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PASIŪLYMAI 

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 

įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į socialinę ir ekonominę žuvininkystės svarbą ES pakrančių 

regionuose, būtina išlaikyti specialų, tvirtą, nepriklausomą ir prieinamą žuvininkystės 

fondą, siekiant įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), užtikrinti tvarią Europos 

akvakultūrą ir žuvininkystę, nustatyti atrankos planą, kad būtų išvengta išmetimo į jūrą, 

siekiant sumažinti įpareigojimo iškrauti laimikį finansinę naštą ir paskatinti jo 

įgyvendinimą, taip pat pasiekti didžiausio galimą tausios žvejybos laimikio (MSY) tikslą; 

be to, pabrėžia, kad toks fondas taip pat turi padėti žuvininkystės sektoriui atlikti 

restruktūrizaciją, būtiną dėl įvairių priežasčių, ir kad šis procesas gali apimti tokias 

priemones kaip įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymas ir variklių pakeitimas netaršiais 

varikliais; 

2. pabrėžia, kad bendra žuvininkystės politika yra išimtinė ES kompetencija ir kad dėl šios 

priežasties šiai politikai Europos Sąjungai suteiktos lėšos turėtų būti pakankamos, kad 

būtų galima pasiekti pagrindiniame reglamente išdėstytus griežtus tikslus; vis dėlto 

primena, kad dabartinis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) sudaro tik 

0,6 % visų 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) asignavimų; pabrėžia, 

kad reikėtų išlaikyti bent tokį pat EJRŽF finansinių lėšų lygį, atsižvelgiant į žuvininkystės 

socialinę ir ekonominę svarbą Europos Sąjungos (ES) pakrančių regionuose; 

3. todėl ragina Komisiją numatyti daugiau lėšų kitam EJRŽF programavimo laikotarpiui, 

didesnę finansavimo procentinę dalį ir skirtingas bendro finansavimo ir kompensacijų 

žvejams žvejybos draudimo laikotarpiu taisykles, siekiant patenkinti smulkiosios 

žvejybos, kuriai dažnai trukdo dėl valstybių narių kaltės vykstantys administraciniai 

vėlavimai, poreikius;  

4. pažymi, kad kai kuriais atvejais pagalba, susijusi su laikinu žvejybos veiklos nutraukimu, 

turėtų būti teikiama ir toliau; taip pat pažymi, kad ši pagalba turėtų būti skiriama 

laivynams, privalantiems nutraukti savo veiklą dėl išorinės priežasties, pavyzdžiui, 

žvejybos draudimo; taip pat primygtinai ragina tokiomis pat sąlygomis kaip dabar toliau 

teikti pagalbą, skiriamą žvejybos veiklą nutraukus visam laikui, ir, prireikus, papildomai 

atlikti ekonominį auditą siekiant nustatyti, kokį poveikį laivų išmontavimas turi laivyno 

subalansavimui ir realiam žvejybos pajėgumui; 

5. pažymi, kad „Brexit’as“ neturėtų būti naudojamas kaip pretekstas sumažinti finansavimą 

ateityje; laikosi nuomonės, kad ES turėtų rasti būdą, kaip užtikrinti, kad dėl galimo 

biudžeto sumažėjimo pagal daugiametę finansinę programą po 2020 m. nebūtų 

automatiškai sumažinti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui skirti asignavimai, 

kaip jie jau buvo sumažinti pagal 2018 m. biudžetą; pabrėžia, kad parama visų pirma turi 

būti teikiama mažos apimties priekrantės žvejybai; be to, įspėja, kad, atsižvelgiant į ir taip 

jau sumažėjusį šiam sektoriui ES skiriamą biudžetą, dėl „Brexit’o“ poveikio žuvininkystei 

šioje srityje reikia numatyti tvirtą išlaidų kategoriją; 

6. siūlo finansavimą didinti naudojantis finansinėmis priemonėmis, kuriomis papildoma 

neatlygintina pagalba; taip pat siūlo suteikti galimybę naudotis paskolų sistema, dėl kurios 
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sektorius galėtų turėti daugiau galimybių finansuoti savo veiklą, kad būtų stiprinamas 

ekonominis įmonių vystymasis, ir toliau stengtis švelninti gavybos veiklos poveikį 

aplinkai; 

7. pabrėžia, kad EJRŽF reikia suteikti pakankamai lėšų, kad jas būtų galima investuoti į 

žvejybos laivyno tvarumą, selektyvumą ir konkurencingumą; 

8. pabrėžia, kad, praėjus trejiems metams po 2014–2020 m. EJRŽF priėmimo 2014 m. 

gegužės 1 d., jo biudžeto įvykdymo lygis tebėra nepatenkinamas – iki 2017 m. rugsėjo 

mėn. panaudota tik 1,4 % iš 6,4 mlrd. EUR fondo asignavimų; tikisi, kad Europos jūrų 

reikalų ir žuvininkystės fondo ir kitų ES struktūrinių ir investicinių programų biudžeto 

įvykdymo lygis ilgainiui pagerės; pabrėžia, kad įvykdymo lygis žemas daugiausia dėl to, 

kad reformavus BŽP buvo vėluojama priimti šio Europos fondo reglamentą ir kad dažnai 

trūksta administracinių procedūrų aiškumo tvarkant fondo gaunamą pagalbą; todėl 

pasisako už tai, kad būtų daugiau konkretumo ir paprastumo; pageidauja, kad asignavimai 

būtų skiriami lanksčiau, visų pirma kad valstybių narių nesunaudotas su duomenimis 

susijusių eilučių lėšas būtų galima pervesti mokslinių tyrimų institutams, o su kontrole 

susijusias lėšas – Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai; 

9. taip pat primygtinai ragina EJRŽF lėšomis kompensuoti išlaidas, susijusias su 

įpareigojimu iškrauti laimikį, – tai reiškia, kad šis fondas turi būti supaprastintas ir jam 

skiriama pakankamai lėšų; 

10. mano, kad, norint išvengti esamos padėties pasikartojimo, reikia imtis veiksmų siekiant 

užtikrinti, kad po 2020 m. ES žuvininkystės fondo biudžetas būtų vykdomas sparčiau, 

lanksčiau ir be vėlavimų, kurie išlieka 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondo problema, taip pat kad jį vykdant būtų mažiau biurokratizmo; 

11. ragina Komisiją persvarstyti nuostatą dėl investicijų, siekiant užtikrinti, kad EJRŽF 

lėšomis bendrai finansuojamos regioninės ir nacionalinės investicijos nebūtų įtrauktos 

skaičiuojant nacionalinį deficitą vykstant Europos semestrui; 

12. pritaria daugelio įmonių ir valstybių narių valdžios institucijų nuomonei, kad dabartinės 

finansavimo taisyklės yra pernelyg sudėtingos ir apskritai galėtų būti palengvintos, ypač 

projektų, kurių finansavimo sumos nedidelės, atveju; pažymi, kad turime supaprastinti 

EJRŽF reglamentą, nes pranešimas dėl „Omnibus reglamento“, kuriuo buvo siekiama 

supaprastinti Finansinį reglamentą, nesusijęs su EJRŽF; 

13. pabrėžia, kad svarbu kontroliuoti žuvininkystę ir mokslinių duomenų rinkimą, kurie yra 

bendros žuvininkystės politikos ramsčiai; mano, kad šiems ramsčiams ir toliau turi būti 

teikiamas Sąjungos finansavimas ir kad valstybės narės turi labiau stengtis naudotis šiomis 

priemonėmis; 

14. mano, kad dėl naujo ES žuvininkystės fondo turėtų būti nustatomos proporcingumo 

taisyklės, kurias taikant nedideliems projektams tektų mažesnė biurokratinė našta negu 

dideliems; todėl ragina nustatyti tam tikrą de minimis taisyklę, taikytiną iš naujo ES 

žuvininkystės fondo teikiamai mažos apimties finansinei paramai; 

15. pabrėžia, kad, nors ES išlieka grynąja jūros gėrybių importuotoja, Europos žuvininkystės 

sektorius tebėra labai svarbus sveiko maisto produktų tiekėjas Europos rinkai ir kartu 
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užtikrina savarankišką apsirūpinimą maistu; pabrėžia, kad ES turėtų toliau dėti pastangas, 

kad maisto, aplinkos ir socialinių standartų, nustatytų Tarptautinės darbo organizacijos 

konvencijoje Nr. 188, arba kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama 

žvejyba standartų neatitinkantys produktai nepatektų į rinką, – šie reikalavimai turi būti 

įtraukiami į laisvosios prekybos susitarimus; pabrėžia, kad apskritai standartų 

neatitinkančių žuvininkystės produktų importas, kuris neatitinka teisinių reikalavimų, 

turėtų būti apribotas ir žuvininkystės produktams turėtų būti sukurtos vienodos sąlygos; 

pabrėžia, kad reikia stiprinti ir vienodinti importo iš trečiųjų šalių kontrolę ir patikras 

siekiant užtikrinti, kad teisinių reikalavimų neatitinkantys produktai nepatektų į ES rinką; 

16. pabrėžia, kad Europos pridėtinė vertė žuvininkystės valdymo srityje iki šiol buvo 

labiausiai susijusi su žvejybos laivynų pajėgumų mažėjimu, geru išteklių valdymu, 

produktų kokybe ir jų perdirbimu; laikosi nuomonės, kad daugiametėje finansinėje 

programoje po 2020 m. reikės atsižvelgti į pusiausvyrą tarp turimų žvejybos išteklių ir 

laivyno pajėgumų; vis dėlto pabrėžia, kad reikėtų atsižvelgti ir į kitus elementus, kurių 

pridėtinė vertė negali būti išreikšta kiekybiškai, pavyzdžiui, žvejybos sektoriaus poveikį 

bendruomenėms, kurios tiesioginio ir netiesioginio užimtumo ir vietos ekonomikos 

augimo srityse itin priklauso nuo šio sektoriaus; taigi pabrėžia, jog, siekiant padėti šioms 

bendruomenėms ir užtikrinti didesnę teritorinę sanglaudą, svarbu, kad žuvininkystės 

sektorius išliktų nepriklausomas; 

17. pabrėžia, kad pirmenybė teikiant būsimojo EJRŽF lėšas turi būti skiriama nuo smulkiosios 

žvejybos priklausomoms pakrančių bendruomenėms, atsižvelgiant į tai, kad smulkioji 

žvejyba šioms vietovėms svarbi aplinkos ir užimtumo požiūriais – 80 % Europos laivyno 

yra šio sektoriaus dalis ir sektoriuje sukurta 40 % visų pirminio sektoriaus darbo vietų, 

neskaitant netiesioginių darbo vietų, sukuriamų vykdant platinimo veiklą vietos mastu, 

gaminant tinklus arba remontuojant laivus; pažymi, kad teikiant būsimojo EJRŽF lėšas 

pirmenybė turi būti skiriama nuo smulkiosios žvejybos priklausomoms pakrančių 

bendruomenėms, siekiant užtikrinti augimą, duoti pajamų ir kurti darbo vietas: pažymi, 

kad toks buvo bendros žuvininkystės politikos reformos sumanymas, į kurį atsižvelgta 

formuojant naują politiką; 

18. pabrėžia, kad vietos bendruomenėms ir kai kuriems jūrų bei pakrančių regionams labai 

svarbūs socialiniai ir ekonominiai žvejybos aspektai; pripažįsta, kad reikia toliau išlaikyti 

pakankamas finansines atsargas, kad pakrantės žvejybos, smulkiosios žvejybos ir mažos 

apimties žvejybos laivynai galėtų toliau gauti finansavimą; 

19. pabrėžia, kad tradicinė priekrantės žvejyba yra svarbus turistų traukos veiksnys, taigi 

netiesiogiai daro didelį ekonominį poveikį ir kitiems sektoriams; 

20. pažymi, kad Europos pakrančių ir salų bendruomenės yra ir išliks labai priklausomos nuo 

žuvininkystės sektoriaus šiose srityse: jūros produktų perdirbimo, turizmo, maitinimo, o 

grandinės pradžioje – laivų statybos, priežiūros, remonto, saugumo ir naujų technologijų; 

todėl pabrėžia, kad derėtų ir toliau skirti pagrindinį dėmesį bendruomenės inicijuotai 

vietos plėtrai (angl. CLLD) ir žuvininkystės vietos veiklos grupėms (angl. FLAG) ir kad 

reikia padidinti jų finansavimą, nes jos padeda kurti galimybes vietos bendruomenėms 

spręsti šias problemas vietos lygmeniu, panaudojant vietos suinteresuotųjų subjektų žinias 

vietos problemoms spręsti; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu išsaugoti žvejų 

gamintojų organizacijų finansavimo struktūrą, taip pat padėti žvejams atstovaujančioms 
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organizacijoms; 

21. mano, kad kontrolės priemonės yra viena iš svarbiausių ir pagrindinių BŽP sudedamųjų 

dalių, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas; taip pat, kad reikia skirti pakankamai 

ekonominių ir kitų išteklių tiek Komisijos, tiek valstybių narių veiklai kontroliuoti; todėl 

mano, kad finansavimu ateityje turi būti užtikrinta pakankama parama šiuo atžvilgiu; 

22. pabrėžia, kad abiejų priemonių, pagal kurias teikiama bendra parama žuvininkystės 

sektoriui, vietos veiklos grupėms ir žvejų gamintojų organizacijoms, finansavimo 

struktūrą būtina išlaikyti nepakeistą, atsižvelgiant į tai, kad tai yra pagrindiniai veiksniai 

siekiant plėtoti žvejybą nuo šios veiklos priklausomuose regionuose; 

23. mano, kad EJRŽF prioritetinė finansinė parama ir toliau turėtų būti teikiama priekrantės ir 

smulkiajai žvejybai, atsižvelgiant į šios žvejybos socialinį ir ekonominį vaidmenį nuo 

žvejybos labai priklausomuose regionuose, nemažinant finansinės paramos kitiems 

laivynams, kurie taip pat būtini siekiant ES rinkoms tiekti sveiką maistą; 

24. mano, kad atsižvelgiant į būsimą DFP reformą būtina apsvarstyti galimybę finansuoti 

priemones, kurių tikslas – modernizuoti tam tikrus pasenusius laivynus, dėl kurių kyla 

pavojus saugumui jūroje, pavyzdžiui, tam tikrus atokiausių regionų laivynus, laikantis 

sąlygos, kad dėl to nepadidės žvejybos pajėgumas; 

25. pabrėžia vis didesnę vadinamosios mėlynosios ekonomikos svarbą; mano, kad atitinkamai 

paskiriant konkrečią eilutę mėlynojo augimo strategijos prioritetai turėtų būti suderinti su 

EJRŽF prioritetais (ekologiniu tvarumu, efektyviu išteklių naudojimu, konkurencingumu, 

kokybiškų užimtumo galimybių kūrimu, akademiniu bei profesiniu mokymu ir teritorine 

sanglauda); ragina Komisiją iš naujo įvertinti mėlynajam augimui skirtus daugiametės 

finansinės programos asignavimus ir pabrėžia, kad žuvininkystės fondas turėtų atlikti 

svarbų vaidmenį šioje srityje; 

26. palankiai vertina tai, kad įgyvendinant Europos mėlynosios ekonomikos strategiją 

siekiama skatinti akvakultūros sektorių, kuriam skiriama 20 % EJRŽF, tačiau 

apgailestauja, kad dėl administracinių kliūčių trukdoma akvakultūros plėtrai, todėl ragina 

išnagrinėti, kaip būtų galima sumažinti biurokratizmą valstybėse narėse; 

27. pabrėžia, kad reikia remti priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos 

socialiniam dialogui, ir naudoti EJRŽF padedant apmokyti kvalifikuotus specialistus jūrų 

ir žuvininkystės sektoriui; pabrėžia, jog svarbu modernizuoti jūrų ir žuvininkystės 

sektorių, ir atkreipia dėmesį į inovacijų vaidmenį šioje srityje; taigi ragina investuoti į 

technologijų plėtrą ir inovacijas, ypač atsižvelgiant į būtinybę pagerinti žvejybos įrankių 

selektyvumą, atsižvelgiant į įpareigojimą iškrauti visą laimikį ir didžiausio galimo tausios 

žvejybos laimikio kriterijų laikymąsi, ir atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti laivo 

veiksmingumą ir įgulos komfortą ir saugumą; be to, pažymi, kad lėšų turi gauti ir kitų 

sektorių įmonės, rengiančios pasiūlymus žuvininkystės sektoriui, ir kad reikia didinti 

finansavimo galimybes siekiant skatinti geresnius sektoriaus ekonominės veiklos ir su 

aplinka susijusius rezultatus; 

28. pakartoja, kad svarbu skatinti žvejybos įvairinimą ir į jį investuoti, plėtojant papildomą 

veiklą; 
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29. primena, kad reikia tobulinti mokslinių duomenų kaupimą ir užtikrinti geresnę prieigą prie 

jų, taip pat skatinti jūrų ir žuvininkystės sektoriaus bendradarbiavimą su mokslo 

bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais subjektais, keitimąsi 

moksliniais duomenimis bei plėtoti naujus mokslinius tyrimus ir vystyti naujas 

žuvininkystės sektoriaus šakas, pvz., akvaponiką; 

30. pakartoja, kad, vertinant žuvininkystės išteklių būklę, labai svarbu remtis tiksliomis ir 

nepriklausomomis mokslinėmis nuomonėmis, kad būtų priimami tokie valdymo 

sprendimai, kurie padeda sugauti didžiausius galimus tausios žvejybos laimikius 

(angl. MSY); mano, kad Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fonde po 2020 m. 

mokslinių duomenų rinkimui turėtų būti numatytas pakankamas finansavimas; 

31. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti bent jau tą patį Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 

(EŽKA) finansavimo lygį, susijusį tik su jos uždaviniu vykdyti žuvininkystės sektoriaus 

kontrolę, patikrą ir stebėjimą; prašo ateityje stiprinti EŽKA vaidmenį siekiant sudaryti 

sąlygas pasiekti BŽP tikslus ir užtikrinti, kad EŽKA galėtų konsultuoti savo su žvejybos 

laivynų valdymu ir stebėsenos procedūrų priežiūra susijusią veiklą; ragina Komisiją 

padidinti EŽKA finansavimą. 
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