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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, jog reikia atitinkamų finansinių priemonių, kad būtų užtikrintas perspektyvus 
žuvininkystės sektorius; pažymi, kad norint pasiekti bendros žuvininkystės politikos 
(BŽP) tikslus itin svarbu turėti pakankamai biudžeto lėšų; pabrėžia, kad ypač daug 
biudžeto lėšų sutelkta III skirsnyje ir 11-toje antraštinėje dalyje „Jūrų reikalai ir 
žuvininkystė“; primena, kad didžiausią biudžeto dalį sudaro Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondas (EJRŽF) ir privalomi įnašai regioninėms žuvininkystės valdymo 
organizacijoms bei tausios žuvininkystės susitarimams;

2. pabrėžia, kad reikia užtikrinti aplinkos apsaugos prioritetų ir socialinio bei ekonominio 
stabilumo pusiausvyrą siekiant darnios mėlynosios ekonomikos, ypač nuo mažos 
apimties priekrantės žvejybos priklausomose bendruomenėse;

3. pabrėžia, kad pagrindiniai BŽP tikslai turėtų padėti subalansuoti Europos Sąjungai 
strategiškai svarbaus sektoriaus gyvybingumą ir būtinybę išsaugoti jūrų ekosistemas 
vystant ekonominiu ir aplinkos požiūriu darnią žuvininkystę;

4. mano, kad įdėta daug pastangų siekiant padidinti patikimas jūrų biologinių išteklių 
mokslo žinias; nors žinių turime daugiau, tačiau vis dar toli gražu ne optimalų jų kiekį, 
kad būtų galima atlikti tinkamą vertinimą; todėl mano, kad Sąjungos lėšų tiek 
tarptautinėms, tiek valstybių narių mokslinių tyrimų organizacijoms turi būti skiriama 
daugiau, siekiant toliau gerinti išteklių vertinimą ir siekiant gerinti žinias apie jūrų 
aplinką, taip pat tirti klimato kaitos ir taršos poveikį žuvų ištekliams; žvelgiant plačiau, 
mano, kad būtina skatinti žvejų indėlį į žinias apie jūros aplinką ir šiuo tikslu turėtų būti 
teikiamas finansavimas laivuose montuojamiems matavimo prietaisams įsigyti;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip pusė Sąjungai tiekiamų žuvininkystės produktų 
sugaunama tarptautiniuose vandenyse ir trečiųjų šalių išskirtinėse ekonominėse zonose; 
pabrėžia, kad ES vykdomas tausios žvejybos skatinimas trečiųjų šalių vandenyse yra 
labai svarbus ES laivynui ir ES bei trečiųjų šalių pakrančių bendruomenių klestėjimui, 
žvejybos išteklių ir jūrų aplinkos išsaugojimui, vietos sektorių plėtrai, žvejybos, 
perdirbimo ir prekybos užtikrinamam užimtumui ir žvejybos indėliui į apsirūpinimo 
maistu saugumą; primena strateginę tausios žvejybos partnerystės susitarimų ir apskritai 
BŽP išorės aspekto svarbą; mano, kad, siekiant laikytis tarptautiniuose žuvininkystės 
susitarimuose nustatytų įsipareigojimų ir užtikrinti Sąjungos dalyvavimą regioninių 
žvejybos valdymo organizacijų veikloje, 2020 m. metiniame biudžete reikia numatyti 
atitinkamas ir patikimas biudžeto lėšas ir kad dabartinis biudžetas neturėtų būti 
mažinamas;

6. primena, kad ES yra sudariusi tarptautinius susitarimus, tokius kaip Paryžiaus 
susitarimas ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų susitarimas, įskaitant 14-ąjį 
vandenynų, jūrų ir jūrų išteklių išsaugojimo ir tausaus naudojimo siekiant darnaus 
vystymosi tikslą, ir privalo laikytis įsipareigojimų plėtodama savo politiką, įskaitant 
bendrą žuvininkystės politiką;
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7. primena, kad vienas iš BŽP tikslų yra prisidėti prie apsirūpinimo maistu saugumo ES 
užtikrinimo; primena, kad didelė dalis ES suvartojamų žuvininkystės produktų yra 
importuojami produktai; pabrėžia, kad akvakultūra tampa vis svarbesnė norint pasiekti 
šį tikslą ir mažina ES priklausomybę nuo žuvininkystės produktų importo;

8. pabrėžia, kad 2020 m. biudžete turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys finansiniams 
ištekliams, kurie, kaip numatyta, reikalingi siekiant paremti žvejybos sektorių, kai 
įgyvendinamos įpareigojimo iškrauti laimikį priemonės;

9. primena priekrantės ir smulkiosios žvejybos laivyno svarbą; pabrėžia, kad sektoriui 
tenka beveik 75 proc. visų Sąjungoje įregistruotų žvejybos laivų ir beveik pusė visų 
žuvininkystės sektoriaus darbo vietų, todėl daugelyje pakrančių bendruomenių jis yra 
svarbus veiksnys ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu požiūriu; pažymi, kad mažos 
apimties priekrantės žvejybos veiklos vykdytojai priklauso nuo geros būklės žuvų 
išteklių, kaip pagrindinio pajamų šaltinio;

10. pabrėžia, kad socialiniai ir ekonominiai žvejybos aspektai yra labai svarbūs vietos 
bendruomenėms ir kai kuriems jūrų, pvz., pakrančių ir salų, regionams, kurie ypač 
priklauso nuo žvejybos; primena, kad šių regionų žvejybos įmonės dažnai susiduria su 
sunkumais dėl papildomų išlaidų ir nuolatinių gamtinių kliūčių ir todėl jas reikėtų remti 
skiriant papildomų išteklių;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares padėti bendruomenėms, kurios yra priklausomos nuo 
žvejybos, įvairinti savo ekonomiką ir vykdyti kitą jūrinę veiklą, pvz., turizmą, jūrų 
apsaugą, duomenų rinkimą ir mokslinius tyrimus, bei padėti joms suteikti daugiau 
vertės žvejybos veiklai, pavyzdžiui, numatant reikiamas paskatas;

12. pažymi, kad tvirtinant dabartinius daugiamečius planus ir įgyvendinant naujas technines 
priemones, kuriomis būtų siekiama prisidėti prie tausios žvejybos, reikalinga tvirta 
kontrolės politika, kuriai būtų skiriama pakankamai lėšų;

13. primena, kad nepaprastai svarbu, jog drauge su valdymo sprendimais apriboti žvejybos 
veiklą būtų taikomos socialinės ir ekonominės priemonės, kad būtų išlaikytas 
pakankamas veiklos tvarumo lygis;

14. primena, kad Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA) atlieka itin svarbų 
vaidmenį koordinuojant ir įgyvendinant BŽP ir kad todėl reikėtų išlaikyti dabartinį 
finansavimo lygį;

15. pabrėžia į jūrą išmetamų plastiko šiukšlių problemą; mano, kad reikėtų dėti daugiau 
pastangų ir skirti pakankamai išteklių siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintos 
atitinkamos plastiko gaminių poveikio jūroms mažinimo taisyklės;

16. atkreipia dėmesį į dabartinį Jungtinės Karalystės ketinimą išstoti iš Sąjungos, kuris turės 
poveikį 2014–2020 m. EJRŽF įgyvendinimui; pažymi, kad dėl „Brexit’o“ itin daug 
dėmesio reikėtų skirti naujos 2021–2027 m. laikotarpio finansinės biudžeto sistemos 
nustatymui; mano, kad, siekiant prisitaikyti prie tokios padėties, būtinas didesnis 
papildomas Sąjungos biudžeto lankstumas; pažymi, kad dėl „Brexit'o“ jokiu būdu negali 
sumažėti dabartinio EJRŽF lėšos (2014–2027 m.); priešingai, prašo padidinti 2021–
2027 m. biudžetą, kad veiklos vykdytojai galėtų susidoroti su sunkiomis „Brexit’o“ 
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pasekmėmis;

17. pabrėžia, kad praėjus šešeriems metams po dabartinio fondo patvirtinimo, 2014–
2020 m. EJRŽF įgyvendinimo lygis yra labai žemas ir jog Komisija ir valstybės narės 
turi paspartinti valdymo bei kontrolės procesus ir sumažinti administracinę naštą, kad 
šiam sektoriui būtų laiku užtikrinta tinkama nauda;

18. pabrėžia, kad reikia didinti finansinius išteklius patariamosioms taryboms, atsižvelgiant 
į platesnį jų įsipareigojimą laikytis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnyje 
nurodytos regionalizavimo politikos, kuri vis labiau ryškėja taikant daugiamečius 
valdymo planus ir naująjį reglamentą dėl techninių priemonių;

19. primena žvejų atliekamą „jūros sergėtojų“ vaidmenį ir ragina Komisiją skirti 
pakankamą finansavimą priemonėms, kuriomis skatinama derinti žvejybos ir aplinkos 
išsaugojimo veiklą, pvz., rinkti plastiką jūroje, imti vandens mėginius ar priimti 
mokslinius tyrėjus į laivą, tokiu būdu toliau mažinant poveikį ištekliams.



PE638.756v04-00 6/7 AD\1187947LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 4.9.2019

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

25
0
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao 
Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris 
Davies, Filip De Man, Diane Dodds, João Ferreira, Søren Gade, Niclas 
Herbst, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, 
Nosheena Mobarik, Grace O’Sullivan, Annie Schreijer-Pierik, Ruža 
Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Catherine Chabaud, Nicolás Gonzalez Casares, Ivo Hristov, Brian 
Monteith, June Alison Mummery, Manuel Pizarro, Caroline Roose, 
Raffaele Stancanelli, Maria Walsh



AD\1187947LT.docx 7/7 PE638.756v04-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

25 +

ECR Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

ID Filip De Man, France Jamet

NI Rosa D'Amato, Diane Dodds

PPE Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, 
Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Chris Davies, Søren Gade

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás Gonzalez Casares, Ivo Hristov, 
Predrag Fred Matić

VERTS/ALE Christian Allard, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

0 -

1 0

GUE/NGL João Ferreira

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


