas iškrauti laimikį;

(21) įpareigojimas iškrauti laimikį yra 
teisinis įsipareigojimas ir vienas iš 
pagrindinių BŽP uždavinių. Tai reiškia, 
kad žvejybos sektoriuje reikės nutraukti 
aplinkosaugos požiūriu nepriimtiną žuvų 
išmetimo į jūrą praktiką, gerokai keisti
žvejybos praktiką ir kartais tai bus susiję su 
didelėmis finansinėmis išlaidomis. Todėl 
valstybės narės turėtų naudotis EJRŽF, 
siekdamos skirti kuo didesnę paramą 
inovacijoms ir investicijoms, kuriomis 
prisidedama prie visapusiško ir savalaikio
įpareigojimo iškrauti laimikį 
įgyvendinimo, taikant gerokai didesnę 
pagalbos intensyvumo normą nei kitiems 
veiksmams, kaip antai investicijoms į 
selektyviosios žvejybos įrankius ir su 
laikotarpiais ir rajonais susijusias 
selektyvumo priemones, uostų 
infrastruktūros gerinimą ir nepageidaujamo 
laimikio pardavimą. Didžiausias 100 proc. 
pagalbos intensyvumas taip pat turėtų būti 
skiriamas skaidrių žvejybos galimybių 
mainų tarp valstybių narių sistemų 
(keitimosi kvotomis) kūrimui, plėtojimui, 
stebėsenai, vertinimui ir valdymui siekiant 
sumažinti žvejybą stabdančios žuvų rūšies 
efektą, kurį sukelia įpareigojimas iškrauti 
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laimikį;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) įpareigojimo iškrauti laimikį 
įgyvendinimas turėtų būti vienodai 
stebimas visame laivyne, t. y. tiek mažos 
apimties žvejybos laivuose, tiek didelės 
apimties žvejybos laivuose, kiekvienoje 
Sąjungos valstybėje narėje.

Pagrindimas

Airijos ir kitų šalių mažos apimties žvejyba besiverčiantys žvejai, kurie dažniausiai žvejoja 
pakrantėse, nuolat ir pastoviai skundžiasi, kad, kalbant apie patikrinimus ir bausmes, jie yra 
lengviausi taikiniai, o į didesnius laivus sudėtingiau patekti, todėl juos sunkiau patikrinti.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) paramą EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima skirti inovacijoms ir investicijoms į 
žvejybos laivus siekiant pagerinti 
sveikatos, saugos ir darbo sąlygas, 
energijos vartojimo efektyvumą ir laimikio 
kokybę. Tačiau dėl tokios paramos 
neturėtų padidėti žvejybos pajėgumai arba 
gebėjimas rasti žuvį ir ji neturėtų būti 
skiriama tiesiog už tai, kad laikomasi pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę privalomų 
reikalavimų. Sukūrus sistemą be griežtų 
taisyklių, apibrėžti tikslias tokių investicijų 
tinkamumo finansuoti taisykles turėtų 
pačios valstybės narės. Kalbant apie 
sveikatos, saugos ir darbo sąlygas žvejybos 
laivuose, pažymėtina, kad reikėtų leisti 
taikyti didesnę pagalbos intensyvumo 

(22) paramą EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima skirti inovacijoms ir investicijoms į 
žvejybos laivus siekiant pagerinti 
sveikatos, saugos ir darbo sąlygas, 
energijos vartojimo efektyvumą ir laimikio 
kokybę, taip pat siekiant remti tam tikrų 
sveikatos priežiūros klausimų sprendimą. 
Tačiau dėl tokios paramos neturėtų 
padidėti žvejybos pajėgumai arba 
gebėjimas rasti žuvį ir ji neturėtų būti 
skiriama tiesiog už tai, kad laikomasi pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę privalomų 
reikalavimų. Sukūrus sistemą be griežtų 
taisyklių, apibrėžti tikslias tokių investicijų 
tinkamumo finansuoti ir paramos taisykles 
turėtų pačios valstybės narės. Kalbant apie 
sveikatos, saugos ir darbo sąlygas žvejybos 
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normą nei kitiems veiksmams; laivuose, pažymėtina, kad reikėtų leisti 
taikyti didesnę pagalbos intensyvumo 
normą nei kitiems veiksmams;

Pakeitimas 19

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 atsižvelgiant į BŽP 
tikslus. 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, taip pat su 
parama jauniems žvejams. 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;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Žvejyba 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) žvejyba ir darni 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 21

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

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 

(32) EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
remti akvakultūros, įskaitant gėlavandenę 
akvakultūrą, skatinimą ir darnų vystymąsi, 
taip pat akvakultūros apsaugą nuo 
invazinių rūšių ir ligų, siekiant auginti 
vandens gyvūnus ir augalus maistui ir 
kitoms žaliavoms gaminti. Kai kuriose 
valstybėse narėse vis dar taikomos
pernelyg sudėtingos administracinės 
procedūros: pavyzdžiui, sunku patekti į šį 
sektorių, taikomos apsunkinančios 
licencijų išdavimo procedūros, dėl kurių 
sektoriui nepagrįstai 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, 
tam tikrų ligų ir invazinių rūšių, kurios 
daro didelę žalą akvakultūrai, kontrolei, 
profesinių gebėjimų įgijimui, darbo sąlygų 
gerinimui ir kompensacinėms priemonėms, 
skirtoms svarbiausioms žemės ir gamtos 
valdymo paslaugoms remti. Kiti 
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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;

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;

Pagrindimas

Remiantis 2018 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija „Siekiant sukurti darnų ir 
konkurencingą Europos akvakultūros sektorių: dabartinė būklė ir ateities uždaviniai“ 
(2017/2118(INI)).

Pakeitimas 22

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)15 tikslų. 
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 jūros aplinkos apsaugos, 
darnaus žuvų išteklių valdymo, 
visapusiško BŽP įgyvendinimo, 
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. 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;

_________________ _________________

15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

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

Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
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).

Pakeitimas 23

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. 
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;

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

Pakeitimas 24
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą tvarią mėlynąją ekonomiką 
EJRŽF lėšomis turėtų būti galima remti 
renkant, tvarkant ir naudojant duomenis, 
kuriais siekiama papildyti žinias apie jūrų 
aplinkos būklę. Tokia parama turėtų būti 
siekiama įvykdyti Direktyvos 92/43/EEB ir 
Direktyvos 2009/147/EB reikalavimus, 
remti jūrinių teritorijų planavimą ir gerinti 
duomenų kokybę ir sklaidą pasitelkus 
Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklą.

(37) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą tvarią mėlynąją ekonomiką, 
plėtojamą paisant ekologinių ribų, EJRŽF 
lėšomis turėtų būti galima remti renkant, 
tvarkant ir naudojant duomenis, kuriais 
siekiama papildyti žinias apie jūrų aplinkos 
būklę. Tokia parama turėtų būti siekiama 
įvykdyti Direktyvos 92/43/EEB ir 
Direktyvos 2009/147/EB reikalavimus, 
remti jūrinių teritorijų planavimą ir gerinti 
duomenų kokybę ir sklaidą pasitelkus 
Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklą;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kaip pasaulinių procesų dalyvė 
Sąjunga ryžtingai įsipareigoja skatinti 
tarptautinį vandenynų valdymą, kaip 
numatyta 2016 m. lapkričio 10 d. 
bendrame komunikate Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Tarptautinis vandenynų 
valdymas: mūsų vandenynų ateitį 
užtikrinsianti darbotvarkė“17. Sąjungos 
vandenynų valdymo politika yra nauja 
politika, integruotai aprėpianti vandenynus. 
Tarptautinis vandenynų valdymas svarbus 
ne tik siekiant 2030 m. darnaus vystymosi 
darbotvarkės tikslų, visų pirma, 14-jo 
darnaus vystymosi tikslo („Išsaugoti 
vandenynus, jūras ir jūrų išteklius ir juos 
tausiai naudoti darniam vystymuisi“), bet ir 
užtikrinant, kad būsimosios kartos galėtų 
džiaugtis saugiomis, apsaugotomis, 
švariomis ir tvariai valdomomis jūromis ir 
vandenynais. Sąjunga turi įvykdyti tuos 
tarptautinius įsipareigojimus ir skatinti 

(40) kaip pasaulinių procesų dalyvė 
Sąjunga ryžtingai įsipareigoja skatinti 
tarptautinį vandenynų valdymą, kaip 
numatyta 2016 m. lapkričio 10 d. 
bendrame komunikate Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Tarptautinis vandenynų 
valdymas: mūsų vandenynų ateitį 
užtikrinsianti darbotvarkė“17. Sąjungos 
vandenynų valdymo politika yra nauja 
politika, integruotai aprėpianti vandenynus. 
Tarptautinis vandenynų valdymas svarbus 
ne tik siekiant 2030 m. darnaus vystymosi 
darbotvarkės tikslų, visų pirma, 14-jo 
darnaus vystymosi tikslo („Išsaugoti 
vandenynus, jūras ir jūrų išteklius ir juos 
tausiai naudoti darniam vystymuisi“), bet ir 
užtikrinant, kad būsimosios kartos galėtų 
džiaugtis saugiomis, apsaugotomis, 
švariomis ir tvariai valdomomis jūromis ir 
vandenynais. Sąjunga turi įvykdyti tuos 
tarptautinius įsipareigojimus ir skatinti bei 
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geresnį tarptautinį vandenynų valdymą 
dvišaliu, regioniniu ir daugiašaliu 
lygmenimis, be kita ko, siekiant užkirsti 
kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, nuo jos 
atgrasyti ir ją panaikinti, patobulinti 
tarptautinio vandenynų valdymo sistemą, 
sumažinti vandenynams ir jūroms daromą 
neigiamą poveikį, sukurti tvarios 
mėlynosios ekonomikos sąlygas ir aktyviau 
vykdyti tarptautinius vandenynų 
mokslinius tyrimus ir kaupti duomenis;

organizuoti geresnį tarptautinį vandenynų 
valdymą dvišaliu, regioniniu ir daugiašaliu 
lygmenimis, be kita ko, siekiant užkirsti 
kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, nuo jos 
atgrasyti ir ją panaikinti, patobulinti 
tarptautinio vandenynų valdymo sistemą, 
sumažinti vandenynams ir jūroms daromą 
neigiamą poveikį, sukurti tvarios 
mėlynosios ekonomikos sąlygas ir aktyviau 
vykdyti tarptautinius vandenynų 
mokslinius tyrimus ir kaupti duomenis;

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) turimais duomenimis, su 
dabartiniu EJRŽF susijusi mokėjimų 
procedūra veikia prastai, nes per ketverius 
metus nuo taikymo pradžios panaudota tik 
11 proc. šio fondo lėšų. Ta procedūra 
turėtų būti patobulinta siekiant 
paspartinti išmokų mokėjimą gavėjams, 
ypač asmenims ir šeimoms;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [Reglamentą dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių], 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201319 , Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9520, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9621 ir Tarybos reglamentą (ES) 

(47) pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [Reglamentą dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių], 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201319, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9520, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9621 ir Tarybos reglamentą (ES) 
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Nr. 2017/193922 Sąjungos finansiniai 
interesai turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų, įskaitant 
sukčiavimą, prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) galėtų atlikti tyrimus, 
įskaitant patikrinimus ir inspektavimus 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra 
galėtų tirti sukčiavimo ir kitas 
nusikalstamas veikas, darančias poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/137123, ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [Reglamentą dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad valdant ir įgyvendinant 
EJRŽF būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai 
interesai, kaip numatyta Reglamente (ES) 
Nr. [Reglamente dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių] ir 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos];

Nr. 2017/193922 Sąjungos finansiniai 
interesai turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų, įskaitant 
sukčiavimą, prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) turėtų atlikti tyrimus, 
įskaitant patikrinimus ir inspektavimus 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra 
turėtų tirti sukčiavimo ir kitas 
nusikalstamas veikas, darančias poveikį
Sąjungos finansiniams interesams, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/137123, ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [Reglamentą dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 
Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad valdant ir įgyvendinant 
EJRŽF būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai 
interesai, kaip numatyta Reglamente (ES) 
Nr. [Reglamente dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių] ir 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos];

_________________ _________________

19 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

19 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
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atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1). 

atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

20 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

20 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

21 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

21 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

22 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

22 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

23 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

23 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) siekiant padidinti Sąjungos lėšų 
naudojimo skaidrumą ir užtikrinti 
patikimesnį finansų valdymą, visų pirma, 
sugriežtinant viešąją naudojamų lėšų 
kontrolę, valstybės narės interneto 
svetainėje reikėtų skelbti tam tikrą
informaciją apie EJRŽF lėšomis 
finansuojamą veiklą, kaip numatyta 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai 

(48) siekiant padidinti Sąjungos lėšų 
naudojimo skaidrumą ir užtikrinti 
patikimesnį finansų valdymą, visų pirma, 
sugriežtinant viešąją naudojamų lėšų 
kontrolę, valstybės narės interneto 
svetainėje reikėtų skelbti visą informaciją 
apie EJRŽF lėšomis finansuojamą veiklą, 
kaip numatyta Reglamente (ES) 
Nr. [reglamente, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos]. Kai valstybė narė 
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valstybė narė paskelbia informaciją apie 
EJRŽF lėšomis finansuojamą veiklą, turi 
būti laikomasi asmens duomenų apsaugos 
taisyklių, nustatytų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/67924;

paskelbia informaciją apie EJRŽF lėšomis 
finansuojamą veiklą, turi būti laikomasi 
asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 2016/67924;

_________________ _________________

24 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

24 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) gamybinės akvakultūros sektoriaus 
investicijos – investicijos į akvakultūros 
įrenginius arba jų statybą, plėtimą ar 
modernizavimą;

12) gamybinės akvakultūros sektoriaus 
investicijos – investicijos į akvakultūros 
įrenginius arba jų statybą, plėtimą, 
modernizavimą ar inovacijas;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) tvari mėlynoji ekonomika – visa 
Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus 
atitinkanti bendrojoje rinkoje sektoriuose ir 
tarp sektorių vykdoma ekonominė veikla, 
susijusi su vandenynais, jūromis, 
pakrantėmis ir vidaus vandenimis, įskaitant 
Sąjungos atokiausius regionus ir 
žemynines šalis, naujus sektorius ir ne 
rinkos prekes bei paslaugas.

15) tvari mėlynoji ekonomika –
siekiant atkurti ir išlaikyti jūrų 
ekosistemas ir apsaugoti pažeidžiamus 
gamtos išteklius, gėrybes ir paslaugas, 
visa Sąjungos aplinkos apsaugos teisės 
aktus atitinkanti ir paisant ekologinių ribų
bendrojoje rinkoje sektoriuose ir tarp 
sektorių vykdoma ekonominė veikla, 
susijusi su vandenynais, jūromis, 
pakrantėmis ir vidaus vandenimis, įskaitant 
Sąjungos atokiausius regionus ir 
žemynines šalis, naujus sektorius ir ne 
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rinkos prekes bei paslaugas;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) bendras valdymas – valdžios 
sektoriaus, vietos bendruomenės, kurią 
sudaro išteklių naudotojai (žvejai), kitų 
subjektų (nevyriausybinių organizacijų, 
mokslinių tyrimų įstaigų) ir tam tikrais 
atvejais kitų vietos ištekliais suinteresuotų 
žvejybos ir ne žvejybos subjektų (laivų 
savininkų, žuvų prekybos verslo atstovų, 
kredito įstaigų ar paskolų teikimo 
subjektų, turizmo sektoriaus ir kt.) 
partnerystės susitarimas, sudaromas 
siekiant dalytis atsakomybe už žvejybos 
valdymo sprendimų priėmimą ir tų 
sprendimų priėmimo galiomis;

Pagrindimas

FAO apibrėžtis, pateikta FAO terminų portale (http://www.fao.org/faoterm/en/).

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių išsaugojimas;

1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių išsaugojimas
atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius 
aspektus;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir darnios 
akvakultūros ir rinkų priemonėmis;

2) indėlis į maisto saugą ir 
aprūpinimą maistu Sąjungoje 
konkurencingos ir darnios akvakultūros ir 
rinkų priemonėmis;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai augti ir pakrantės 
bendruomenėms klestėti sudarymas;

3) sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai augti ir pakrantės 
bendruomenėms bei žvejybos rajonams 
klestėti sudarymas;

Pakeitimas 35

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

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bent 15 proc. kiekvienai valstybei 
narei skiriamos Sąjungos finansinės 
paramos skiriama 19 ir 20 straipsniuose 
nurodytoms paramos sritims. Prieigos prie 
Sąjungos vandenų neturinčios valstybės 
narės, atsižvelgdamos į savo kontrolės ir 
duomenų rinkimo užduočių aprėptį, gali 
taikyti mažesnę procentinę dalį.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Paskirstymas turėtų būti atliekamas pagal nustatytus kiekvienos valstybės narės poreikius. 
Skyrus bet kokias perteklines lėšas, atsirastų nepanaudotų lėšų arba nereikalingų išlaidų.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visos lėšos, kurios nėra 
išleidžiamos pagal 19 ir 20 straipsnius, 
susijusius su kontrole ir duomenų 
rinkimu, gali būti perskiriamos Europos 
žuvininkystės kontrolės agentūrai.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tausaus žvejybos išteklių naudojimo 
ir tvarios mėlynosios ekonomikos sektorių 
plėtros strategiją;

a) tausaus žvejybos išteklių naudojimo 
ir tvarios mėlynosios ekonomikos, 
plėtojamos paisant ekologinių ribų,
sektorių plėtros strategiją;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija parengia kiekvieno jūros 
baseino analizę pažymėdama bendrus jūros 
baseino pranašumus ir trūkumus, susijusius 
su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje nurodytų BŽP tikslų siekimu. 
Jei taikytina, atliekant tokią analizę 
atsižvelgiama į esamas jūrų baseinų ir 
makroregionines strategijas.

5. Komisija, gavusi atitinkamų 
patariamųjų tarybų nuomones, parengia 
kiekvieno jūros baseino analizę 
pažymėdama bendrus jūros baseino 
pranašumus ir trūkumus, susijusius su 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje nurodytų BŽP tikslų siekimu ir 
Direktyvoje 2008/56/EB nurodytos geros 
aplinkos būklės užtikrinimu. Jei taikytina, 
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atliekant tokią analizę atsižvelgiama į 
esamas jūrų baseinų ir makroregionines 
strategijas.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tikslinga kova su invazinėmis 
svetimomis rūšimis, kurios daro didelę 
žalą akvakultūros ir žvejybos sektoriaus 
produktyvumui;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) parama inovatyvių selektyviosios 
žvejybos įrankių tyrimui ir 
naudojimui visoje Sąjungoje, remiantis, 
be kita ko, Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 27 straipsniu;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) naujausius duomenis apie tvarios 
mėlynosios ekonomikos socialinius 
ekonominius veiklos rezultatus, visų 
pirma, žvejybos ir akvakultūros sektoriuje;

e) naujausius duomenis apie aplinkos 
prioritetų ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos socialinių ekonominių
veiklos rezultatų balansą, visų pirma, 
žvejybos ir akvakultūros sektoriuje;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
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9 straipsnio 6 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) programos indėlį švelninant klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikant.

i) programos indėlį švelninant klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikant, įskaitant 
išmetamo CO2 kiekio mažinimą taupant 
kurą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau Sutarties 107, 108 ir 109 
straipsniai netaikomi valstybių narių pagal 
šį reglamentą atliekamoms išmokoms, 
kurioms taikomas Sutarties 42 straipsnis.

2. Tačiau Sutarties 107, 108 ir 109 
straipsniai netaikomi valstybių narių pagal 
šį reglamentą atliekamoms išmokoms.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padarė Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/200828 42 straipsnyje, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1224/2009 90 
straipsnyje arba kituose Europos 
Parlamento ir Tarybos priimtuose teisės 
aktuose nurodytus sunkius pažeidimus;

a) padarė Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/200828 42 straipsnyje, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1224/2009 90 
straipsnyje arba kituose Europos 
Parlamento ir Tarybos priimtuose teisės 
aktuose nurodytus pažeidimus;

_________________ _________________

28 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1005/2008 
nustatantis Bendrijos sistemą, kuria 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 
iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 
2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 
601/2004 bei panaikinantis reglamentus 
(EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 
(OL L 286, 2008 10 29, p. 1).

28 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1005/2008 
nustatantis Bendrijos sistemą, kuria 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 
iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 
2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 
601/2004 bei panaikinantis reglamentus 
(EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 
(OL L 286, 2008 10 29, p. 1).
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos gavėjas po paraiškos 
pateikimo turi toliau atitikti 1 dalyje 
nurodytas priimtinumo sąlygas per visą 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpį bei per 
penkerių metų laikotarpį po galutinio 
mokėjimo gavimo.

2. Paramos gavėjas po paraiškos 
pateikimo turi toliau atitikti 1 dalyje 
nurodytas priimtinumo sąlygas per visą 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpį ir po 
galutinio mokėjimo gavimo.

Pagrindimas

Nė vienas veiklos vykdytojas ar paramos gavėjas niekada neturėtų daryti sunkių pažeidimų, 
dalyvauti NNN žvejyboje ar daryti su aplinka susijusias nusikalstamas veikas.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatoma riba, nuo kurios 
prasideda 1 ir 3 dalyse nurodytas 
laikotarpis, kuris turi būti proporcingas 
rimtų pažeidimų, nusikalstamų veikų ar 
sukčiavimo pobūdžiui, sunkumui, trukmei 
ir pasikartojimui, ir trunka mažiausiai 
vienus metus, ir to laikotarpio trukmė;

a) nustatoma riba, nuo kurios 
prasideda 1 ir 3 dalyse nurodytas 
laikotarpis, kuris turi būti proporcingas 
pažeidimų, nusikalstamų veikų ar 
sukčiavimo pobūdžiui, sunkumui, trukmei 
ir pasikartojimui, ir trunka mažiausiai 
vienus metus, ir to laikotarpio trukmė;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejybos laivų statyba ir įsigijimas 
arba žvejybos laivų importas, nebent šiame 
reglamente numatyta kitaip;

b) žvejybos laivų statyba ir įsigijimas 
ar modernizavimas, įskaitant variklio 
pakeitimą, arba žvejybos laivų importas, 
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nebent šiame reglamente numatyta kitaip;

Pagrindimas

Įrangos modernizavimas arba pakeitimas dažnai yra susijęs su didesniu efektyvumu ir 
didesniais žvejybos pajėgumais. Tokios variklio modernizavimo ir pakeitimo priemonės 
pažeistų 14.6 darnaus vystymosi tikslą, pagal kurį draudžiamos subsidijos, kuriomis 
didinamas žvejybos pajėgumas. Net jeigu senų variklių modernizavimas arba pakeitimas 
atliekamas su sąlyga, kad jie bus tokios pačios arba mažesnės galios, tai nebūtinai lems 
mažesnį laivo žvejybos pajėgumą. Europos Audito Rūmai nurodė, kad laivai, kuriuose 
įmontuoti kurą taupantys varikliai, vis tiek gauna paskatą didinti savo žvejybos pastangas.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) operacijos, susijusios su bet kokios 
formos elektroimpulsine žvejyba;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tiesioginis išteklių atkūrimas, 
išskyrus atvejus, kai tai Sąjungos teisės 
akte aiškiai numatyta kaip išsaugojimo 
priemonė arba kai tai daroma 
eksperimentinio išteklių atkūrimo tikslais;

g) tiesioginis išteklių atkūrimas, 
išskyrus atvejus, kai tai Sąjungos teisės 
akte aiškiai numatyta kaip išsaugojimo ar 
perkėlimo į kitą vietą priemonė arba kai tai 
daroma eksperimentinio išteklių atkūrimo 
tikslais;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti 

Išbraukta.
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Sąjungos arba nacionalinės teisės 
reikalavimus, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su Sąjungos įsipareigojimais, 
prisiimtais regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

Pagrindimas

Sunku suprasti, kodėl investicijos turėtų būti laikomos neatitinkančiomis paramos kriterijų, 
kai jos būtinos siekiant laikytis teisinių įpareigojimų, susijusių su, pavyzdžiui, nauju įrankiu, 
stebėjimo sistema ar įrankių modifikacijomis.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, kurie paskutinius dvejus 
kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 60 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje.

Išbraukta.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) veiklos išlaidos, pavyzdžiui, 
draudimo išlaidos, pridėtinės išlaidos, 
žvejybos laivų kuro arba įrangos išlaidos, 
kurios yra susijusios tik su veikla ar 
navigacija, pavyzdžiui, laivavirvės, 
privalomų saugumo arba saugos 
reikalavimų laikymosi išlaidos ir išlaidos 
techninės priežiūros paslaugoms.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skiriant paramą pagal šį skyrių 
siekiama padėti įgyvendinti aplinkosaugos, 
ekonominius, socialinius ir užimtumo BŽP 
tikslus, nustatytus Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 2 straipsnyje.

1. Skiriant paramą pagal šį skyrių 
siekiama padėti įgyvendinti aplinkosaugos, 
ekonominius, socialinius ir užimtumo BŽP 
tikslus, nustatytus Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, ir skatinti 
socialinį suinteresuotųjų subjektų 
dialogą.

Pakeitimas 55

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 kūrimas 
ir stiprinimas ir prekybos strategijų 
skatinimas;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) geresnės galimybės gauti kreditą ir 
pasinaudoti draudimo bei finansinėmis 
priemonėmis;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sveikatos, saugos ir darbo sąlygų 
žvejybos laivuose gerinimas;

e) sveikatos, saugos ir darbo sąlygų 
žvejybos laivuose gerinimas, suteikiant 
galimybę pritraukti daugiau jaunimo ir 
gerokai sumažinti avarijų jūroje 
priežasčių skaičių;
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) veiklos įvairinimas platesnėje 
tvarios mėlynosios ekonomikos srityje;

h) veiklos įvairinimas platesnėje 
tvarios mėlynosios ekonomikos, 
plėtojamos paisant ekologinių ribų,
srityje;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) tinkamos aplinkos bendro valdymo 
vietos planams rengti sukūrimas.

Pagrindimas

Bendro valdymo modelio potencialas geriausiai išnaudojamas taikant bioekonominį valdymą, 
pagal kurį atsižvelgiama į ekosistemą ir atsargumo principus. Šis modelis turėtų suteikti 
priemonių realiuoju laiku reaguoti į kintančias aplinkybes, kaip būdinga prisitaikomajam 
valdymui.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje nurodyta parama 
suteikiama kaip kompensacija, kai 
žvejybos veikla nutraukiama visam laikui, 
laikomasi šių sąlygų:

2. Išimtiniais atvejais 1 dalyje 
nurodyta parama gali būti suteikiama kaip 
kompensacija, kai žvejybos veikla 
nutraukiama visam laikui, jei laikomasi šių 
sąlygų:

Pakeitimas 61
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos nutraukimas numatomas 
kaip Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 
straipsnio 4 dalyje nurodyto veiksmų plano 
priemonė;

a) veiklos nutraukimas numatomas 
kaip Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 
straipsnio 4 dalyje nurodyto veiksmų 
plano, pagal kurį siekiama sumažinti 
laivyno pajėgumą, priemonė;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) dėl veiklos nutraukimo sumažėja 
bendras žvejybos pajėgumas, nes gauti 
pinigai nėra pakartotinai investuojami į 
sektorių;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. EJRŽF gali remti žvejybos ir 
akvakultūros įmones, kad padėtų joms 
surasti galimybių pasinaudoti rizikos 
valdymo priemonėmis, tokiomis kaip su 
draudimu ar savitarpio pagalbos fondais 
susijusios paskatos, siekiant padengti 
nuostolius, patirtus dėl vieno ar kelių šių 
įvykių:

a) gaivalinių nelaimių;

b) nepalankių meteorologinių reiškinių;

c) staigių vandens kokybės ar kiekio 
pokyčių, už kuriuos veiklos vykdytojas 
neatsako;

d) ligų, gamybos infrastruktūros gedimo 
ar sunaikinimo akvakultūros sektoriuje, 
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už kuriuos veiklos vykdytojas neatsako;

e) žvejų ar žvejybos laivų gelbėjimo 
išlaidų, kai jiems žvejojant įvyksta avarija 
jūroje.

Pagrindimas

Remiantis žemės ūkio sektoriaus pavyzdžiu, siūloma leisti panaudoti EJRŽF paramą rizikos 
valdymo priemonėms, tokioms kaip paskatos apsidrausti ar mokėti įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, siekiant padengti nuostolius a – e punktuose nurodytais atvejais.

Pakeitimas 64

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;

Pagrindimas

Kai kuriuose ES baseinuose gaubiamaisiais tinklais ir tralais žvejojančių laivų žvejybos 
veikla kasmet nutraukiama 30–60 dienų priklausomai nuo įvairių kintamųjų, pvz., žvejybos 
segmento ir konkretaus žvejybos tipo. Todėl laikinas veiklos nutraukimas turėtų būti 
padengiamas nepriklausomai nuo jo trukmės.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Visa atitinkamų laivų ir žvejų 
vykdoma žvejybos veikla faktiškai 
sustabdoma per atitinkamą veiklos 
nutraukimo laikotarpį. Kompetentinga 
institucija įsitikina, kad atitinkamas laivas 
nutraukė visą žvejybos veiklą per 
atitinkamą neeilinio veiklos nutraukimo 
laikotarpį ir kad nėra skiriama pernelyg 
didelė kompensacija, jeigu laivas 
naudojamas kitais tikslais.

5. Visa atitinkamų laivų ir žvejų 
vykdoma žvejybos veikla faktiškai 
sustabdoma per atitinkamą veiklos 
nutraukimo laikotarpį. Kompetentinga 
institucija užtikrina, kad atitinkamas laivas 
nutrauktų visą žvejybos veiklą per 
atitinkamą neeilinio veiklos nutraukimo
laikotarpį ir kad nebūtų skiriama pernelyg 
didelė kompensacija, jeigu laivas 
naudojamas kitais tikslais.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

1. EJRŽF gali remti laikino žvejybos 
veiklos nutraukimo priemones šiais 
atvejais:

a) išteklių biologinio atsinaujinimo 
laikotarpiais;

b) kai laikinas veiklos nutraukimas 
numatytas išteklių valdymo plane, 
priimtame pagal Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1967/2006, arba daugiamečiame 
plane, priimtame pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsnius, jei, 
remiantis mokslinėmis rekomendacijomis, 
reikia mažinti žvejybos pastangas, kad 
būtų pasiekti Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir 2 
straipsnio 5 dalies a punkte nurodyti 
tikslai.

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
skiriama ne ilgesnį kaip šešių mėnesių 
laikotarpį vienam laivui 2021–2027 m.
laikotarpiu.

3. 1 dalyje nurodyta parama skiriama tik:

a) Sąjungos žvejybos laivų, kurie 
įregistruoti kaip vykdantys veiklą ir 
kuriais per dvejus metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
vykdyta žvejybos veikla jūroje, 
savininkams ar operatoriams arba

b) žvejams, kurie per dvejus metus iki 
paraiškos paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, 
kurio veikla laikinai nutraukiama.
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4. Atitinkamas žvejybos laivas ar žvejai 
faktiškai sustabdo visą žvejybos veiklą.
Kompetentinga institucija įsitikina, kad 
atitinkamas laivas laikotarpiu, kuriuo 
laikinai nutraukta veikla, nevykdo jokios 
žvejybos veiklos.

Pagrindimas

Reikėtų vėl įvesti šią priemonę, nes ji davė puikių rezultatų per visus programavimo 
laikotarpius, per kuriuos buvo įgyvendinta.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
žuvininkystės valdymo ir mokslo 
reikmėms skirtų duomenų rinkimas, 
valdymas ir naudojimas, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 
straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 27 straipsnyje ir 
konkrečiau nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. 2017/1004, remiantis Reglamento (ES) 
Nr. 2017/1004 6 straipsnyje nurodytais 
nacionaliniais darbo planais.

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
žuvininkystės valdymo ir mokslo 
reikmėms skirtų duomenų rinkimas, 
valdymas, apdorojimas ir naudojimas, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
25 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 27 straipsnyje 
ir konkrečiau nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. 2017/1004, remiantis Reglamento (ES) 
Nr. 2017/1004 6 straipsnyje nurodytais 
nacionaliniais darbo planais.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarydamos 2 dalyje nurodytą 
sąrašą ir nustatydamos kiekius valstybės 
narės atsižvelgia į visus susijusius 
veiksnius, pirmiausia į poreikį užtikrinti, 
kad kompensacija būtų suderinama su
BŽP taisyklėmis.

3. Sudarydamos 2 dalyje nurodytą 
sąrašą ir nustatydamos kiekius valstybės 
narės atsižvelgia į visus susijusius 
veiksnius, pirmiausia į poreikį užtikrinti, 
kad kompensacija atitiktų BŽP taisykles.

Pakeitimas 69
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompensaciją žvejams, kad jie 
surinktų iš jūros pamestus žvejybos 
įrankius ir šiukšles;

a) kompensaciją žvejams, kad jie 
surinktų iš jūros pamestus žvejybos 
įrankius ir pristatytų atsitiktinai sužvejotas 
jūrų šiukšles;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akvakultūra Darni akvakultūra

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 34
straipsnio 1 dalyje numatytas darnios 
akvakultūros skatinimas. Jomis taip pat 
turėtų būti galima skatinti gyvūnų sveikatą 
ir gerovę akvakultūros sektoriuje, kaip 
numatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 2016/42932 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 652/201433;

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 34 
straipsnio 1 dalyje numatytas darnios 
akvakultūros skatinimas. Jomis taip pat 
turėtų būti galima teikti paramą, siekiant 
spręsti specifines sektoriaus problemas, 
kurias kelia invazinės svetimos rūšys, ir 
skatinti gyvūnų sveikatą ir gerovę 
akvakultūros sektoriuje, kaip numatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 2016/42932 ir Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 652/201433;

_________________ _________________

32 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/429 
dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš 
dalies keičiami ir panaikinami tam tikri 
gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų 
sveikatos teisės aktas) (OL L 84, 2016 3 
31, p. 1).

32 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/429 
dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš 
dalies keičiami ir panaikinami tam tikri 
gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų 
sveikatos teisės aktas) (OL L 84, 2016 3 
31, p. 1).
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33 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, 
susijusių su maisto grandine, gyvūnų 
sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir 
augalų dauginamąja medžiaga, valdymo 
nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 
2008/90/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, 
(EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/128/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
ir panaikinami Tarybos sprendimai 
66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB 
(OL L 189, 2014 6 27, p. 1).

33 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, 
susijusių su maisto grandine, gyvūnų 
sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir 
augalų dauginamąja medžiaga, valdymo 
nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 
2008/90/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, 
(EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/128/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
ir panaikinami Tarybos sprendimai 
66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB 
(OL L 189, 2014 6 27, p. 1).

Pagrindimas

Remiantis 2018 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija „Siekiant sukurti darnų ir 
konkurencingą Europos akvakultūros sektorių: dabartinė būklė ir ateities uždaviniai“ 
(2017/2118(INI)), įskaitant poziciją dėl invazinės svetimos rūšies – japoninio gręžtuko ir 
gyvūnų ligos – austrių herpeso.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF parama gali būti teikiama bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslams įgyvendinti, 
numatyti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
35 straipsnyje ir konkrečiau nurodyti 
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013. Ja taip 
pat galima remti veiksmus, kuriais 
skatinamas žvejybos ir akvakultūros 
produktų pardavimas, kokybė ir pridėtinė 
vertė.

EJRŽF parama gali būti teikiama bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslams įgyvendinti, 
numatyti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
35 straipsnyje ir konkrečiau nurodyti 
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013. Ja taip 
pat galima remti veiksmus, kuriais 
skatinamas žvejybos ir darnios 
akvakultūros produktų pardavimas, kokybė 
ir pridėtinė vertė.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
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25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šį straipsnį teikiama 
tik Reglamento (ES) Nr. [reglamento, 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 
52 straipsnyje numatytomis finansinėmis 
priemonėmis ir pagal „InvestEU“ 
programą, kaip numatyta to reglamento 10 
straipsnyje.

2. Parama pagal šį straipsnį teikiama 
tik mažos apimties priekrantės žvejybai 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 52 
straipsnyje numatytomis finansinėmis 
priemonėmis ir pagal „InvestEU“ 
programą, kaip numatyta to reglamento 10 
straipsnyje.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 4 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 prioritetas. Sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai augti ir pakrantės 
bendruomenėms klestėti sudarymas

3 prioritetas. Sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai, plėtojamai paisant ekologinių 
ribų, ir pakrantės bendruomenėms klestėti 
sudarymas

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
duomenų rinkimas, valdymas ir 
naudojimas žinioms apie jūros aplinkos 
būklę pagerinti, siekiant:

EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
duomenų rinkimas, valdymas, analizė, 
apdorojimas ir naudojimas žinioms apie 
jūros aplinkos būklę pagerinti, siekiant:

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 

1. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
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bendrosios nuostatos] 90 straipsnio 4 dalį 
Komisija gali pertraukti visų mokėjimų 
arba jų dalies mokėjimo terminą, jeigu 
esama duomenų, kad valstybė narė 
nesilaiko pagal BŽP taikytinų taisyklių ir 
jeigu dėl to gali būti padarytas poveikis 
mokėjimo paraiškoje nurodytoms 
išlaidoms, kurioms prašoma tarpinio 
mokėjimo.

bendrosios nuostatos] 90 straipsnio 4 dalį 
Komisija gali pertraukti visų mokėjimų 
arba jų dalies mokėjimo terminą, jeigu 
esama duomenų, kad valstybė narė 
nesilaiko pagal BŽP taikytinų taisyklių ar 
atitinkamų Sąjungos aplinkos teisės aktų 
ir jeigu dėl to gali būti padarytas poveikis 
mokėjimo paraiškoje nurodytoms 
išlaidoms, kurioms prašoma tarpinio 
mokėjimo.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 91 straipsnio 3 dalį 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomi visi programos tarpiniai 
mokėjimai arba jų dalis, jeigu valstybė narė 
smarkiai nesilaiko pagal BŽP taikytinų 
taisyklių ir dėl to gali būti padarytas 
poveikis mokėjimo paraiškoje nurodytoms 
išlaidoms, kurioms prašoma tarpinio 
mokėjimo.

1. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 91 straipsnio 3 dalį 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomi visi programos tarpiniai 
mokėjimai arba jų dalis, jeigu valstybė narė 
smarkiai nesilaiko pagal BŽP taikytinų 
taisyklių ar atitinkamų Sąjungos aplinkos 
teisės aktų ir dėl to gali būti padarytas 
poveikis mokėjimo paraiškoje nurodytoms 
išlaidoms, kurioms prašoma tarpinio 
mokėjimo.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokėjimo paraiškoje nurodytoms 
išlaidoms padarė poveikį sunkūs atvejai, 
kai valstybės narės nesilaikė BŽP taisyklių 
ir dėl to pagal 34 straipsnį sustabdyti 
mokėjimai, o atitinkama valstybė narė vis 
dar negali įrodyti, jog ėmėsi būtinų 
taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų taikomų 
taisyklių laikymąsi ir jų vykdymo 
užtikrinimą ateityje.

b) mokėjimo paraiškoje nurodytoms 
išlaidoms padarė poveikį sunkūs atvejai, 
kai valstybės narės nesilaikė BŽP taisyklių 
ar atitinkamų Sąjungos aplinkos teisės 
aktų ir dėl to pagal 34 straipsnį sustabdyti 
mokėjimai, o atitinkama valstybė narė vis 
dar negali įrodyti, jog ėmėsi būtinų 
taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų taikomų 
taisyklių laikymąsi ir jų vykdymo 
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užtikrinimą ateityje.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nustato pataisos sumą 
atsižvelgdama į sunkaus atvejo, kai 
valstybė narė arba paramos gavėjas 
nesilaiko BŽP taisyklių, pobūdį, sunkumą, 
trukmę bei pasikartojimą ir EJRŽF įnašo į 
atitinkamo paramos gavėjo ekonominę 
veiklą svarbą.

2. Komisija nustato pataisos sumą 
atsižvelgdama į sunkaus atvejo, kai 
valstybė narė arba paramos gavėjas 
nesilaiko BŽP taisyklių ar atitinkamų 
Sąjungos aplinkos teisės aktų, pobūdį, 
sunkumą, trukmę bei pasikartojimą ir 
EJRŽF įnašo į atitinkamo paramos gavėjo 
ekonominę veiklą svarbą.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai neįmanoma tiksliai skaičiais 
įvertinti išlaidų sumos, susijusios su atveju, 
kai valstybė narė nesilaiko BŽP taisyklių, 
Komisija taiko fiksuoto dydžio arba 
ekstrapoliuotą finansinę pataisą pagal 4 
dalį.

3. Kai neįmanoma tiksliai skaičiais 
įvertinti išlaidų sumos, susijusios su atveju, 
kai valstybė narė nesilaiko BŽP taisyklių
ar atitinkamų Sąjungos aplinkos teisės 
aktų, Komisija taiko fiksuoto dydžio arba 
ekstrapoliuotą finansinę pataisą pagal 4 
dalį.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinant tvarią, klimato kaitos 
poveikiui atsparią mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų mėlynąją ekonomiką;

a) skatinant tvarią, klimato kaitos 
poveikiui atsparią mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų mėlynąją ekonomiką, 
plėtojamą paisant ekologinių ribų;
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gerinant jūrų srities įgūdžius, 
vandenynų klausimų išmanymą ir 
socialinių ekonominių duomenų apie tvarią 
mėlynąją ekonomiką mainus;

d) gerinant jūrų srities įgūdžius, 
vandenynų klausimų išmanymą ir aplinkos 
ir socialinių ekonominių duomenų apie 
tvarią mėlynąją ekonomiką mainus;

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Su šiuo reglamentu susijusios 
mokėjimų procedūros turi būti 
paspartintos, siekiant sumažinti 
ekonominę naštą žvejams. Komisija 
įvertina dabartinius veiklos rezultatus, 
siekdama pagerinti ir paspartinti 
mokėjimų procesą.
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