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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Žuvininkystės komitetas:

– palankiai vertina 2016 m. rugsėjo 14 d. pateiktą Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, 
kuriuo nustatomas naujas ES finansinis reglamentas ir iš dalies keičiamos daugelis 
sektorinių taisyklių, ypač Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų (ESI fondų), įskaitant Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą 
(EJRŽF), bendros ir bendrosios nuostatos);

– teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus supaprastinti ES lėšų gavėjams taikomas 
procedūras, esamus daugiapakopius auditus sumažinti iki vienos pakopos, hibridiniams 
veiksmams taikyti vienintelį taisyklių rinkinį, taikyti lankstesnį biudžeto valdymą, 
orientuotis į rezultatus ir supaprastinti ataskaitų teikimą, supaprastinti ES 
administravimą ir suteikti piliečiams dalyvavimo galimybę;

– vis dėlto yra susirūpinęs dėl galimybės, kad pagal naująsias taisykles bus galima EJRŽF 
panaudoti su žuvininkystės politika nesusijusioms struktūrinėms reformoms finansuoti;

– pabrėžia poreikį neleisti valstybėms narėms perskirstyti EJRŽF lėšų kitiems tikslams;

– pabrėžia, jog svarbu, kad visi EJRŽF įnašai būtų griežtai skirti struktūrinėms 
reformoms, susijusioms su bendra žuvininkystės politika, įgyvendinti, įskaitant kontrolę 
ir mokslinių duomenų rinkimą;

– pabrėžia poreikį toliau stiprinti vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmenį 
įgyvendinant EJRŽF;

– apgailestauja, kad nebuvo atliktas joks tokio sudėtingo pasiūlymo poveikio vertinimas;

– laikosi nuomonės, kad viešoji konsultacija dėl šio finansinio reglamento persvarstymo 
buvo pernelyg trumpa ir nepakankamai išsami ir įtrauki;

– mano, jog apgailėtina tai, kad jis negali pateikti savo nuomonės ir pakeitimų dėl tos 
pasiūlymo dėl teisės akto dalies, kuri jam labiausiai rūpi, būtent dėl Komisijos 
pasiūlymo COM(2016) 0605 265 straipsnio. Tai buvo numatyta Komitetų pirmininkų 
sueigos nustatytame susitarimo memorandume, pagal kurį Žuvininkystės komitetui 
leista tik pateikti savo nuomonę Biudžeto komitetui (BUDG) ir Biudžeto kontrolės 
komitetui (CONT), bendradarbiaujantiems pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, o 
anksčiau minėtasis 265 straipsnis patenka į Regioninės plėtros komiteto (pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 54 straipsnį su BUDG ir CONT susijęs komitetas) išimtinės 
kompetencijos sritį. Tai reiškia, kad Žuvininkystės komiteto nariai galės pateikti 
pakeitimus šiai daliai atskirai Regioninės plėtros komitetui pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 208 straipsnį, o ne Žuvininkystės komiteto vardu.

PAKEITIMAI
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Žuvininkystės komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Biudžeto kontrolės komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant užtikrinti tinkamas 
Parlamento ir Tarybos diskusijas, reikia 
nustatyti tinkamesnius diskusijų dėl 
Komisijos pasiūlymo terminus;

Pagrindimas

Europos Parlamentas apgailestauja, kad diskusijoms dėl šio pasiūlymo numatytais terminais 
tinkamai neatsižvelgiama į vienos iš teisėkūros institucijų nuomones.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
178 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(178a) Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo finansiniai ištekliai 
turėtų būti griežtai skiriami bendrai 
žuvininkystės politikai remti siekiant 
išsaugoti jūrų biologinius išteklius, valdyti 
šių išteklių žvejybą ir šiuos išteklius 
naudojančius laivynus, užtikrinti gėlo 
vandens biologinius išteklius ir 
akvakultūrą, taip pat žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų perdirbimą ir 
tiekimą rinkai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
178 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(178b) ESI fondų asignavimų perkėlimas 
priemonėms, sukurtoms pagal Finansinį 
reglamentą arba konkretiems sektoriams 
skirtus reglamentus, bet kokiu atveju 
niekada negali kliudyti tinkamai 
įgyvendinti sektorių politiką skatinant 
finansinių priemonių naudojimą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama skatinti geriausią praktiką 
įgyvendinant struktūrinių fondų, 
Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai, EŽŪGF ir Europos 
žuvininkystės fondo lėšas, Komisija 
informavimo tikslais gali suteikti galimybę 
už valdymo ir kontrolės veiklą atsakingoms 
įstaigoms naudotis metodiniu vadovu, 
kuriame pateikta jos kontrolės strategija ir 
metodas, įskaitant kontrolinius sąrašus ir 
geriausios praktikos pavyzdžius. Šis 
vadovas prireikus atnaujinamas.

Siekdama skatinti geriausią praktiką 
įgyvendinant struktūrinių fondų, 
Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai, EŽŪGF ir Europos 
žuvininkystės fondo lėšas, Komisija 
informavimo tikslais gali suteikti galimybę 
už valdymo ir kontrolės veiklą atsakingoms 
įstaigoms naudotis metodiniu vadovu, 
kuriame pateikta jos kontrolės strategija ir 
metodas, įskaitant kontrolinius sąrašus ir 
geriausios praktikos pavyzdžius. Šis 
vadovas prireikus atnaujinamas.
Siekiant įgyvendinti nacionalines ir 
subnacionalines programas reikia sukurti 
išsamią nacionalinę ir subnacionalinę 
valdymo ir kontrolės sistemą, taikomą 
visiems finansiniams įsipareigojimams, 
grindžiamą glaudžiu nacionalinių bei bet 
kokių subnacionalinių valdymo institucijų 
ir Komisijos bendradarbiavimu. Komisija 
kasmet teikia atskaitas ir skelbia 
laikotarpio vidurio vertinimus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Siekiant nustatyti konkrečią ir 
tinkamą politiką ir priemones Komisija 
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skatina parengti regionines veiklos 
programas, laikantis proporcingumo ir 
subsidiarumo principų ir atsižvelgiant į 
regioninę kompetenciją.

Pagrindimas

Regionams turėtų būti suteikta galimybė naudotis teise dalyvauti sprendimų priėmimo 
procese klausimais, kurie priklauso jų kompetencijai. Atitinkamai, regionams, turintiems 
kompetenciją žuvininkystės sektoriuje, turėtų būti suteikta galimybė parengti ir valdyti savo 
regionines veiklos programas.
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