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Pakeitimas 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės ir vidaus 
bendruomenių ir ekonomikų 
gyvybingumą. EJRŽF turėtų suteikti tokių 
partnerysčių skatinimo priemones. Šiuo 
tikslu jo lėšomis turėtų būti galima pagal 
pasidalijamojo valdymo principą remti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą 
(BIVP). Toks požiūris turėtų skatinti 
ekonomikos įvairovę vietos sąlygomis 
plėtojant pakrantės ir vidaus 
bendruomenes, akvakultūrą ir tvarią 
mėlynąją ekonomiką. BIVP strategijomis 
turėtų būti užtikrinama, kad vietos 
bendruomenės geriau išnaudotų tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos. Taigi kiekviena vietos 
partnerystė turėtų atitikti pagrindinį savo 
strategijos tikslą užtikrindama 
subalansuotą visų svarbių vietos tvarios 
mėlynosios ekonomikos suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir atstovavimą jiems;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės ir vidaus 
bendruomenių ir ekonomikų gyvybingumą. 
EJRŽF turėtų suteikti tokių partnerysčių 
skatinimo priemones. Šiuo tikslu jo 
lėšomis turėtų būti galima pagal 
pasidalijamojo valdymo principą remti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą
(BIVP). Toks požiūris turėtų skatinti 
ekonomikos įvairovę vietos sąlygomis 
plėtojant pakrantės ir vidaus 
bendruomenes, akvakultūrą ir tvarią 
mėlynąją ekonomiką. BIVP strategijomis 
turėtų būti užtikrinama, kad vietos 
bendruomenės geriau išnaudotų tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos. Taigi kiekviena vietos 
partnerystė turėtų atitikti pagrindinį savo 
strategijos tikslą užtikrindama subalansuotą 
visų svarbių vietos tvarios mėlynosios 
ekonomikos suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir atstovavimą jiems;

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės ir vidaus 
bendruomenių ir ekonomikų gyvybingumą. 
EJRŽF turėtų suteikti tokių partnerysčių 
skatinimo priemones. Šiuo tikslu jo 
lėšomis turėtų būti galima pagal 
pasidalijamojo valdymo principą remti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą
(BIVP). Toks požiūris turėtų skatinti 
ekonomikos įvairovę vietos sąlygomis 
plėtojant pakrantės ir vidaus 
bendruomenes, akvakultūrą ir tvarią 
mėlynąją ekonomiką. BIVP strategijomis 
turėtų būti užtikrinama, kad vietos 
bendruomenės geriau išnaudotų tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius esamus
išteklius ir juos stiprindamos. Taigi 
kiekviena vietos partnerystė turėtų atitikti 
pagrindinį savo strategijos tikslą 
užtikrindama subalansuotą visų svarbių 
vietos tvarios mėlynosios ekonomikos 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir 
atstovavimą jiems;

Or. en

Pakeitimas 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės ir vidaus 
bendruomenių ir ekonomikų gyvybingumą.

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės ir vidaus 
bendruomenių ir ekonomikų gyvybingumą.
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EJRŽF turėtų suteikti tokių partnerysčių 
skatinimo priemones. Šiuo tikslu jo 
lėšomis turėtų būti galima pagal 
pasidalijamojo valdymo principą remti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą
(BIVP). Toks požiūris turėtų skatinti 
ekonomikos įvairovę vietos sąlygomis 
plėtojant pakrantės ir vidaus 
bendruomenes, akvakultūrą ir tvarią 
mėlynąją ekonomiką. BIVP strategijomis 
turėtų būti užtikrinama, kad vietos 
bendruomenės geriau išnaudotų tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos. Taigi kiekviena vietos 
partnerystė turėtų atitikti pagrindinį savo 
strategijos tikslą užtikrindama subalansuotą 
visų svarbių vietos tvarios mėlynosios 
ekonomikos suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir atstovavimą jiems;

EJRŽAF turėtų suteikti tokių partnerysčių 
skatinimo priemones. Šiuo tikslu jo 
lėšomis turėtų būti galima pagal 
pasidalijamojo valdymo principą remti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą
(BIVP). Toks požiūris turėtų skatinti 
ekonomikos įvairovę vietos sąlygomis 
plėtojant pakrantės ir vidaus 
bendruomenes, akvakultūrą ir tvarią 
mėlynąją ekonomiką. BIVP strategijomis 
turėtų būti užtikrinama, kad vietos 
bendruomenės geriau išnaudotų tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos. Taigi kiekviena vietos 
partnerystė turėtų atitikti pagrindinį savo 
strategijos tikslą užtikrindama subalansuotą 
visų svarbių vietos tvarios mėlynosios 
ekonomikos suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir atstovavimą jiems;

Or. en

Pakeitimas 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės ir vidaus 
bendruomenių ir ekonomikų gyvybingumą. 
EJRŽF turėtų suteikti tokių partnerysčių 
skatinimo priemones. Šiuo tikslu jo 
lėšomis turėtų būti galima pagal 
pasidalijamojo valdymo principą remti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą
(BIVP). Toks požiūris turėtų skatinti 
ekonomikos įvairovę vietos sąlygomis 
plėtojant pakrantės ir vidaus
bendruomenes, akvakultūrą ir tvarią 

(36) tvarios mėlynosios ekonomikos 
plėtra labai priklauso nuo partnerystės su 
vietos suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
padeda užtikrinti pakrantės ir vidaus 
bendruomenių ir ekonomikų gyvybingumą. 
EJRŽF turėtų suteikti tokių partnerysčių 
skatinimo priemones. Šiuo tikslu jo 
lėšomis turėtų būti galima pagal 
pasidalijamojo valdymo principą remti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą
(BIVP). Toks požiūris turėtų skatinti 
ekonomikos įvairovę vietos sąlygomis 
plėtojant pakrantės bendruomenes, 
akvakultūrą ir tvarią mėlynąją ekonomiką. 
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mėlynąją ekonomiką. BIVP strategijomis 
turėtų būti užtikrinama, kad vietos 
bendruomenės geriau išnaudotų tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos. Taigi kiekviena vietos 
partnerystė turėtų atitikti pagrindinį savo 
strategijos tikslą užtikrindama subalansuotą 
visų svarbių vietos tvarios mėlynosios 
ekonomikos suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir atstovavimą jiems;

BIVP strategijomis turėtų būti užtikrinama, 
kad vietos bendruomenės geriau išnaudotų 
tvarios mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos. Taigi kiekviena vietos 
partnerystė turėtų atitikti pagrindinį savo 
strategijos tikslą užtikrindama subalansuotą 
visų svarbių vietos tvarios mėlynosios 
ekonomikos suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir atstovavimą jiems;

Or. en

Pagrindimas

Pagalba žvejybos vidaus vandenyse veiklai jau teikiama Europos regioninės plėtros fondo 
lėšomis. Be to, žvejybos vidaus vandenyse veikla nepatenka į jūrų politikos ir (arba) bendros 
žuvininkystės politikos taikymo sritį.

Pakeitimas 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

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.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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
EJRŽAF lėšomis turėtų būti galima remti 
renkant, tvarkant ir naudojant duomenis, 
kuriais siekiama papildyti žinias apie jūrų
ir gėlo vandens telkinių aplinkos būklę. 
Tokia parama turėtų būti siekiama įvykdyti 
Direktyvos 92/43/EEB ir 
Direktyvos 2009/147/EB reikalavimus, 
remti jūrinių teritorijų planavimą, 
žuvininkystės darnumą ir akvakultūros 
sektorių ir gerinti duomenų kokybę ir 
sklaidą pasitelkus Europos jūrų stebėjimo 
ir duomenų tinklą.

Or. en

Pakeitimas 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

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, 
kurios plėtra vykdoma neperžengiant 
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.
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Or. en

Pakeitimas 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
EJRŽF lėšomis turėtų būti galima remti 
renkant, tvarkant ir naudojant duomenis, 
kuriais siekiama papildyti žinias apie jūrų 
aplinkos būklę ir apie išteklius. 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.

Or. en

Pakeitimas 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios 
mėlynosios ekonomikos inovacijas ir 
technologijas, jūrų įgūdžių, vandenynų 
klausimų išmanymo ir socialinių 
ekonominių duomenų apie tvarią 
mėlynąją ekonomiką tobulinimą, klimato 
poveikiui atsparios mažo anglies dioksido 

Išbraukta.
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kiekio technologijų tvarios mėlynosios 
ekonomikos skatinimą ir projektų 
rengimo ir naujoviškų finansavimo 
priemonių kūrimą. Pirmiau išvardytose 
srityse reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
ypatingą atokiausių regionų padėtį;

Or. es

Pakeitimas 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų 
padėtį;

(38) pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančių sąlygų kūrimą, taip raginant 
užtikrinti geros būklės jūrų aplinką,
remdamas integruotą jūrų politikos 
valdymą, mokslinių tyrimų sklaidą ir 
įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir aplinkos bei socialinių ir
ekonominių duomenų apie tvarią mėlynąją 
ekonomiką tobulinimą, klimato poveikiui 
atsparios mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų tvarios mėlynosios 
ekonomikos skatinimą ir projektų rengimo 
ir naujoviškų finansavimo priemonių 
kūrimą. Pirmiau išvardytose srityse reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į ypatingą atokiausių 
regionų padėtį;

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad ekonominė, socialinė ir aplinkos apsaugos srities 
veikla yra neatsiejama jūrų ekosistemos dalis, todėl būtina užtikrinti pusiausvyrą, siekiant 
pagerinti vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas ir padidinti jų gerovę, kartu 
apsaugant jūrų ekosistemas. Pasitelkus tvarią mėlynąją ekonomiką jūrų aplinkos ekonominė 
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vertė bus kuriama tik tuo atveju, jeigu šią ekonomiką bus galima įgyvendinti tausojant ir 
apsaugant jūrų išteklius ir ekosistemas.

Pakeitimas 306
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų 
padėtį;

(38) Pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą SESV 174 straipsnyje 
nurodytų atokiausių regionų ir salų padėtį;

Or. fr

Pakeitimas 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 

(38) pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką, 
kurios plėtra vykdoma neperžengiant 
ekologinių ribų, skatinančias sąlygas 
remdamas integruotą jūrų politikos 
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ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų 
padėtį;

valdymą, mokslinių tyrimų sklaidą ir 
įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų 
padėtį;

Or. en

Pakeitimas 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų 
padėtį;

(38) pagal tiesioginio ir netiesioginio 
valdymo principus EJRŽAF turėtų sutelkti 
dėmesį į tvarią mėlynąją ekonomiką 
skatinančias sąlygas remdamas integruotą 
jūrų politikos valdymą, mokslinių tyrimų 
sklaidą ir įgyvendinimą, tvarios mėlynosios 
ekonomikos inovacijas ir technologijas, 
jūrų įgūdžių, vandenynų klausimų 
išmanymo ir socialinių ekonominių 
duomenų apie tvarią mėlynąją ekonomiką 
tobulinimą, klimato poveikiui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
tvarios mėlynosios ekonomikos skatinimą 
ir projektų rengimo ir naujoviškų 
finansavimo priemonių kūrimą. Pirmiau 
išvardytose srityse reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą atokiausių regionų 
padėtį;

Or. en
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Pakeitimas 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) 60 proc. vandenynų viršija 
nacionalinės jurisdikcijos ribas. Vadinasi, 
jiems taikoma pasidalijamoji tarptautinė 
atsakomybė. Dauguma problemų, su 
kuriomis susiduriama vandenynuose, yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, kaip antai didelis 
išteklių išeikvojimas, klimato kaita, 
rūgštėjimas, tarša ir mažėjanti biologinė 
įvairovė, tad reikalingas bendras atsakas. 
Pagal Jungtinių Tautų Organizacijos jūrų 
teisės konvenciją, kurios šalis pagal 
Tarybos sprendimą 98/392/EB16 yra 
Sąjunga, siekiant reglamentuoti ir valdyti 
žmogaus veiklą vandenynuose sukurta 
daug jurisdikcijos teisių, institucijų ir 
specialių sistemų. Pastaraisiais metais 
bendrai sutariama, kad jūrų aplinką ir 
žmogaus veiklą jūroje reikėtų valdyti 
veiksmingiau, kad didėjantis neigiamas 
poveikis vandenynams būtų mažinamas;

(39) 60 proc. vandenynų viršija 
nacionalinės jurisdikcijos ribas. Vadinasi, 
jiems taikoma pasidalijamoji tarptautinė 
atsakomybė. Dauguma problemų, su 
kuriomis susiduriama vandenynuose, yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, kaip antai didelis 
išteklių išeikvojimas, klimato kaita, 
rūgštėjimas, tarša, naftos žvalgyba ar 
gelminė kasyba, dėl kurių mažėja
biologinė įvairovė, tad reikalingas bendras 
atsakas. Pagal Jungtinių Tautų 
Organizacijos jūrų teisės konvenciją, 
kurios šalis pagal Tarybos sprendimą 
98/392/EB16 yra Sąjunga, siekiant 
reglamentuoti ir valdyti žmogaus veiklą 
vandenynuose sukurta daug jurisdikcijos 
teisių, institucijų ir specialių sistemų. 
Pastaraisiais metais bendrai sutariama, kad 
jūrų aplinką ir žmogaus veiklą jūroje 
reikėtų valdyti veiksmingiau, kad 
didėjantis neigiamas poveikis 
vandenynams būtų mažinamas;

_________________ _________________

16 1998 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas 
98/392/EB dėl Europos bendrijos 1982 m. 
gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos ir 1994 m. liepos 28 d. 
Susitarimo, susijusio su jos XI dalies 
įgyvendinimu, patvirtinimo (OL L 179, 
1998 6 23, p. 1).

16 1998 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas 
98/392/EB dėl Europos bendrijos 1982 m. 
gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos ir 1994 m. liepos 28 d. 
Susitarimo, susijusio su jos XI dalies 
įgyvendinimu, patvirtinimo (OL L 179, 
1998 6 23, p. 1).

Or. es

Pakeitimas 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
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39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) 60 proc. vandenynų viršija 
nacionalinės jurisdikcijos ribas. Vadinasi, 
jiems taikoma pasidalijamoji tarptautinė 
atsakomybė. Dauguma problemų, su 
kuriomis susiduriama vandenynuose, yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, kaip antai didelis 
išteklių išeikvojimas, klimato kaita, 
rūgštėjimas, tarša ir mažėjanti biologinė 
įvairovė, tad reikalingas bendras atsakas. 
Pagal Jungtinių Tautų Organizacijos jūrų 
teisės konvenciją, kurios šalis pagal 
Tarybos sprendimą 98/392/EB16 yra 
Sąjunga, siekiant reglamentuoti ir valdyti 
žmogaus veiklą vandenynuose sukurta 
daug jurisdikcijos 16 teisių, institucijų ir 
specialių sistemų. Pastaraisiais metais 
bendrai sutariama, kad jūrų aplinką ir 
žmogaus veiklą jūroje reikėtų valdyti 
veiksmingiau, kad didėjantis neigiamas 
poveikis vandenynams būtų mažinamas;

(39) 60 proc. vandenynų viršija 
nacionalinės jurisdikcijos ribas. Vadinasi, 
jiems taikoma pasidalijamoji tarptautinė 
atsakomybė. Dauguma problemų, su 
kuriomis susiduriama vandenynuose, yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, kaip antai didelis 
išteklių išeikvojimas, klimato kaita, 
rūgštėjimas, tarša ir biologinės įvairovės 
mažėjimas, tad reikalingas bendras atsakas. 
Pagal Jungtinių Tautų Organizacijos jūrų 
teisės konvenciją, kurios šalis pagal 
Tarybos sprendimą 98/392/EB16 yra 
Sąjunga, siekiant reglamentuoti ir valdyti 
žmogaus veiklą vandenynuose sukurta 
daug jurisdikcijos 16 teisių, institucijų ir 
specialių sistemų. Pastaraisiais metais 
bendrai sutariama, kad jūrų aplinką ir 
žmogaus veiklą jūroje reikėtų valdyti 
veiksmingiau, kad didėjantis neigiamas 
poveikis vandenynams ir jūroms būtų 
mažinamas;

_________________ _________________

16 1998 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas 
98/392/EB dėl Europos bendrijos 1982 m. 
gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos ir 1994 m. liepos 28 d. 
Susitarimo, susijusio su jos XI dalies 
įgyvendinimu, patvirtinimo (OL L 179, 
1998 6 23, p. 1).

16 1998 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas 
98/392/EB dėl Europos bendrijos 1982 m. 
gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos ir 1994 m. liepos 28 d. 
Susitarimo, susijusio su jos XI dalies 
įgyvendinimu, patvirtinimo (OL L 179, 
1998 6 23, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kaip pasaulinių procesų dalyvė 
Sąjunga ryžtingai įsipareigoja skatinti 

(40) kaip pasaulinių procesų dalyvė 
Sąjunga ryžtingai įsipareigoja skatinti 
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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 
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;

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-ojo
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 
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. Be 
to, Komisija turi raginti valstybes nares 
nebetalkinti išduodant leidimus vykdyti 
jūros dugno žvalgybą ir tyrimus jų 
nacionalinei jurisdikcijai 
nepriklausančiose srityse ir neišduoti 
leidimų vykdyti jūros dugno kasybą 
kontinentiniame šelfe, taip pat neberemti 
tarptautinio komercinių jūros dugno 
kasybos licencijų moratoriumo kūrimo, 
kol nebus pakankamai išnagrinėtas ir 
ištirtas kasybos poveikis jūrų aplinkai, 
biologinei įvairovei ir žmogaus veiklai 
jūroje, taip pat suvoktas visas galimas 
pavojus, kaip nustatyta 2018 m. sausio 
16 d. Europos Parlamento rezoliucijos 
„Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų 
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vandenynų ateities darbotvarkė 
atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus 
iki 2030 m.“ 40 ir 42 straipsniuose;

_________________ _________________

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

Or. es

Pakeitimas 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
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, 

(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 
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, 
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sumažinti vandenynams ir jūroms daromą 
neigiamą poveikį, sukurti tvarios 
mėlynosios ekonomikos sąlygas ir aktyviau 
vykdyti tarptautinius vandenynų 
mokslinius tyrimus ir kaupti duomenis;

sumažinti vandenynams ir jūroms daromą 
neigiamą poveikį, sukurti tvarios 
mėlynosios ekonomikos, kurios plėtra 
vykdoma neperžengiant ekologinių ribų,
sąlygas ir aktyviau vykdyti tarptautinius 
vandenynų mokslinius tyrimus ir kaupti 
duomenis;

_________________ _________________

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

Or. en

Pakeitimas 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
geresnį tarptautinį vandenynų valdymą 
dvišaliu, regioniniu ir daugiašaliu 

(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 
geresnį tarptautinį vandenynų valdymą 
dvišaliu, regioniniu ir daugiašaliu 
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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;

lygmenimis, be kita ko, siekiant užkirsti 
kelią NNN žvejybai, nuo jos atgrasyti ir ją 
panaikinti, taip pat kuo labiau sumažinti 
poveikį jūrų aplinkai, 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

Or. en

Pakeitimas 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

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 pirmauti 
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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;

skatinant 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

Or. en

Pakeitimas 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) veiksmais, kuriais EJRŽF
skatinamas tarptautinis vandenynų 
valdymas, siekiama patobulinti bendrą 
tarptautinių ir regioninių procesų, 
susitarimų, taisyklių ir institucijų sistemą, 
kad žmogaus veikla vandenynuose būtų 
reglamentuojama ir valdoma. EJRŽF
lėšomis turėtų būti finansuojami 
tarptautiniai susitarimai, kuriuos Sąjunga 
yra sudariusi srityse, nepatenkančiose į 
Tausios žvejybos partnerystės susitarimus
(TŽPS), sudarytus su įvairiomis 
trečiosiomis šalimis, ir Sąjungos teisinės 
narystės regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose (RŽVO) mokestis. TŽPS ir 
RŽVO bus ir toliau finansuojami pagal 
skirtingus Sąjungos biudžeto straipsnius;

(41) veiksmais, kuriais EJRŽAF
skatinamas tarptautinis vandenynų 
valdymas, siekiama patobulinti bendrą 
tarptautinių ir regioninių procesų, 
susitarimų, taisyklių ir institucijų sistemą, 
kad žmogaus veikla vandenynuose būtų 
reglamentuojama ir valdoma. EJRŽAF
lėšomis turėtų būti finansuojami 
tarptautiniai susitarimai, kuriuos Sąjunga 
yra sudariusi srityse, nepatenkančiose į 
Tausios žvejybos partnerystės susitarimus
(TŽPS), sudarytus su įvairiomis 
trečiosiomis šalimis, ir Sąjungos teisinės 
narystės regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose (RŽVO) mokestis. TŽPS ir 
RŽVO bus ir toliau finansuojami pagal 
skirtingus Sąjungos biudžeto straipsnius;

Or. en



AM\1167348LT.docx 19/177 PE629.603v01-00

LT

Pakeitimas 316
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) kalbant apie saugumą ir gynybą, 
būtina užtikrinti geresnę sienų apsaugą ir 
jūrų saugumą. Pagal Europos Sąjungos 
jūrų saugumo strategiją, kurią 2014 m. 
birželio 24 d. priėmė Europos Sąjungos 
Taryba, ir su ja susijusį 2014 m. gruodžio 
16 d. veiksmų planą informacijos mainai 
ir Europos pasienio ir pakrančių 
apsaugos tarnybų bendradarbiavimas, 
kuriame dalyvauja Europos žuvininkystės 
kontrolės agentūra, Europos jūrų 
saugumo agentūra ir Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūra, yra itin 
svarbūs tiems tikslams pasiekti. Tad 
EJRŽF lėšomis reikėtų remti jūrų 
stebėjimą ir pasienio apsaugos tarnybų 
bendradarbiavimą ir pagal pasidalijamojo 
valdymo, ir pagal tiesioginio valdymo 
principus, be kita ko, perkant įrangą 
įvairios paskirties jūrų veiksmams vykdyti. 
Taip pat turėtų būti sudaroma galimybė 
atitinkamoms agentūroms skirti paramą 
jūrų stebėjimo ir saugumo srityje pagal 
tiesioginio valdymo principą;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) kalbant apie saugumą ir gynybą, 
būtina užtikrinti geresnę sienų apsaugą ir 
jūrų saugumą. Pagal Europos Sąjungos 
jūrų saugumo strategiją, kurią 2014 m. 

(42) pasitelkus Europos žuvininkystės 
kontrolės agentūrą EJRŽF lėšomis reikėtų 
remti išimtinai žvejybos veiklos kontrolę;
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birželio 24 d. priėmė Europos Sąjungos 
Taryba, ir su ja susijusį 2014 m. gruodžio 
16 d. veiksmų planą informacijos mainai 
ir Europos pasienio ir pakrančių 
apsaugos tarnybų bendradarbiavimas, 
kuriame dalyvauja Europos žuvininkystės 
kontrolės agentūra, Europos jūrų 
saugumo agentūra ir Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūra, yra itin 
svarbūs tiems tikslams pasiekti. Tad 
EJRŽF lėšomis reikėtų remti jūrų 
stebėjimą ir pasienio apsaugos tarnybų 
bendradarbiavimą ir pagal pasidalijamojo 
valdymo, ir pagal tiesioginio valdymo 
principus, be kita ko, perkant įrangą 
įvairios paskirties jūrų veiksmams vykdyti. 
Taip pat turėtų būti sudaroma galimybė 
atitinkamoms agentūroms skirti paramą 
jūrų stebėjimo ir saugumo srityje pagal 
tiesioginio valdymo principą;

Or. es

Pakeitimas 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) kalbant apie saugumą ir gynybą, 
būtina užtikrinti geresnę sienų apsaugą ir 
jūrų saugumą. Pagal Europos Sąjungos 
jūrų saugumo strategiją, kurią 2014 m. 
birželio 24 d. priėmė Europos Sąjungos 
Taryba, ir su ja susijusį 2014 m. gruodžio 
16 d. veiksmų planą informacijos mainai ir 
Europos pasienio ir pakrančių apsaugos 
tarnybų bendradarbiavimas, kuriame 
dalyvauja Europos žuvininkystės kontrolės 
agentūra, Europos jūrų saugumo agentūra 
ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūra, yra itin svarbūs tiems tikslams 
pasiekti. Tad EJRŽF lėšomis reikėtų remti 
jūrų stebėjimą ir pasienio apsaugos tarnybų 
bendradarbiavimą ir pagal pasidalijamojo 

(42) kalbant apie saugumą ir gynybą, 
būtina užtikrinti geresnę sienų apsaugą ir 
jūrų saugumą. Pagal Europos Sąjungos 
jūrų saugumo strategiją, kurią 2014 m. 
birželio 24 d. priėmė Europos Sąjungos 
Taryba, ir su ja susijusį 2014 m. gruodžio 
16 d. veiksmų planą informacijos mainai ir 
Europos pasienio ir pakrančių apsaugos 
tarnybų bendradarbiavimas, kuriame 
dalyvauja Europos žuvininkystės kontrolės 
agentūra, Europos jūrų saugumo agentūra 
ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūra, yra itin svarbūs tiems tikslams 
pasiekti. Tad EJRŽAF lėšomis reikėtų 
remti jūrų stebėjimą ir pasienio apsaugos 
tarnybų bendradarbiavimą ir pagal 
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valdymo, ir pagal tiesioginio valdymo 
principus, be kita ko, perkant įrangą 
įvairios paskirties jūrų veiksmams vykdyti. 
Taip pat turėtų būti sudaroma galimybė 
atitinkamoms agentūroms skirti paramą 
jūrų stebėjimo ir saugumo srityje pagal 
tiesioginio valdymo principą;

pasidalijamojo valdymo, ir pagal 
tiesioginio valdymo principus, be kita ko, 
perkant įrangą įvairios paskirties jūrų 
veiksmams vykdyti. Taip pat turėtų būti 
sudaroma galimybė atitinkamoms 
agentūroms skirti paramą jūrų stebėjimo ir
saugumo srityje pagal tiesioginio valdymo 
principą;

Or. en

Pakeitimas 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną bendrą programą, kurią 
turėtų patvirtinti Komisija. Atsižvelgdama į 
regionalizavimo principą ir siekdama 
paskatinti valstybes nares rengiant 
programas laikytis labiau strateginio 
požiūrio Komisija turėtų parengti 
kiekvienos jūros baseino analizę ir joje 
išvardyti bendrus pranašumus ir trūkumus, 
susijusius su BŽP tikslų įgyvendinimu. 
Tokia analizė turėtų padėti tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai derėtis dėl 
kiekvienos programos, atsižvelgiant į 
regionines problemas ir poreikius. 
Vertindama programas Komisija turėtų 
atsižvelgti į BŽP aplinkosauginius ir 
socialinius ekonominius sunkumus, darnios 
mėlynosios ekonomikos socialinius 
ekonominius veiklos rezultatus, problemas 
jūrų baseinų lygmeniu, jūrų ekosistemų 
išsaugojimą ir atkūrimą, jūrą teršiančių 
šiukšlių kiekio mažinimą ir klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymą prie jos;

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną bendrą programą, kurią 
turėtų patvirtinti Komisija. Atsižvelgdama į 
regionalizavimo principą ir siekdama 
paskatinti valstybes nares rengiant 
programas laikytis labiau strateginio 
požiūrio Komisija turėtų parengti 
kiekvienos jūros baseino analizę ir joje 
išvardyti bendrus pranašumus ir trūkumus, 
susijusius su BŽP tikslų įgyvendinimu. 
Tokia analizė turėtų padėti tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai derėtis dėl 
kiekvienos programos, atsižvelgiant į 
regionines problemas ir poreikius. 
Vertindama programas Komisija turėtų 
atsižvelgti į BŽP aplinkosauginius ir 
socialinius ekonominius sunkumus, darnios 
mėlynosios ekonomikos, kurios plėtra 
vykdoma neperžengiant ekologinių ribų,
socialinius ekonominius veiklos rezultatus, 
problemas jūrų baseinų lygmeniu, jūrų 
ekosistemų išsaugojimą ir atkūrimą, jūrą 
teršiančių šiukšlių kiekio mažinimą ir 
klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą 
prie jos;

Or. en
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Pakeitimas 320
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną bendrą programą, kurią 
turėtų patvirtinti Komisija. Atsižvelgdama į 
regionalizavimo principą ir siekdama 
paskatinti valstybes nares rengiant 
programas laikytis labiau strateginio
požiūrio Komisija turėtų parengti 
kiekvienos jūros baseino analizę ir joje 
išvardyti bendrus pranašumus ir trūkumus, 
susijusius su BŽP tikslų įgyvendinimu. 
Tokia analizė turėtų padėti tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai derėtis dėl 
kiekvienos programos, atsižvelgiant į 
regionines problemas ir poreikius. 
Vertindama programas Komisija turėtų 
atsižvelgti į BŽP aplinkosauginius ir 
socialinius ekonominius sunkumus, darnios 
mėlynosios ekonomikos socialinius 
ekonominius veiklos rezultatus, problemas 
jūrų baseinų lygmeniu, jūrų ekosistemų 
išsaugojimą ir atkūrimą, jūrą teršiančių 
šiukšlių kiekio mažinimą ir klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymą prie jos;

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su regionais, turėtų
parengti vieną bendrą programą, kurią 
turėtų patvirtinti Komisija. Atsižvelgdama į 
regionalizavimo principą ir siekdama 
paskatinti valstybes nares rengiant 
programas laikytis labiau strateginio 
požiūrio Komisija turėtų parengti 
kiekvienos jūros baseino analizę ir joje 
išvardyti bendrus pranašumus ir trūkumus, 
susijusius su BŽP tikslų įgyvendinimu. 
Tokia analizė turėtų padėti tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai derėtis dėl 
kiekvienos programos, atsižvelgiant į 
regionines problemas ir poreikius. 
Vertindama programas Komisija turėtų 
atsižvelgti į BŽP aplinkosauginius ir 
socialinius ekonominius sunkumus, darnios 
mėlynosios ekonomikos socialinius 
ekonominius veiklos rezultatus, problemas 
jūrų baseinų lygmeniu, jūrų ekosistemų 
išsaugojimą ir atkūrimą, jūrą teršiančių 
šiukšlių kiekio mažinimą ir klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymą prie jos;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų parengtos programos, kuriose būtų nustatyti Sąjungos regionų 
poreikiai ir ypatumai, rengiant vieną bendrą programą svarbu į tai įtraukti regionus.

Pakeitimas 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną bendrą programą, kurią 
turėtų patvirtinti Komisija. Atsižvelgdama į 
regionalizavimo principą ir siekdama 
paskatinti valstybes nares rengiant 
programas laikytis labiau strateginio 
požiūrio Komisija turėtų parengti 
kiekvienos jūros baseino analizę ir joje 
išvardyti bendrus pranašumus ir trūkumus, 
susijusius su BŽP tikslų įgyvendinimu. 
Tokia analizė turėtų padėti tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai derėtis dėl 
kiekvienos programos, atsižvelgiant į 
regionines problemas ir poreikius. 
Vertindama programas Komisija turėtų 
atsižvelgti į BŽP aplinkosauginius ir 
socialinius ekonominius sunkumus, darnios 
mėlynosios ekonomikos socialinius 
ekonominius veiklos rezultatus, problemas 
jūrų baseinų lygmeniu, jūrų ekosistemų 
išsaugojimą ir atkūrimą, jūrą teršiančių 
šiukšlių kiekio mažinimą ir klimato kaitos
švelninimą ir prisitaikymą prie jos;

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną bendrą programą, kurią 
turėtų patvirtinti Komisija. Atsižvelgdama į 
regionalizavimo principą ir siekdama 
paskatinti valstybes nares rengiant 
programas laikytis labiau strateginio 
požiūrio Komisija turėtų parengti 
kiekvienos jūros baseino analizę ir joje 
išvardyti bendrus pranašumus ir trūkumus, 
susijusius su BŽP tikslų įgyvendinimu. 
Tokia analizė turėtų padėti tiek valstybėms 
narėms, tiek Komisijai derėtis dėl 
kiekvienos programos, atsižvelgiant į 
regionines problemas ir poreikius. 
Vertindama programas Komisija turėtų 
atsižvelgti į BŽP aplinkosauginius ir 
socialinius ekonominius sunkumus, darnios 
mėlynosios ekonomikos socialinius 
ekonominius veiklos rezultatus, problemas 
jūrų baseinų lygmeniu, jūrų ekosistemų 
išsaugojimą ir atkūrimą, jūrą teršiančių 
šiukšlių kiekio mažinimą ir surinkimą ir 
kovą su klimato kaita ir jos švelninimą ir 
prisitaikymą prie jos;

Or. en

Pakeitimas 322
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) siekiant, kad valdymo priemonės 
būtų veiksmingai įgyvendinamos regionų 
lygmeniu, valstybės narės turėtų taikyti 
bendro valdymo sistemą ir įtraukti 
patariamąsias tarybas, žvejų organizacijas 
ir kompetentingas įstaigas ar institucijas, 
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kad būtų užtikrintas tvirtesnis dialogas ir 
šalių bendras sutarimas;

Or. es

Pakeitimas 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) EJRŽF paramos veiksmingumą 
valstybėse narėse reikėtų vertinti remiantis 
rodikliais. Valstybės narės turėtų teikti 
ataskaitas apie pažangą, padarytą siekiant 
nustatytų rodiklių tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių, o Komisija turėtų atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą remdamasi 
valstybių narių parengtomis metinėmis
veiklos rezultatų ataskaitomis, kad būtų 
galima anksti nustatyti galimas 
įgyvendinimo problemas ir taisomuosius 
veiksmus. Šiuo tikslu turėtų būti sukurta 
bendra stebėsenos ir vertinimo sistema;

(44) EJRŽAF paramos veiksmingumą 
valstybėse narėse reikėtų vertinti remiantis 
rodikliais. Valstybės narės kas dvejus 
metus turėtų teikti ataskaitas apie pažangą, 
padarytą siekiant nustatytų rodiklių 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių, o 
Komisija turėtų atlikti veiklos rezultatų 
peržiūrą remdamasi valstybių narių kas 
dvejus metus parengtomis metinėmis 
veiklos rezultatų ataskaitomis, kad būtų 
galima anksti nustatyti galimas 
įgyvendinimo problemas ir taisomuosius 
veiksmus. Šiuo tikslu turėtų būti sukurta 
bendra stebėsenos ir vertinimo sistema;

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti valstybėms narėms nustatytai prievolei teikti metines veiklos rezultatų 
ataskaitas. Valstybės narės ir regioninės administravimo institucijos negali surinkti visų 
duomenų, kurie būti siekiant kasmet teikti ataskaitas. Būtų realu ataskaitas teikti kas dvejus ar 
trejus metus – taip būtų užtikrinama, kad ataskaitos būtų tikslios ir patikimos.

Pakeitimas 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) pagal 2016 m. balandžio 13 d. (45) pagal 2016 m. balandžio 13 d. 
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Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros18 22 ir 23 punktus EJRŽF
veiklą reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta pagal konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, vengiant pernelyg griežto 
reglamentavimo ir administracinės naštos, 
visų pirma, valstybėms narėms. Tam tikrais 
atvejais tie reikalavimai gali apimti 
pamatuojamus rodiklius, kuriuos taikant 
vertinamas EJRŽF poveikis vietoje;

Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros18 22 ir 23 punktus EJRŽAF
veiklą reikia vertinti remiantis informacija, 
surinkta pagal konkrečius stebėsenos 
reikalavimus, vengiant pernelyg griežto 
reglamentavimo ir administracinės naštos, 
visų pirma, valstybėms narėms. Tam tikrais 
atvejais tie reikalavimai gali apimti 
pamatuojamus rodiklius, kuriuos taikant 
vertinamas EJRŽAF poveikis vietoje;

_________________ _________________

18 2016 m. balandžio 13 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

18 2016 m. balandžio 13 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros
(OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Komisija turėtų vykdyti su EJRŽF
ir jo veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus.
EJRŽF skirtais finansiniais ištekliais taip 
pat turėtų būti prisidedama prie institucinio 
informavimo apie Sąjungos politinius 
prioritetus, kiek jie susiję su EJRŽF
prioritetais;

(46) Komisija turėtų vykdyti su
EJRŽAF ir jo veiksmais bei rezultatais 
susijusius informavimo ir komunikacijos 
veiksmus. EJRŽAF skirtais finansiniais 
ištekliais taip pat turėtų būti prisidedama 
prie institucinio informavimo apie 
Sąjungos politinius prioritetus, kiek jie 
susiję su EJRŽAF prioritetais;

Or. en

Pakeitimas 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
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46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Komisija taip pat turėtų pateikti 
tinkamų priemonių visuomenei 
informuoti apie žvejybos ir akvakultūros 
veiklą ir žuvies bei jūrų gėrybių vartojimo 
įvairinimo naudą;

Or. es

Pagrindimas

Įvairinant žuvies vartojimą, sumažės žvejybos poveikis populiariausiems ištekliams.

Pakeitimas 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

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) 
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 

(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) 
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 
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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];

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) 
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).

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

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, 
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1996 11 15, p. 2). 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).

Or. en

Pakeitimas 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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) 
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 

(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) 
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 
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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];

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
EJRŽAF 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) 
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).

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

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

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).

Or. en

Pakeitimas 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 
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;

(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 EJRŽAF lėšomis 
finansuojamą veiklą, kaip numatyta 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai 
valstybė narė paskelbia informaciją apie
EJRŽAF 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

24 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas
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(ES) 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).

(ES) 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).

Or. en

Pakeitimas 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 EJRŽAF lėšomis 
finansuojamą veiklą, kaip numatyta 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai 
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;

(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 EJRŽAF lėšomis finansuojamą veiklą, 
kaip numatyta Reglamente (ES) 
Nr. [reglamente, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos]. Kai 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;

_________________ _________________

24 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 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) 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).

Or. en
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Pakeitimas 331
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai dėl veiksmų 
programų tvirtinimo ir dalinio keitimo ir 
nacionalinių darbo planų duomenų 
rinkimo, mokėjimų sustabdymo ir 
finansinių pataisų srityse tvirtinimo ir 
dalinio keitimo;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 332
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai dėl nacionalinių 
darbo planų duomenų rinkimo srityje 
pateikimo procedūrų, formato ir 
tvarkaraščių ir metinių veiklos rezultatų 
ataskaitų,

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) 
veikla. Jame nustatomi EJRŽF prioritetai, 
2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos 
finansavimo formos ir konkrečios tokio 
finansavimo teikimo taisyklės, kuriomis 
papildomos bendrosios taisyklės, taikytinos 
EJRŽF pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [reglamentą, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos].

Šiuo reglamentu nustatoma Europos jūrų 
reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros
fondo (EJRŽAF) veikla. Jame nustatomi
EJRŽAF prioritetai, 2021–2027 m. 
biudžetas, Sąjungos finansavimo formos ir 
konkrečios tokio finansavimo teikimo 
taisyklės, kuriomis papildomos bendrosios 
taisyklės, taikytinos EJRŽF pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [reglamentą, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos].

Or. en

Pagrindimas

Fondą reikėtų pervadinti „Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondu“ 
(EJRŽAF). Vakarų pasaulyje ir ES nuolat didėja akvakultūros svarba, todėl šiam sektoriui ES 
žuvininkystės politikoje ir fonduose reikia skirti atskirą skyrių.

Pakeitimas 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) 
veikla. Jame nustatomi EJRŽF prioritetai, 
2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos 
finansavimo formos ir konkrečios tokio 
finansavimo teikimo taisyklės, kuriomis 
papildomos bendrosios taisyklės, taikytinos 
EJRŽF pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [reglamentą, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos].

Šiuo reglamentu nustatoma Europos jūrų 
reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros
fondo (EJRŽF) veikla. Jame nustatomi 
EJRŽF prioritetai, 2021–2027 m. 
biudžetas, Sąjungos finansavimo formos ir 
konkrečios tokio finansavimo teikimo 
taisyklės, kuriomis papildomos bendrosios 
taisyklės, taikytinos EJRŽF pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [reglamentą, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos].

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad EJRŽF lėšomis remiama akvakultūra.
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Pakeitimas 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) bendra keitimosi informacija 
aplinka (BKIA) – sistemų, sukurtų 
tarpvalstybiniam ir sektoriniam keitimuisi 
informacija tarp jūrų stebėjimo institucijų 
paremti, siekiant padidinti jų 
informuotumą apie jūroje vykdomą 
veiklą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 336
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) pakrančių apsaugos tarnyba –
nacionalinės institucijos, vykdančios 
pakrančių apsaugos funkcijas, įskaitant 
saugią laivybą, jūrų saugumą, jūrų muitinės 
veiklą, neteisėtos prekybos ir kontrabandos 
prevenciją ir jų mažinimą, susijusios jūrų 
teisės vykdymo užtikrinimą, jūrų sienų
kontrolę, jūrų stebėjimą, jūros aplinkos 
apsaugą, paiešką ir gelbėjimą, reagavimą į 
avarijas ir nelaimes, žuvininkystės kontrolę 
ir kitą su šiomis funkcijomis susijusią 
veiklą;

3) pakrančių apsaugos tarnyba –
nacionalinės institucijos, vykdančios 
pakrančių apsaugos funkcijas, įskaitant 
saugią laivybą, jūrų saugumą, jūrų muitinės 
veiklą, neteisėtos prekybos ir kontrabandos 
prevenciją ir jų mažinimą, susijusios jūrų 
teisės vykdymo užtikrinimą, jūrų sienų 
stebėjimą, jūros aplinkos apsaugą, paiešką 
ir gelbėjimą, reagavimą į avarijas ir 
nelaimes, žuvininkystės kontrolę ir kitą su 
šiomis funkcijomis susijusią veiklą;

Or. pt

Pakeitimas 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) pakrančių apsaugos tarnyba –
nacionalinės institucijos, vykdančios 
pakrančių apsaugos funkcijas, įskaitant 
saugią laivybą, jūrų saugumą, jūrų muitinės 
veiklą, neteisėtos prekybos ir kontrabandos 
prevenciją ir jų mažinimą, susijusios jūrų 
teisės vykdymo užtikrinimą, jūrų sienų 
kontrolę, jūrų stebėjimą, jūros aplinkos 
apsaugą, paiešką ir gelbėjimą, reagavimą į 
avarijas ir nelaimes, žuvininkystės kontrolę 
ir kitą su šiomis funkcijomis susijusią 
veiklą;

3) pakrančių apsaugos tarnyba –
nacionalinės institucijos, vykdančios 
pakrančių apsaugos funkcijas, įskaitant 
saugią laivybą, jūrų saugumą, jūrų muitinės 
veiklą, neteisėtos prekybos ir kontrabandos 
prevenciją ir jų mažinimą, susijusios jūrų 
teisės vykdymo užtikrinimą, jūrų sienų 
kontrolę, jūrų stebėjimą, jūros aplinkos 
apsaugą, paiešką ir gelbėjimą, reagavimą į 
avarijas ir nelaimes, žuvininkystės 
kontrolę, tikrinimą ir kitą su šiomis 
funkcijomis susijusią veiklą;

Or. en

Pakeitimas 338
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) tiriamoji žvejyba – išteklių, kurie 
per pastaruosius dešimt metų nebuvo 
žvejojami arba nebuvo žvejojami tam tikrų 
tipų žvejybos įrankiais ar tam tikrais 
būdais, žvejyba;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateikiamas atsižvelgiant į toliau siūlomą 13e straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 339
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) tiriamoji žvejyba – išteklių, kurie 
per pastaruosius dešimt metų nebuvo 
žvejojami arba nebuvo žvejojami tam tikrų 
tipų žvejybos įrankiais ar tam tikrais 
būdais, žvejyba;

5) tiriamoji žvejyba – išteklių, kurie 
per pastaruosius dešimt metų nebuvo 
žvejojami vykdant verslinę žvejybą arba 
nebuvo žvejojami tam tikrų tipų žvejybos 
įrankiais ar tam tikrais būdais, žvejyba

Or. en

Pakeitimas 340
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) žvejys – fizinis asmuo, užsiimantis 
verslinės žvejybos veikla, kurią pripažįsta 
atitinkama valstybė narė;

6) žvejys – fizinis asmuo, žvejybos 
laivo savininkas arba darbuotojas,
užsiimantis verslinės žvejybos veikla, kurią 
pripažįsta atitinkama valstybė narė;

Or. fr

Pakeitimas 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) žvejys – fizinis asmuo, užsiimantis 
verslinės žvejybos veikla, kurią pripažįsta 
atitinkama valstybė narė;

6) profesionalus žvejys – fizinis 
asmuo, užsiimantis verslinės žvejybos 
veikla, kurią pripažįsta atitinkama valstybė 
narė;

Or. en
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Pakeitimas 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) mėgėjų žvejyba – neverslinės jūrų 
biologinių išteklių žvejybos veikla poilsio, 
turizmo arba sporto tikslais;

Or. en

Pakeitimas 343
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) žvejyba vidaus vandenyse –
žvejybos veikla versliniais tikslais vidaus 
vandenyse, vykdoma laivais arba kitais 
įrenginiais, įskaitant žvejybai ant ledo 
naudojamus įrenginius;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagalba žvejybos vidaus vandenyse veiklai jau teikiama Europos regioninės plėtros fondo 
lėšomis. Be to, žvejybos vidaus vandenyse veikla nepatenka į jūrų politikos ir (arba) bendros 
žuvininkystės politikos taikymo sritį.

Pakeitimas 344
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE629.603v01-00 38/177 AM\1167348LT.docx

LT

7a) (naujas) nuo kranto žvejojantis 
žvejys – fizinis asmuo, užsiimantis 
verslinės žvejybos nuo kranto veikla, 
kurią pripažįsta atitinkama valstybė narė.

Or. fr

Pagrindimas

Nuo kranto žvejojančių žvejų padėtis dažnai panaši į priekrantės žvejyba užsiimančių žvejų. 
Todėl nuo kranto žvejojantiems žvejams taip pat turėtų būti taikoma EJRŽF parama.

Pakeitimas 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) jūrų politika – Sąjungos politika, 
kurios tikslas yra skatinti integruotą ir 
nuoseklų sprendimų priėmimą siekiant 
maksimaliai užtikrinti darnų Sąjungos, visų 
pirma, pakrančių, salų ir atokiausių 
regionų, taip pat tvarios mėlynosios 
ekonomikos sektorių vystymąsi, 
ekonomikos augimą ir socialinę sanglaudą 
vykdant nuoseklią su jūromis susijusią 
politiką ir atitinkamą tarptautinį 
bendradarbiavimą;

9) jūrų politika – Sąjungos politika, 
kurios tikslas yra skatinti integruotą ir 
nuoseklų sprendimų priėmimą siekiant 
maksimaliai užtikrinti darnų Sąjungos, visų 
pirma, pakrančių, salų ir atokiausių regionų 
vystymąsi, ekonomikos augimą ir socialinę 
sanglaudą vykdant nuoseklią su jūromis 
susijusią politiką ir atitinkamą tarptautinį 
bendradarbiavimą;

Or. es

Pakeitimas 346
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) jūrų politika – Sąjungos politika, 
kurios tikslas yra skatinti integruotą ir 
nuoseklų sprendimų priėmimą siekiant 
maksimaliai užtikrinti darnų Sąjungos, visų 

9) integruota jūrų politika – Sąjungos 
politika, kurios tikslas yra skatinti 
integruotą ir nuoseklų sprendimų priėmimą 
siekiant maksimaliai užtikrinti darnų 
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pirma, pakrančių, salų ir atokiausių 
regionų, taip pat tvarios mėlynosios 
ekonomikos sektorių vystymąsi, 
ekonomikos augimą ir socialinę sanglaudą 
vykdant nuoseklią su jūromis susijusią 
politiką ir atitinkamą tarptautinį 
bendradarbiavimą;

Sąjungos, visų pirma, pakrančių, salų ir 
atokiausių regionų, taip pat tvarios 
mėlynosios ekonomikos sektorių 
vystymąsi, ekonomikos augimą ir socialinę 
sanglaudą vykdant nuoseklią su jūromis 
susijusią politiką ir atitinkamą tarptautinį 
bendradarbiavimą;

Or. pt

Pakeitimas 347
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) jūrų saugumas ir stebėjimas –
veikla, kuria siekiama išsamiai suprasti 
visus su jūrų sritimi susijusius įvykius ir 
veiksmus, kurie galėtų paveikti saugios 
laivybos ir jūrų saugumo, teisėsaugos, 
gynybos, sienų kontrolės, jūrų aplinkos 
apsaugos, žuvininkystės kontrolės, 
prekybos ir Sąjungos ekonominių interesų 
sritis, ir, jei reikia, užkirsti jiems kelią ir 
juos valdyti;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) jūrų saugumas ir stebėjimas –
veikla, kuria siekiama išsamiai suprasti 
visus su jūrų sritimi susijusius įvykius ir 
veiksmus, kurie galėtų paveikti saugios 
laivybos ir jūrų saugumo, teisėsaugos, 
gynybos, sienų kontrolės, jūrų aplinkos 

10) jūrų saugumas ir stebėjimas –
veikla, kuria siekiama išsamiai suprasti 
visus su jūrų sritimi susijusius įvykius ir 
veiksmus, kurie galėtų paveikti saugios 
laivybos ir jūrų saugumo, teisėsaugos, jūrų 
aplinkos apsaugos, žuvininkystės 
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apsaugos, žuvininkystės kontrolės, 
prekybos ir Sąjungos ekonominių interesų 
sritis, ir, jei reikia, užkirsti jiems kelią ir 
juos valdyti;

kontrolės, prekybos ir Sąjungos 
ekonominių interesų sritis, ir, jei reikia, 
užkirsti jiems kelią ir juos valdyti;

Or. es

Pakeitimas 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

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;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas daromas atsižvelgiant į tai, kad 23 straipsnio 3 dalyje išbraukiamas žodis 
„gamybinės“.

Pakeitimas 351
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Norbert Erdős

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 ar 
modernizavimą, įskaitant kitas 
akvakultūros produktų gamintojų 
naudojamas bendras arba specialiąsias 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtį reikia nustatyti suteikiant būtino lankstumo, svarbu pažymėti, kad visoms 
investicijoms, dėl kurių padidėja akvakultūros sektoriaus našumas, galima skirti subsidijas iš 
ES šaltinių.

Pakeitimas 352
Annie Schreijer-Pierik

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, 
inovacijas ar modernizavimą ir naujinimą;

Or. nl

Pakeitimas 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 13 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) jūrų baseinų strategija – integruota 
programa, kuria siekiama spręsti iškilusius 
bendrus valstybių narių ir, jei reikia, 
trečiųjų šalių jūrų ir su jomis susijusių 
sričių sunkumus jūros baseine arba 
viename ar daugiau pabaseinių ir skatinti 
bendradarbiavimą ir koordinavimą siekiant
užtikrinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą; ją rengia Komisija 
bendradarbiaudama su suinteresuotosiomis 
šalimis, jų regionais ir, jei reikia, su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais;

13) jūrų baseinų strategija – integruota 
programa, kuria siekiama spręsti iškilusius 
bendrus valstybių narių ir, jei reikia, 
trečiųjų šalių jūrų ir su jomis susijusių 
sričių sunkumus konkrečiame jūros 
baseine arba viename ar daugiau 
pabaseinių ir skatinti bendradarbiavimą ir 
koordinavimą siekiant užtikrinti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą; ją rengia Komisija 
bendradarbiaudama su suinteresuotosiomis
valstybėmis narėmis ir trečiosiomis
šalimis, jų regionais ir, jei reikia, su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

Pakeitimas 354
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) mažos apimties priekrantės
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1967/2006262 straipsnio 1 
dalyje;

14) mažos apimties žvejyba – žvejyba, 
vykdoma žvejybos laivais, kurių bendras 
ilgis mažesnis nei 12 metrų ir kurie 
nenaudoja velkamųjų įrankių, išvardytų
2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos
reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl 
Bendrijos žvejybos laivyno registro I 
priedo 3 lentelėje, arba laivams, kurių 
buvimo jūroje laikas (reiso trukmė) 
neviršija 24 valandų, o jų sugauta žuvis 
parduodama šviežia. Atokiausių regionų 
ir atokių salų atveju ilgiausia leidžiama 
reiso trukmė yra 36 val. Esant vietos 
istorinėmis tradicijomis pagrįstoms 
priežastims, valstybės narės gali pasiūlyti 
išplėsti mažos apimties žvejybos apibrėžtį 
įtraukiant žvejybą kitais laivais, jei 
naudojami didelio selektyvumo įrankiai, 
darantys nedidelį poveikį jūrų 
ekosistemai;
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_________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo 
Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš 
dalies keičiantis Reglamentą (EEB) 
Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą 
(EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, 
p. 11).

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. 
Jeigu jis bus priimtas, visame tekste reikės 
atlikti atitinkamus pakeitimus.)

Or. pt

Pakeitimas 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1967/200626 2 straipsnio 1 
dalyje;

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių ilgis mažesnis nei 12 metrų; 
ši žvejyba siejama su trumpais žvejybos 
reisais, išteklių naudojimo selektyvumu, 
produktų šviežumu, labai mažomis ir 
šeimos įmonėmis ir jų tvariu bei vertingu 
indėliu į ekonominę ir socialinę struktūrą, 
taip pat nuo žvejybos priklausomų 
bendruomenių kultūrinį tapatumą. Šis 
sektorius apima jūrų gėrybių rinkimo 
arba dvigeldžių moliuskų gaudymo veiklą 
ir žvejybą gaudyklėmis;

_________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo 
Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš 
dalies keičiantis Reglamentą (EEB) 
Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą 
(EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, 
p. 11).
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Or. es

Pagrindimas

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Pakeitimas 356
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 
12 metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1967/200626 2 straipsnio 1 
dalyje;

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba ir jūrų gėrybių rinkimas 
bei veisimas. Apibrėžtis turi būti lanksti ir 
realistiška, be to, ja reikėtų atsižvelgti ne 
vien į laivo matmenis, bet ir į kriterijus, 
nustatytus remiantis konkrečiais 
įgūdžiais, regionine ir geomorfologine 
įvairove, techniniais, socialiniais, 
kultūriniais ir aplinkos apsaugos srities 
aspektais;

_________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo 
Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš 
dalies keičiantis Reglamentą (EEB) 
Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą 
(EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, 
p. 11).

Or. es
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Pakeitimas 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1967/200626 2 straipsnio 1 dalyje;

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1967/200626 2 straipsnio 1 dalyje, 
taip pat žvejyba nuo kranto ir jūrų gėrybių 
rinkimas;

_________________ _________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

Or. es

Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti, kad nuo kranto žvejojantys žvejai priskiriami mažos apimties 
priekrantės žvejybos sektoriui. 2014–2020 m. EJRŽF įgyvendinimo laikotarpiu, 
pasikonsultavus dėl mažos apimties priekrantės žvejybos apibrėžties aiškinimo, Komisijos 
tarnybos nurodė, kad žvejyba nuo kranto ir jūrų gėrybių rinkimas yra priskiriami mažos 
apimties priekrantės žvejybos sektoriui.

Pakeitimas 358
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) mažos apimties priekrantės
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
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įrankių, išvardytų Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1967/200626 2 straipsnio 1 dalyje;

įrankių, išvardytų Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1967/200626 2 straipsnio 1 dalyje, 
nebent nacionalinėje veiksmų programoje 
būtų nustatyta kitaip;

_________________ _________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

Or. es

Pakeitimas 359
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1967/2006 2 straipsnio 1 dalyje26;

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – pagal valstybių narių programą 
nustatyta žvejyba, vykdoma mažais
žvejybos laivais, kurie nenaudoja 
velkamųjų įrankių, išvardytų Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1967/2006 2 
straipsnio 1 dalyje26;

_________________ _________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

Or. fr

Pakeitimas 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto



AM\1167348LT.docx 47/177 PE629.603v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 200626 2 straipsnio 1 
dalyje;

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 10
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 200626 2 straipsnio 1 
dalyje;

_________________ _________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

Or. en

Pakeitimas 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 200626 2 straipsnio 1 
dalyje;

14) mažos apimties priekrantės 
žvejyba – žvejyba, vykdoma žvejybos 
laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 10
metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų 
įrankių, išvardytų Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1967/2006 200626 2 straipsnio 1 
dalyje;

_________________ _________________

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 

26 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų 
išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 
jūroje valdymo priemonių, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 
ir panaikinantis Reglamentą (EB) 
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Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11). Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

Or. en

Pakeitimas 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) atokiausių regionų mažos apimties 
žvejybos laivynas – mažos apimties 
žvejybos laivynas, kuris vykdo veiklą 
atokiausiuose regionuose, kurie 
apibrėžiami kiekvienoje nacionalinėje 
veiklos programoje;

Or. en

Pakeitimas 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

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.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 364
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Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 – 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; šia veikla 
siekiama užtikrinti dabartinių ir būsimų 
kartų ekologinę, socialinę ir ekonominę 
gerovę, kartu išsaugant ir atkuriant geros 
būklės jūrų ekosistemas bei apsaugant 
pažeidžiamus gamtos išteklius.

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad ekonominė, socialinė ir aplinkos apsaugos srities 
veikla yra neatsiejama jūrų ekosistemos dalis, todėl būtina užtikrinti pusiausvyrą, siekiant 
pagerinti vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas ir padidinti jų gerovę, kartu 
apsaugant jūrų ekosistemas. Pasitelkus tvarią mėlynąją ekonomiką jūrų aplinkos ekonominė 
vertė bus kuriama tik tuo atveju, jeigu šią ekonomiką bus galima įgyvendinti tausojant ir 
apsaugant jūrų išteklius ir ekosistemas.

Pakeitimas 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

15) tvari mėlynoji ekonomika – visa 
Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus, 
kuriais siekiama atkurti ir išlaikyti jūrų 
ekosistemas ir apsaugoti pažeidžiamus 
gamtos išteklius, prekes ir paslaugas,
atitinkanti bendrojoje rinkoje sektoriuose ir 
tarp sektorių neperžengiant ekologinių 
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žemynines šalis, naujus sektorius ir ne 
rinkos prekes bei paslaugas.

ribų 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.

Or. en

Pakeitimas 366
João Ferreira

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 – visa 
Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus 
atitinkanti 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.

Or. pt

Pakeitimas 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) bendras valdymas – tai 
partnerystės susitarimas, pagal kurį 
valdžios institucijos, vietos išteklių 
naudotojų (žvejų) bendruomenė, išorės 
veikėjai (nevyriausybinės organizacijos, 
mokslinių tyrimų institucijos) ir kartais 
kiti žvejybos ir pakrantės išteklių 
suinteresuotieji subjektai (laivų 
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savininkai, žuvų prekeiviai, kredito 
agentūros arba pinigų skolintojai, turizmo 
įmonės ir pan.) dalijasi atsakomybe ir 
įgaliojimais priimti sprendimus, susijusius 
su žuvininkystės valdymu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 368
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) bendras valdymas – išteklių 
valdymo siekiant įgyvendinti BŽP tikslus 
procesas, per kurį nacionalinės 
vyriausybės dalijasi turimomis galiomis su 
regioninėmis vyriausybėmis, 
patariamosiomis tarybomis ir vietos 
žvejybos sektoriaus subjektais, 
suteikdamos jiems konkrečius įgaliojimus 
ir teises, susijusius su sprendimų dėl 
atsakingo žvejybos išteklių valdymo 
priėmimu;

Or. es

Pakeitimas 369
Liadh Ní Riada

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) nenumatytas nutraukimas –
padėtis, kai dėl nesaugių oro sąlygų 
ribojamos mažos apimties žvejybą 
vykdančio žvejo galimybės vykdyti 
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žvejybos veiklą;

Or. en

Pakeitimas 370
Ole Christensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) mėgėjų žvejyba – nekomercinė 
jūrų gyvųjų vandens išteklių žvejybos 
veikla poilsio, turizmo arba sporto 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) ekologinis įvykis – gamtos arba 
žmogaus sukeltas atsitiktinis reiškinys, dėl 
kurio blogėja aplinkos būklė;

Or. es

Pagrindimas

18 straipsnio 1 dalies d punkte vartojama ekologinio įvykio sąvoka nėra apibrėžta, todėl 
siekiant teisinio tikrumo ją reikia apibrėžti.

Pakeitimas 372
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 b punktas (naujas)



AM\1167348LT.docx 53/177 PE629.603v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) bendras valdymas: bendras 
žuvininkystės valdymas – partnerystės 
susitarimas tarp valdžios institucijų ir 
apibrėžtos žvejų grupės atstovų dalytis 
atsakomybe ir įgaliojimais valdyti veiklas, 
dėl kurių kyla poveikis žuvininkystės 
ištekliams ir ekosistemai jiems priskirtoje 
teritorijoje, kurioje jie vykdo žvejybą (pvz., 
saugomoje teritorijoje, priekrantės 
žvejybos zonoje ir kt.). Geriausia būtų tokį 
valdymą vykdyti pariteto pagrindu, 
sudarius bendro valdymo komitetą. 
Komitetas priima sprendimus pasitaręs su 
mokslininkais, vykdydamas konsultacijas 
su kitais suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

Pakeitimas 373
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) mėgėjų žvejybos sektorius – visi 
mėgėjų žvejybos segmentai ir įmonės bei 
darbo vietos, kurios priklauso nuo tokios 
žvejybos arba kurios kuriamos ją vykdant.

Or. en

Pakeitimas 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF prisideda prie BŽP ir jūrų politikos 
įgyvendinimo. Jo veiklos prioritetai yra šie:

EJRŽAF prisideda prie BŽP ir jūrų 
politikos įgyvendinimo. Jo veiklos 



PE629.603v01-00 54/177 AM\1167348LT.docx

LT

prioritetai yra šie:

Or. en

Pagrindimas

Fondą reikėtų pervadinti „Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondu“ 
(EJRŽAF). Vakarų pasaulyje ir ES nuolat didėja akvakultūros svarba, todėl šiam sektoriui ES 
žuvininkystės politikoje ir fonduose reikia skirti atskirą skyrių.

Pakeitimas 375
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių išsaugojimas;

1) darnios žuvininkystės skatinimas 
siekiant socialinės ir ekonominės naudos 
bei naudos aplinkai, taip pat darbo vietų 
kūrimas pakrančių zonose ir jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimas;

Or. es

Pakeitimas 376
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos 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;

Or. it



AM\1167348LT.docx 55/177 PE629.603v01-00

LT

Pagrindimas

EJRŽF parama turi būti skiriama išlaikant pusiausvyrą tarp aplinkos apsaugos, socialinių ir 
ekonominių aspektų, todėl pakeitimu siūloma tarp prioritetų vėl įtraukti socialinius ir 
ekonominius tikslus.

Pakeitimas 377
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos 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;

Or. it

Pakeitimas 378
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos 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;

Or. it

Pagrindimas

EJRŽF parama turi būti skiriama išlaikant pusiausvyrą tarp aplinkos apsaugos, socialinių ir 
ekonominių aspektų. Todėl pakeitimu siūloma tarp prioritetų vėl įtraukti socialinius ir 
ekonominius tikslus.

Pakeitimas 379
Rosa D'Amato
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos 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;

Or. it

Pagrindimas

EJRŽF parama turi būti skiriama išlaikant pusiausvyrą tarp aplinkos apsaugos, socialinių ir 
ekonominių aspektų, todėl pakeitimu siūloma tarp prioritetų vėl įtraukti socialinius ir 
ekonominius tikslus.

Pakeitimas 380
João Ferreira, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių išsaugojimas;

1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių apsauga,
atkūrimas ir išsaugojimas;

Or. fr

Pakeitimas 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių išsaugojimas;

1) darnios žuvininkystės ir 
akvakultūros skatinimas ir jūrų bei gėlo 
vandens biologinių išteklių išsaugojimas;
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Or. en

Pakeitimas 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) darnios akvakultūros skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė akvakultūrai pridedama siekiant tikslumo. Prioritetai ir, savaime suprantama, jų 
turinys, turi būti subalansuoti.

Pakeitimas 383
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) indėlis į aprūpinimą maistu ir 
maisto kokybę Sąjungoje tvariai 
rūšiuojamos šviežios žuvies, sugautos 
vykdant žvejybą arba užaugintos 
užsiimant akvakultūra, priemonėmis;

Or. pt

Pakeitimas 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

žuvininkystės, akvakultūros rinkų ir
perdirbimo sektorių, kurie prisideda prie 
aprūpinimo maistu Sąjungoje, 
skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė akvakultūrai pridedama siekiant tikslumo. Todėl būtina nustatyti šį prioritetą.

Pakeitimas 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje darnių rinkų priemonėmis;

Or. es

Pakeitimas 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad akvakultūros sektorius grindžiamas dviem ramsčiais – jūrų 
akvakultūra ir gėlųjų vandenų žuvininkystės ūkiais.
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Pakeitimas 387
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
žvejybos, akvakultūros ir rinkų 
priemonėmis;

Or. de

Pagrindimas

Turi būti patikslinta, kad prie aprūpinimo maistu prisideda ir žvejyba, ne tik akvakultūra.

Pakeitimas 388
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tausios 
žvejybos, akvakultūros ir rinkų 
priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir darnios 

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

Or. en

Pakeitimas 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) jūrų geros aplinkos būklės 
atkūrimas ir sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai, kurios plėtra vykdoma 
neperžengiant ekologinių ribų, sudarymas 
ir pakrančių bendruomenių klestėjimo 
skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) tvariai mėlynajai ekonomikai 
palankių sąlygų, kuriomis būtų skatinama 
geros būklės jūrų aplinka ir klestinčios
pakrantės bendruomenės, sudarymas;

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad ekonominė, socialinė ir aplinkos apsaugos srities 
veikla yra neatsiejama jūrų ekosistemos dalis, todėl būtina užtikrinti pusiausvyrą, siekiant 
pagerinti vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas ir padidinti jų gerovę, kartu 
apsaugant jūrų ekosistemas. Pasitelkus tvarią mėlynąją ekonomiką jūrų aplinkos ekonominė 
vertė bus kuriama tik tuo atveju, jeigu šią ekonomiką bus galima įgyvendinti tausojant ir 
apsaugant jūrų išteklius ir ekosistemas.
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Pakeitimas 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3) tinkamų žvejybos sektoriaus 
darbuotojų gyvenimo sąlygų sudarymas ir 
pakrantės bendruomenių klestėjimo 
skatinimas;

Or. es

Pakeitimas 393
João Ferreira, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos 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 klestėti, taip pat sąlygų jų 
ekonominei ir socialinei sanglaudai
sudarymas;

Or. fr

Pakeitimas 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos 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 bei uosto 
rajonų bendruomenėms klestėti 
sudarymas;
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Or. en

Pagrindimas

Mano nuomone, būtina teikti paramą visoms bendruomenėms, gyvenančioms (jūrų ir gėlo 
vandens telkinių) uostų rajonuose.

Pakeitimas 395
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos 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 bei salų
bendruomenėms klestėti sudarymas;

Or. en

Pakeitimas 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis 
prisidedama prie Sąjungos aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo. 
Tas indėlis stebimas taikant IV priede 
nustatytą metodiką.

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis 
prisidedama prie gamintojų ir vartotojų 
poreikių patenkinimo. Suteikiant paramą 
EJRŽF lėšomis prisidedama prie
Sąjungos aplinkos apsaugos ir klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
tikslų įgyvendinimo. Tas indėlis stebimas 
taikant IV priede nustatytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš BŽP tikslų – „atsižvelgti į vartotojų ir gamintojų interesus“, o pripažįstant gerovės 
projektų vertę svarbu, kad būtų tvirtai atsižvelgiama į vartotojų interesus.
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Pakeitimas 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis 
prisidedama prie Sąjungos aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo. 
Tas indėlis stebimas taikant IV priede 
nustatytą metodiką.

Suteikiant paramą EJRŽAF lėšomis 
prisidedama prie Sąjungos aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos, taip pat prie 
aprūpinimo maistu tikslų įgyvendinimo. 
Tas indėlis stebimas taikant IV priede 
nustatytą metodiką.

Or. en

Pagrindimas

EJRAŽF lėšomis reikėtų teikti ne tik vertingas aplinkos paslaugas – fondas taip pat turėtų 
atlikti didelį vaidmenį užtikrinant ES aprūpinimą maistu.

Pakeitimas 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis 
prisidedama prie Sąjungos aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo. 
Tas indėlis stebimas taikant IV priede 
nustatytą metodiką.

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis 
pirmiausia prisidedama prie Sąjungos 
aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos tikslų 
įgyvendinimo. Tas indėlis stebimas taikant 
IV priede nustatytą metodiką.

Or. fr

Pakeitimas 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis 
prisidedama prie Sąjungos aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo. 
Tas indėlis stebimas taikant IV priede 
nustatytą metodiką.

Suteikiant paramą EJRŽF lėšomis taip pat
prisidedama prie Sąjungos aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos švelninimo, 
kovos su ja ir prisitaikymo prie jos tikslų 
įgyvendinimo. Tas indėlis stebimas taikant 
IV priede nustatytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) siekis įgyvendinti šiuos prioritetus 
nelemia didesnių žvejybos pajėgumų;

Or. en

Pakeitimas 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Atokiausi regionai

Visomis šio reglamento nuostatomis 
būtina atsižvelgti į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnyje 
pripažįstamus konkrečius apribojimus.

Or. en

Pakeitimas 402
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Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

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 įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra
6 867 000 000 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
7 739 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas atsižvelgiant į EP Biudžeto komiteto nuomonę dėl EJRŽF.

Pakeitimas 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

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 įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra
6 867 000 000 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
7 739 000 000 dabartinėmis kainomis).

Or. en

Pakeitimas 404
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. EJRŽF įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
6 140 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

1. EJRŽF įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
6 866 943 600 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
7 739 176 524 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Or. fr

Pakeitimas 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

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 įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra
6 866 943 600 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
7 739 176 524 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Or. en

Pakeitimas 406
Alain Cadec

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 įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra toks pats, 
koks 2014–2020 m. EJRŽF finansinis 
paketas (6 400 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Or. fr
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Pagrindimas

EJRŽF yra pagrindinė priemonė bendros žuvininkystės politikos tikslams pasiekti. Sumažinus 
jai skirtą finansinį paketą iškiltų grėsmė ne tik esamų projektų tinkamam valdymui, bet ir 
naujų uždavinių įgyvendinimui, kaip antai mėlynoji ekonomika. EJRŽF turi atitikti politinius 
įsipareigojimus žuvininkystės sektoriuje ir 2021–2027 m. laikotarpiu nepatirti nuostolių.

Pakeitimas 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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. EJRŽAF įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra
6 400 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ne tik darnią žuvininkystę, bet ir akvakultūros sektoriaus interesus, 
dabartinį septyneriems metams skiriamą 6,4 mlrd. EUR žuvininkystės fondo dydį būtina skirti 
ir ateityje.

Pakeitimas 408
Ana Miranda

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 įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
6 400 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. es

Pakeitimas 409
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João Ferreira

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 įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra (...)* EUR 
esamomis kainomis.

Or. pt

Pagrindimas

* Akivaizdu, kad siūlomos sumos nėra pakankamos; reikia gerokai padidinti iš EJRŽF 
skiriamus asignavimus tais atvejais, kai kurio nors iš šių asignavimų suma yra mažesnė nei 
suma, nustatyta 2014–2020 m. DFP.

Pakeitimas 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal II antraštinę dalį EJRŽF
skiriama finansinio paketo dalis 
įgyvendinama pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, kaip numatyta 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] ir 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] 63 straipsnyje.

2. Pagal II antraštinę dalį EJRŽAF
skiriama finansinio paketo dalis 
įgyvendinama pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, kaip numatyta 
Reglamente (ES) Nr. [reglamente, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] ir 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] 63 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal III antraštinę dalį EJRŽF
skiriamą finansinio paketo dalį tiesiogiai 
įgyvendina Komisija, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] 62 straipsnio 1 dalies a 
punkte, arba ji įgyvendinama pagal 
netiesioginio valdymo principą, kaip 
numatyta to reglamento 62 straipsnio 1 
dalies c punkte.

3. Pagal III antraštinę dalį EJRŽAF
skiriamą finansinio paketo dalį tiesiogiai 
įgyvendina Komisija, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] 62 straipsnio 1 dalies a 
punkte, arba ji įgyvendinama pagal 
netiesioginio valdymo principą, kaip 
numatyta to reglamento 62 straipsnio 1 
dalies c punkte.

Or. en

Pakeitimas 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 6 965 100 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartinę EJRŽF pasidalijamojo valdymo ir tiesioginio ir (arba) 
netiesioginio valdymo proporciją.

Pakeitimas 413
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 1. III antraštinėje dalyje numatyto 
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pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 6 031 674 028 EUR 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 6 797 
811 771 EUR dabartinėmis kainomis), 
atsižvelgiant į išskaidymą pagal metus, 
nustatytą V priede.

Or. fr

Pakeitimas 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 56,5 proc. EJRŽF finansinio 
paketo – 5 940 000 000 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
6 694 000 000 dabartinėmis kainomis), 
atsižvelgiant į išskaidymą pagal metus, 
nustatytą V priede.

Or. en

Pakeitimas 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 939 794 374 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
6 694 261 648 EUR dabartinėmis 
kainomis), atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.
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Or. en

Pakeitimas 416
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 90 proc. viso EJRŽF biudžeto 
(5 740 000 000 EUR) dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF yra pagrindinė priemonė bendros žuvininkystės politikos tikslams pasiekti. Sumažinus 
jai skirtą finansinį paketą iškiltų grėsmė ne tik esamų projektų tinkamam valdymui, bet ir 
naujų uždavinių įgyvendinimui, kaip antai mėlynoji ekonomika. EJRŽF turi atitikti politinius 
įsipareigojimus žuvininkystės sektoriuje ir 2021–2027 m. laikotarpiu nepatirti nuostolių.

Pakeitimas 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 740 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skirti tokį patį, kaip praėjusio laikotarpio, fondo biudžetą ir nustatyti tokią pačią 
procentinę dalį, skiriamą pasidalijamojo valdymo ir tiesiogiai valdomai paramai. Reikėtų 
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skirti tokį patį, kaip praėjusio laikotarpio, fondo biudžetą ir nustatyti tokią pačią procentinę 
dalį, skiriamą pasidalijamojo valdymo ir tiesiogiai valdomai paramai.

Pakeitimas 418
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 5 311 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis, atsižvelgiant į išskaidymą pagal 
metus, nustatytą V priede.

1. II antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – (...)* EUR dabartinėmis kainomis, 
atsižvelgiant į išskaidymą pagal metus, 
nustatytą V priede.

Or. pt

Pagrindimas

* Akivaizdu, kad sumos yra nepakankamos ir būtina jas gerokai padidinti; šios sumos jokiu 
būdu negali būti mažesnės nei sumos, nustatytos 2014–2020 m. DFP.

Pakeitimas 419
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jūrų ir gėlųjų vandenų 
akvakultūrai nustatomas konkretus 
pabiudžetis.

Or. en

Pagrindimas

Darni jūrų ir gėlųjų vandenų akvakultūra yra ypatingas ir svarbus sektorius, kurį būtina 
atskirti nuo žuvininkystės. Todėl akvakultūrai reikia skirti konkretų pabiudžetis, o EJRŽF ir 
BŽP reglamente jai sukurti iš tiesų atskirą skyrių.
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Pakeitimas 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 102 000 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

a) 123 340 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas atsižvelgiant į EP Biudžeto komiteto nuomonę dėl EJRŽF.

Pakeitimas 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 102 000 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

a) 114 000 000 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
128 566 000 EUR dabartinėmis kainomis)
Azorų saloms ir Madeirai;

Or. en

Pakeitimas 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 102 000 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

a) 113 076 262 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
127 439 106 EUR dabartinėmis kainomis)
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Azorų saloms ir Madeirai;

Or. fr

Pakeitimas 423
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 102 000 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

a) (...)* EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

Or. pt

Pagrindimas

* Akivaizdu, kad sumos yra nepakankamos ir būtina jas gerokai padidinti; šios sumos jokiu 
būdu negali būti mažesnės nei sumos, nustatytos 2014–2020 m. DFP.

Pakeitimas 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 82 000 000 EUR Kanarų saloms; b) 104 110 000 EUR Kanarų saloms;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas atsižvelgiant į EP Biudžeto komiteto nuomonę dėl EJRŽF. Kanarų 
saloms skirtas biudžetas papildomai didinamas siekiant atsižvelgti į programavimą pagal 
dabartinį EJRŽF ir realius šiandienos poreikius.

Pakeitimas 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 82 000 000 EUR Kanarų saloms; b) 91 700 000 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
103 357 000 EUR dabartinėmis kainomis)
Kanarų saloms;

Or. en

Pakeitimas 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 82 000 000 EUR Kanarų saloms; b) 90 708 367 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
102 223 062 EUR dabartinėmis kainomis)
Kanarų saloms;

Or. fr

Pakeitimas 427
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 82 000 000 EUR Kanarų saloms; b) (...)* EUR Kanarų saloms;

Or. pt

Pagrindimas

* Akivaizdu, kad sumos yra nepakankamos ir būtina jas gerokai padidinti; šios sumos jokiu 
būdu negali būti mažesnės nei sumos, nustatytos 2014–2020 m. DFP.
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Pakeitimas 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai,
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

c) 172 000 000 EUR Gvadelupai,
Gajanai, Martinikai, Majotui, Reunjonui ir 
Sen Martenui.

Or. en

Pagrindimas

Taip galima išlaikyti tas pačias sumas paketo išlaidoms, kaip ir ankstesniu programavimo 
laikotarpiu.

Pakeitimas 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

c) 158 407 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas atsižvelgiant į EP Biudžeto komiteto nuomonę dėl EJRŽF.

Pakeitimas 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, c) 149 509 709 EUR 2018 m. 
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Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

palyginamosiomis kainomis (t. y. 
168 500 296 EUR dabartinėmis kainomis)
Gvadelupai, Prancūzijos Gvianai, 
Martinikai, Majotui, Reunjonui ir Sen 
Martenui.

Or. fr

Pagrindimas

Šiems atokiausiems regionams turi būti sudarytos sąlygos kuo palankiau paskirstyti lėšas, kad 
galėtų kovoti su NNN žvejybos rizika.

Pakeitimas 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

c) 146 500 000 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
165 119 000 EUR dabartinėmis kainomis)
Gvadelupai, Prancūzijos Gvianai, 
Martinikai, Majotui, Reunjonui ir Sen 
Martenui.

Or. en

Pakeitimas 432
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

c) (...)* EUR Gvadelupai, Prancūzijos 
Gvianai, Martinikai, Majotui, Reunjonui ir 
Sen Martenui.

Or. pt
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Pagrindimas

* Akivaizdu, kad sumos yra nepakankamos ir būtina jas gerokai padidinti; šios sumos jokiu 
būdu negali būti mažesnės nei sumos, nustatytos 2014–2020 m. DFP.

Pakeitimas 433
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 21 straipsnyje nurodyta 
kompensacija neviršija 50 proc. 
kiekvienos 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytos skiriamos sumos.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 434
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 21 straipsnyje nurodyta 
kompensacija neviršija 50 proc. 
kiekvienos 2 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytos skiriamos sumos.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 21 straipsnyje nurodyta 3. 21 straipsnyje nurodyta 
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kompensacija neviršija 50 proc. kiekvienos 
2 dalies a, b ir c punktuose nurodytos 
skiriamos sumos.

kompensacija per metus neviršija: a) 
6 450 000 EUR Azorų saloms ir Madeirai; 
b) 8 700 000 EUR Kanarų saloms; 
c)12 350 000 EUR atokiausiems 
Prancūzijos regionams, nurodytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
349 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

4. Bent 30 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.

Or. en

Pagrindimas

Viešuosius išteklius reikėtų paskirstyti siekiant padėti veiklos vykdytojams ir valstybėms 
narėms pateikti daugiau duomenų apie išteklių valdymą ir laikytis BŽP taisyklių. 
Žuvininkystės kontrolė ir duomenų rinkimas yra itin svarbūs įgyvendinant BŽP. Pagal tam 
tikrus Kontrolės reglamente nustatytus įpareigojimus ir atsižvelgiant į jo peržiūrą reikės 
numatyti konkrečią ir didesnę paramą, kad valstybės narės ir žvejai galėtų užtikrinti 
veiksmingesnį reikalavimų vykdymą.

Pakeitimas 437
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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.

4. Bent 20 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.

Or. en

Pakeitimas 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bent 20 proc. kiekvienai valstybei 
narei skiriamos Sąjungos finansinės 
paramos skiriama 22 ir 27 straipsniuose 
nurodytoms paramos sritims.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad EJRŽF prisidėtų prie aplinkos problemų, susijusių su mūsų 
vandenynais, sprendimo kiekvienai valstybei narei reikalingas tikslingas 25 proc. biudžeto 
finansavimas, kuris būtų skirtas jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo 
veiklai vykdyti.

Pakeitimas 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 grąžinamos Europos 
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žuvininkystės kontrolės agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bent 30 proc. kiekvienai valstybei 
narei skiriamos Sąjungos finansinės 
paramos skiriama 22 ir 27 straipsniuose 
nurodytoms paramos sritims.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad EJRŽF prisidėtų prie aplinkos problemų, susijusių su mūsų 
vandenynais, sprendimo kiekvienai valstybei narei reikalingas tikslingas 30 proc. biudžeto 
finansavimas, kuris būtų skirtas jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo 
veiklai vykdyti.

Pakeitimas 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 17 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnyje nurodytoms paramos sritims 
kiekvienoje valstybėje narėje iš EJRŽF 
skiriama Sąjungos finansinė parama 
neviršija didesnės iš šių dviejų ribų:

5. 18 straipsnyje nurodytoms paramos 
sritims kiekvienoje valstybėje narėje iš 
EJRŽF skiriama Sąjungos finansinė 
parama neviršija didesnės iš šių dviejų 
ribų:

Or. en
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Pagrindimas

Tiesioginės subsidijų schemos, tokios kaip parama žvejybos veiklos nutraukimui visam laikui, 
buvo naudojamos praeityje nepaisant pajėgumų mažinimo tikslų arba žvejybos išteklių 
tvarumo, ir dėl to padidėjo prieinamų žvejybos išteklių ir ES laivyno žvejybos pajėgumo 
disbalansas. Viešuosius finansinius išteklius reikėtų naudoti siekiant sukurti pridėtinę vertę 
visai visuomenei, o ne laivų pasitraukimui iš sektoriaus arba veiklai, kuria siekiama dirbtinai 
išlaikyti sektoriaus veikėjus, finansuoti, nes taip sukuriama nedidelė pridėtinė vertė 
žuvininkystei ir jūrų aplinkai.

Pakeitimas 442
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 17 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnyje nurodytoms paramos sritims 
kiekvienoje valstybėje narėje iš EJRŽF 
skiriama Sąjungos finansinė parama 
neviršija didesnės iš šių dviejų ribų:

5. 17 straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
paramos sritims kiekvienoje valstybėje 
narėje iš EJRŽF skiriama Sąjungos 
finansinė parama neviršija didesnės iš šių 
dviejų ribų:

Or. pt

Pakeitimas 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 17 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnyje nurodytoms paramos sritims 
kiekvienoje valstybėje narėje iš EJRŽF
skiriama Sąjungos finansinė parama 
neviršija didesnės iš šių dviejų ribų:

5. 17 straipsnio 2 dalyje ir 18 
straipsnyje nurodytoms paramos sritims 
kiekvienoje valstybėje narėje iš EJRŽAF
skiriama Sąjungos finansinė parama 
neviršija didesnės iš šių dviejų ribų:

Or. en

Pakeitimas 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 6 000 000 EUR; arba a) 5 000 000 EUR; arba

Or. en

Pakeitimas 445
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 10 proc. valstybei narei skirtos 
Sąjungos finansinės paramos.

b) bent 20 proc. valstybei narei skirtos 
Sąjungos finansinės paramos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu ypač didelį nerimą kelianti žuvų išteklių Baltijos jūroje padėtis kilo, be kita ko, 
todėl, kad buvo priimti pernelyg dideli BLSK ir toliau vykdoma pramoninė žvejyba. Remiant 
pramoninės žvejybos politiką prisidėta prie to, kad pakrantės zonoje suprastėjo ištekliai. 
Padidinus ribą iki 20 proc. bus galima tiesiogiai remti žuvininkystę Baltijos jūroje, o ypač –
mažos apimties pakrantės žvejybą, nes šiuo metu šio sektoriaus padėtis yra labai sunki. 
Nepadidinus šios priemonės paramos ribos, Baltijos jūros regiono šalys negalės veiksmingai 
išspręsti šios problemos.

Pakeitimas 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 10 proc. valstybei narei skirtos 
Sąjungos finansinės paramos.

b) 8 proc. valstybei narei skirtos 
Sąjungos finansinės paramos.

Or. en
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Pakeitimas 447
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 30–32 straipsniais 
EJRŽF lėšomis gali būti remiama techninė 
pagalba veiksmingam šio fondo 
administravimui ir naudojimui valstybės 
narės iniciatyva.

6. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 30–32 straipsniais 
EJRŽF lėšomis gali būti remiama techninė 
pagalba veiksmingam šio fondo 
administravimui ir naudojimui valstybės 
narės iniciatyva. Valstybės subjektų ir iš 
dalies valstybės subjektų patiriamoms 
administravimo išlaidoms taikoma 
20 proc. viršutinė riba siekiant užkirsti 
kelią pernelyg dideliam finansavimo 
įsisavinimui.

Or. en

Pakeitimas 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 30–32 straipsniais
EJRŽF lėšomis gali būti remiama techninė 
pagalba veiksmingam šio fondo 
administravimui ir naudojimui valstybės 
narės iniciatyva.

6. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 30–32 straipsniais
EJRŽAF lėšomis gali būti remiama 
techninė pagalba veiksmingam šio fondo 
administravimui ir naudojimui valstybės 
narės iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 449
Alain Cadec
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 10 proc. viso 
EJRŽF biudžeto (640 000 000 EUR)
dabartinėmis kainomis.

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF yra pagrindinė priemonė bendros žuvininkystės politikos tikslams pasiekti. Sumažinus 
jai skirtą finansinį paketą iškiltų grėsmė ne tik esamų projektų tinkamam valdymui, bet ir 
naujų uždavinių įgyvendinimui, kaip antai mėlynoji ekonomika. EJRŽF turi atitikti politinius 
įsipareigojimus žuvininkystės sektoriuje ir 2021–2027 m. laikotarpiu nepatirti nuostolių.

Pakeitimas 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 640 000 000 EUR
dabartinėmis kainomis.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skirti tokį patį, kaip praėjusio laikotarpio, fondo biudžetą ir nustatyti tokią pačią 
procentinę dalį, skiriamą pasidalijamojo valdymo ir tiesiogiai valdomai paramai.

Pakeitimas 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 773 900 000 EUR
dabartinėmis kainomis.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartinę EJRŽF pasidalijamojo valdymo ir tiesioginio ir (arba) 
netiesioginio valdymo proporciją.

Pakeitimas 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 20 proc. viso 
EJRŽF biudžeto dabartinėmis kainomis.

Or. en

Pakeitimas 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 927 149 226 EUR 
2018 m. palyginamosiomis kainomis (t. y. 
1 044 914 876 EUR dabartinėmis 
kainomis).
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Or. en

Pakeitimas 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje numatyto 
pasidalijamojo valdymo finansinio paketo 
dalis – 13,5 proc. EJRŽF finansinio 
paketo – 927 000 000 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
1 045 000 000 dabartinėmis kainomis).

Or. en

Pakeitimas 455
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 829 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

1. III antraštinėje dalyje nurodyta 
tiesioginio ir netiesioginio valdymo 
finansinio paketo dalis – 835 269 572 EUR 
2018 m. palyginamosiomis kainomis (t. y.
941 364 753 EUR dabartinėmis kainomis).

Or. fr

Pakeitimas 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota 
teikiant EJRŽF įgyvendinti skirtą techninę 
ir administracinę pagalbą, kaip antai 
pradedant vykdyti parengiamąją, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veiklą, įskaitant institucines informacinių 
technologijų sistemas.

1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota 
teikiant EJRŽAF įgyvendinti skirtą 
techninę ir administracinę pagalbą, kaip 
antai pradedant vykdyti parengiamąją, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veiklą, įskaitant institucines informacinių 
technologijų sistemas.

Or. en

Pakeitimas 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma, Komisijos iniciatyva EJRŽF
lėšomis ir neviršijant 5 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos 1,7 proc. finansinio paketo 
viršutinės ribos, gali būti remiama:

Visų pirma, Komisijos iniciatyva EJRŽAF
lėšomis ir neviršijant 5 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos 1,7 proc. finansinio paketo 
viršutinės ribos, gali būti remiama:

Or. en

Pakeitimas 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EJRŽF lėšomis remiamos su šio 
reglamento įgyvendinimu susijusių 
informavimo ir komunikacijos veiksmų 
sąnaudos.

3. EJRŽAF lėšomis remiamos su šio 
reglamento įgyvendinimu susijusių 
informavimo ir komunikacijos veiksmų 
sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 459
Isabelle Thomas
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 16 straipsnį 
kiekviena valstybė narė parengia atskirą 4 
straipsnyje nurodytų prioritetų 
įgyvendinimo programą.

1. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 16 straipsnį 
kiekviena valstybė narė parengia atskirą 4 
straipsnyje nurodytų prioritetų 
įgyvendinimo nacionalinę programą arba 
regionines veiklos programas.

Or. fr

Pakeitimas 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 16 straipsnį 
kiekviena valstybė narė parengia atskirą 4 
straipsnyje nurodytų prioritetų 
įgyvendinimo programą.

1. Pagal Reglamento (ES)
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 16 straipsnį 
kiekviena valstybė narė parengia 4 
straipsnyje nurodytų prioritetų interneto
įgyvendinimo nacionalinę programą arba 
regionines veiksmų programas.

Or. en

Pakeitimas 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei taikytina, už žvejybą, jūrų 
gėrybių rinkimą ir jūrų reikalus 
atsakingoms subnacionalinėms arba 
regioninėms valdžios institucijoms skirti 
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veiksmų planai, susiję su jūrų baseinais;

Or. es

Pagrindimas

Rengiant su jūrų baseinais susijusias strategijas ir priemones, turint omenyje baseinus, kurie 
yra bendri kelioms valstybėms narėms, gali reikėti planavimo pastangų ir susitarimo su kitais 
regionais bei šalimis, kad būtų suderinti tikslai, priemonės ir finansiniai ištekliai. Kaip 
pavyzdį galima nurodyti Andalūziją, kurios pakrantės zonos apima Viduržemio jūros baseiną, 
Pietų Atlanto vandenyno baseiną ir sritį su jai būdingomis ypatybėmis – Gibraltaro sąsiaurį. 
Visų šių vietovių padėtis skiriasi.

Pakeitimas 462
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei taikytina, už žvejybą ir jūrų 
reikalus atsakingoms regioninėms arba 
subnacionalinėms valdžios institucijoms 
skirtas regioninis veiksmų planas arba 
veiksmų programa;

Or. es

Pakeitimas 463
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) prireikus žuvininkystės ir jūrų 
reikalų veiksmų planą arba regioninę 
veiklos programą kompetentingoms 
subnacionalinėms valdžios institucijoms;

Or. fr
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Pakeitimas 464
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) socialinių ir ekonominių skirtumų 
tarp laivyno segmentų analizė, ypač daug 
dėmesio skiriant mažos apimties laivynų 
padėčiai.

Or. en

Pakeitimas 465
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Suinteresuotosios valstybės narės 
kaip dalį savo programos parengia 
kiekvieno iš savo atokiausių regionų, 
nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, veiksmų 
planą, kuriame pateikia:

4. Suinteresuotosios valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su atitinkamomis 
valdžios institucijomis, kaip dalį savo 
programos parengia kiekvieno iš savo 
regionų, įskaitant atokiausius regionus,
nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, veiksmų 
planą, kuriame pateikia:

Or. fr

Pakeitimas 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Suinteresuotosios valstybės narės 
kaip dalį savo programos parengia 
kiekvieno iš savo atokiausių regionų, 
nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, veiksmų 

4. Suinteresuotosios valstybės narės 
kaip dalį savo programos parengia 
kiekvieno iš savo atokiausių regionų, 
nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, konkretų
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planą, kuriame pateikia: veiksmų planą, kuriame pateikia:

Or. en

Pakeitimas 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

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, tvarios mėlynosios ekonomikos 
sektorių plėtros strategiją, įskaitant 
veiksmus, kuriuos būtina atlikti siekiant 
pakrantės bendruomenių tvarumo, taip 
pat EJRŽF indėlio siekiant geros aplinkos 
būklės strategiją, be kita ko, įgyvendinant 
„Natura 2000“ prioritetinių veiksmų 
programas;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi sukurti prioritetinių veiksmų programas – finansinius planus, skirtus jų 
„Natura 2000“ teritorijų priemonėms įgyvendinti, todėl EJRŽF reikia pateikti sąsają su tuo, 
kaip valstybės narės ketina teikti paramą savo „Natura 2000“ teritorijoms. Programos 
veiksmais, kuriuos valstybės narės turi parengti siekdamos įgyvendinti EJRŽF, socialinių 
ekonominių veiklos rezultatų nereikėtų atskirti nuo jūrų ekosistemų išsaugojimo ir atkūrimo.

Pakeitimas 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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) strategiją, kurioje išsamiai 
apibūdinamas EJRŽF indėlis siekiant 
geros aplinkos būklės, tausus žvejybos 
išteklių naudojimas, tinklas 
„Natura 2000“ ir mėlynosios ekonomikos 
sektorių tvarumas, įskaitant veiksmus, 
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kurių reikia siekiant pakrantės 
bendruomenių tvarumo;

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad ekonominė, socialinė ir aplinkos apsaugos srities 
veikla yra neatsiejama jūrų ekosistemos dalis, todėl būtina užtikrinti pusiausvyrą, siekiant 
pagerinti vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas ir padidinti jų gerovę, kartu 
apsaugant jūrų ekosistemas. Pasitelkus tvarią mėlynąją ekonomiką jūrų aplinkos ekonominė 
vertė bus kuriama tik tuo atveju, jeigu šią ekonomiką bus galima įgyvendinti tausojant ir 
apsaugant jūrų išteklius ir ekosistemas.

Pakeitimas 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 sektorių, 
kurių plėtra vykdoma neperžengiant 
ekologinių ribų, plėtros strategiją;

Or. en

Pakeitimas 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 vietos mažos apimties žvejybos 
sektoriaus priežiūros strategiją;

Or. es
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Pakeitimas 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) struktūrinę paramą žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriui pagal II antraštinę 
dalį;

i) struktūrinę paramą žuvininkystės 
sektoriui pagal II antraštinę dalį;

Or. es

Pakeitimas 472
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) išsamias kompensacijos – paramos 
pagal (jūrų ir gėlo vandens telkinių 
žalinimo) plotą, skiriamos akvakultūros 
produktų gamintojams už jų veiksmus 
saugant aplinką ir klimatą – taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Norėčiau nurodyti, kad ir jūros, ir gėlųjų vandenų akvakultūros produktų gamintojai teikia 
svarbias aplinkos ir ekosistemos paslaugas, už kurias būtina suteikti kompensaciją skiriant 
tinkamą paramą. Manau, kad kaip ir sausumoje dirbančių ūkininkų atveju, būtų pagrįsta 
akvakultūros produktų gamintojams nustatyti pagal plotą skiriamą žalinimo išmoką: pradėti 
skirti žalinimo išmokas už jūrų ir gėlo vandens telkinių žalinimą.

Pakeitimas 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) 21 straipsnyje nurodytą papildomų
sąnaudų kompensaciją;

ii) 21 straipsnyje nurodytą papildomų
išlaidų kompensaciją, įskaitant 
atitinkamos valstybės narės apskaičiuotas 
papildomų išlaidų sumas ir 
kompensacijoms numatytas pagalbos 
sumas;

Or. en

Pakeitimas 474
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii. 21 straipsnyje nurodytą papildomų 
sąnaudų kompensaciją;

ii. 21 straipsnyje nurodytą papildomų 
sąnaudų kompensaciją atokiausiems 
regionams;

Or. fr

Pakeitimas 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bet kokias kitas investicijas į tvarią 
mėlynąją ekonomiką, būtinas darniam 
pakrančių vystymuisi užtikrinti.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
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9 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bet kokias kitas investicijas į tvarią 
mėlynąją ekonomiką, būtinas darniam 
pakrančių vystymuisi užtikrinti.

iii) iii) bet kokias kitas investicijas į 
tvarią mėlynąją ekonomiką, kurios plėtra 
vykdoma neperžengiant ekologinių ribų,
būtinas darniam pakrančių vystymuisi 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Or. en

Pakeitimas 478
Rosa D'Amato

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. 

5. Komisija, gavusi atitinkamų 
patariamųjų tarybų nuomonę, parengia 
kiekvieno jūros baseino analizę 
pažymėdama bendrus jūros baseino 
pranašumus ir trūkumus, susijusius su 
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Jei taikytina, atliekant tokią analizę 
atsižvelgiama į esamas jūrų baseinų ir 
makroregionines strategijas.

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje nurodytų BŽP tikslų siekimu. 
Jei taikytina, atliekant tokią analizę 
atsižvelgiama į esamas jūrų baseinų ir 
makroregionines strategijas.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad su jūros baseino strategija susiję klausimai būtų sprendžiami 
bendrai siekiant geriau nustatyti pranašumus ir trūkumus taikant metodą „iš apačios į viršų“. 
Todėl pakeitimu siekiama, kad prie Komisijos darbo prisidėtų patariamosios tarnybos ir 
pareikštų savo nuomonę.

Pakeitimas 479
Renata Briano

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 nuomonę, 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.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad su jūros baseino strategija susiję klausimai būtų sprendžiami 
bendrai siekiant geriau nustatyti pranašumus ir trūkumus taikant metodą „iš apačios į viršų“. 
Todėl pakeitimu siekiama, kad prie Komisijos darbo prisidėtų patariamosios tarnybos ir 
pareikštų savo nuomonę.

Pakeitimas 480
Nicola Caputo
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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 nuomonę, 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.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad su jūros baseino strategija susiję klausimai būtų sprendžiami 
bendrai siekiant geriau nustatyti pranašumus ir trūkumus taikant metodą „iš apačios į viršų“. 
Todėl pakeitimu siekiama, kad prie Komisijos darbo prisidėtų patariamosios tarnybos ir 
pareikštų savo nuomonę.

Pakeitimas 481
Gabriel Mato

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei taikytina, poreikį įsigyti laivyną, 
jį modernizuoti ar atnaujinti;

Or. en

Pakeitimas 482
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ba) jei taikytina, poreikį modernizuoti 
arba atnaujinti laivynus;

Or. es

Pakeitimas 483
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įpareigojimo iškrauti laimikį, 
nustatyto Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsnyje, įgyvendinimą;

d) griežto įpareigojimo iškrauti 
laimikį, nustatyto Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, 
įgyvendinimą;

Or. nl

Pakeitimas 484
Annie Schreijer-Pierik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 485
Annie Schreijer-Pierik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) parama inovatyvių selektyviosios 
žvejybos įrankių plėtrai visoje Europos 
Sąjungoje, ypač atsižvelgiant į 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 27 
straipsnį;

Or. nl

Pakeitimas 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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) tikėtiną programos dėl tvarios 
mėlynosios ekonomikos socialinį ir 
ekonominį indėlį bei jos indėlį į aplinkos 
apsaugą, visų pirma, žvejybos ir 
akvakultūros sektoriuje;

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisija veikiau turėtų įvertinti siūlomų priemonių indėlį į aplinkos apsaugą, taip 
pat jų socialinį ir ekonominį indėlį, o ne atlikti duomenimis grindžiamų nacionalinių 
programų vertinimą.

Pakeitimas 487
Izaskun Bilbao Barandica

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) tikėtiną programos dėl tvarios 
mėlynosios ekonomikos socialinį ir 
ekonominį indėlį, visų pirma, žvejybos ir 
akvakultūros sektoriuje;
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Or. es

Pakeitimas 488
Isabelle Thomas

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) laukiamą socialinį ir ekonominį 
programos indėlį į tvarios mėlynosios 
ekonomikos socialinius ekonominius 
veiklos rezultatus, visų pirma, žvejybos ir 
akvakultūros sektoriuje;

Or. fr

Pakeitimas 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

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 pusiausvyrą, visų pirma, 
žvejybos ir akvakultūros sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

socialinius ir ekonominius veiklos 
rezultatus žvejybos sektoriuje;

Or. es

Pakeitimas 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) programos indėlį išsaugant ir 
atkuriant jūrų ekosistemas, atsižvelgiant į 
tai, kad su „Natura 2000“ teritorijomis 
susijusi parama turi atitikti prioritetines 
veiksmų programas, sukurtas pagal 
Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnio 4 dalį;

g) programos indėlį išsaugant ir 
atkuriant jūrų ir gėlo vandens telkinių
ekosistemas, atsižvelgiant į tai, kad su
„Natura 2000“ teritorijomis susijusi 
parama turi atitikti prioritetines veiksmų 
programas, sukurtas pagal Direktyvos 
92/43/EEB 8 straipsnio 4 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad akvakultūros sektorius grindžiamas dviem ramsčiais – jūrų 
akvakultūra ir gėlųjų vandenų žuvininkystės ūkiais.

Pakeitimas 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) programos indėlį mažinant jūras 
teršiančių šiukšlių kiekį pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą xx/xx 
[Direktyvą dėl tam tikrų plastikinių 
gaminių poveikio aplinkai mažinimo]27;

h) programos indėlį renkant jūras 
teršiančias šiukšles ir mažinant jų kiekį 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą xx/xx [Direktyvą dėl tam tikrų 
plastikinių gaminių rinkimo ir poveikio 
aplinkai mažinimo]27;

_________________ _________________
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27 OL C […], […], p. […]. 27 OL C […], […], p. […].

Or. en

Pakeitimas 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) programos indėlį kovojant su
klimato kaita, ją švelninant ir prie jos 
prisitaikant.

Or. en

Pakeitimas 494
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) programa indėlį kovojant su NNN 
žvejyba;

Or. fr

Pakeitimas 495
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Laikydamasi Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 18 straipsnio, 

Išbraukta.
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Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais patvirtina programą. Komisija 
patvirtina siūlomą programą, jeigu 
pateikta būtina informacija.

Or. pt

Pakeitimas 496
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Laikydamasi Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 19 straipsnio, 
Komisija priima įgyvendinimo aktus,
kuriais patvirtina programos pakeitimus.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kalbant apie Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo I priede išvardytus 
žuvininkystės ir akvakultūros produktus, 
kuriems taikomi šios sutarties 107, 108 ir 
109 straipsniai, Komisija pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 108 
straipsnį gali leisti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnyje 
nurodytuose atokiausiuose regionuose 
teikti veiklos pagalbą žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų gamybos ir 
perdirbimo sektoriams ir tokių produktų 
tiekimui rinkai, skiriamą konkretiems tų 
regionų patiriamiems suvaržymams, 
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susijusiems su jų atokumu, izoliuotumu ir 
jų, kaip atokiausių regionų, savybėmis, 
sušvelninti. Valstybės narės gali suteikti 
papildomą finansavimą, siekdamos 
įgyvendinti 21 straipsnyje nurodytus 
kompensacijų planus. Tokiu atveju 
valstybės narės praneša Komisijai apie 
valstybės pagalbą, o ji gali ją patvirtinti 
pagal šį reglamentą kaip tų planų dalį. 
Laikoma, kad apie tokią valstybės pagalbą 
yra pranešta, jeigu apie ją pranešta taip, 
kaip nurodoma Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies 
pirmame sakinyje.

Or. en

Pakeitimas 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramos gavėjo pateikta paraiška 
dėl EJRŽF paramos laikoma nepriimtina 
nurodytu laikotarpiu, kuris nustatytas pagal 
4 dalį, jei kompetentinga institucija nustatė, 
kad atitinkamas paramos gavėjas:

1. Paramos gavėjo pateikta paraiška 
dėl EJRŽAF paramos laikoma nepriimtina 
nurodytu laikotarpiu, kuris nustatytas pagal 
4 dalį, jei kompetentinga institucija nustatė, 
kad atitinkamas paramos gavėjas:

Or. en

Pakeitimas 499
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramos gavėjo pateikta paraiška 
dėl EJRŽF paramos laikoma nepriimtina 
nurodytu laikotarpiu, kuris nustatytas pagal 
4 dalį, jei kompetentinga institucija nustatė, 

1. Pareiškėjo pateikta paraiška dėl 
EJRŽF paramos laikoma nepriimtina 
nurodytu laikotarpiu, kuris nustatytas pagal 
4 dalį, jei kompetentinga institucija nustatė, 
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kad atitinkamas paramos gavėjas: kad atitinkamas pareiškėjas:

Or. en

Pagrindimas

Priimtinumą reikėtų patvirtinti prieš pareiškėjui tampant paramos gavėju.

Pakeitimas 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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) pakartotinai 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 arba nuolat darė šiuos 
pažeidimus ir neteisėtus veiksmus;

_________________ _________________

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).

Or. es

Pagrindimas

Tam tikri Reglamento Nr. 1224/2009 90 straipsnyje nurodyti pažeidimai gali būti padaryti 
netyčia vykdant įprastą kasdienę žvejybos veiklą. Todėl reikia atsižvelgti į neteisėtų veiksmų 
pastovumą. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra turėtų tvarkyti oficialų Bendrijos 
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veiklos vykdytojų, padariusių sunkius pažeidimus, registrą, taip paspartindama valdymą ir 
užtikrindama geresnį su EJRŽF valdymu susijusių administravimo institucijų koordinavimą.

Pakeitimas 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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) pakartotinai padarė Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1005/200828 42 
straipsnyje arba Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1224/2009 90 straipsnyje nurodytus 
sunkius 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).

Or. es

Pagrindimas

Reglamento Nr. 1224/2009 90 straipsnyje pateiktas išsamus sunkių pažeidimų sąrašas. 
Priklausomai nuo to, kokiu mastu nesilaikoma taisyklių (kiekiai, gautas pelnas ir kt.), šie 
pažeidimai gali gerokai skirtis. Šie pažeidimai gali būti padaryti netgi netyčia vykdant įprastą 
kasdienę žvejybos veiklą. Todėl siūloma įtraukti terminą „pakartotinai“, kad už šiuos dažnai 
netyčinius veiksmus nebūtų taikomos pernelyg didelės ar perteklinės bausmės (Non bis in 
ídem).

Pakeitimas 502
Rosa D'Amato
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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 arba
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
90 straipsnyje nurodytus sunkius 
pažeidimus;

_________________ _________________

282008 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).

282008 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).

Or. it

Pagrindimas

12 straipsnio 1 dalyje įtrauktas elementas keliantis neaiškumų paramos gavėjui dėl 
tinkamumo gauti EJRŽF paramą nustatymo. Negalima iš anksto nustatyti, į kokius dar teisės 
aktus bus įtraukti su sankcijomis susiję aspektai.

Pakeitimas 503
Renata Briano

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 

a) padarė Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/200828 42 straipsnyje arba
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
90 straipsnyje nurodytus sunkius 
pažeidimus;
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aktuose nurodytus sunkius pažeidimus;

_________________ _________________

282008 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).

282008 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).

Or. it

Pagrindimas

12 straipsnio 1 dalyje įtrauktas elementas keliantis neaiškumų paramos gavėjui dėl 
tinkamumo gauti EJRŽF paramą nustatymo. Negalima iš anksto nustatyti, į kokius dar teisės 
aktus bus įtraukti su sankcijomis susiję aspektai.

Pakeitimas 504
Izaskun Bilbao Barandica

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) pakartotinai 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, susijusius su BŽP;

_________________ _________________

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) 

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) 
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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).

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).

Or. es

Pakeitimas 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 su BŽP 
susijusiuose Europos Parlamento ir 
Tarybos priimtuose teisės aktuose 
nurodytus sunkius 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).

Or. en

Pakeitimas 506
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy
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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).

Or. en

Pakeitimas 507
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padarė bet kurį iš Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/99/EB29 3 ir 4 straipsniuose nurodytų 
nusikaltimų aplinkai, jei teikiama paraiška 
paramai pagal 23 straipsnį.

c) padarė bet kurį iš Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/99/EB29 3 ir 4 straipsniuose nurodytų 
nusikaltimų aplinkai.

_________________ _________________

29 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, 

29 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, 
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p. 28). p. 28).

Or. es

Pakeitimas 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padarė bet kurį iš Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/99/EB29 3 ir 4 straipsniuose nurodytų 
nusikaltimų aplinkai, jei teikiama paraiška 
paramai pagal 23 straipsnį.

c) padarė bet kurį iš Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/99/EB29 3 ir 4 straipsniuose nurodytų 
nusikaltimų aplinkai.

_________________ _________________

29 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, 
p. 28).

29 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, 
p. 28).

Or. es

Pakeitimas 509
Izaskun Bilbao Barandica

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.

Or. es
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Pakeitimas 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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.

Or. en

Pakeitimas 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 bei po 
galutinio mokėjimo gavimo.

Or. en

Pagrindimas

Joks veiklos vykdytojas ar paramos gavėjas niekada neturėtų įvykdyti rimtų pažeidimų, 
dalyvauti NNN žvejyboje ar daryti su aplinka susijusių nusikalstamų veikų.

Pakeitimas 512
Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
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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 bei per
šešerių metų laikotarpį po galutinio 
mokėjimo gavimo.

Or. en

Pakeitimas 513
Rosa D'Amato

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 atitikti šiuo tikslu 4 dalyje 
nustatytas priimtinumo sąlygas per visą 
veiksmo įgyvendinimo laikotarpį bei per 
penkerių metų laikotarpį po galutinio 
patikrinimo.

Or. it

Pagrindimas

2 dalies pakeitimas derinamas su 3 ir 4 dalimis, siekiant aiškiau apibrėžti sąlygas ir 
Komisijai suteikiamus įgaliojimus nustatyti tinkamumo gauti EJRŽF paramą kriterijus.

Pakeitimas 514
Renata Briano

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 

2. Paramos gavėjas po paraiškos 
pateikimo turi toliau atitikti šiuo tikslu 4
dalyje nustatytas priimtinumo sąlygas per 
visą veiksmo įgyvendinimo laikotarpį bei 
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penkerių metų laikotarpį po galutinio
mokėjimo gavimo.

per penkerių metų laikotarpį po galutinio 
patikrinimo.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas derinamas su 3 ir 4 dalimis, siekiant aiškiau apibrėžti sąlygas ir Komisijai 
suteikiamus įgaliojimus nustatyti tinkamumo gauti EJRŽF paramą kriterijus.

Pakeitimas 515
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 52 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais:

Išbraukta.

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;

b) nustatomos atitinkamos 1 ir 3 dalyse 
nurodyto laikotarpio pradžios ir pabaigos 
datos.

Or. pt

Pakeitimas 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatoma riba, nuo kurios 
prasideda 1 ir 3 dalyse nurodytas 

a) nustatoma riba, nuo kurios 
prasideda 1 ir 3 dalyse nurodytas 
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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;

laikotarpis, kuris turi būti proporcingas 
pažeidimų, nusikalstamų veikų ar 
sukčiavimo pobūdžiui, sunkumui, trukmei 
ir pasikartojimui, ir trunka mažiausiai 
vienus metus, ir to laikotarpio trukmė;

Or. en

Pakeitimas 517
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) a) nustatomos sąlygos, kuriomis 
nepriimtinumo laikotarpio trukmė yra 
sumažinama;

Or. it

Pakeitimas 518
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nustatomos sąlygos, kuriomis 
nepriimtinumo laikotarpio trukmė yra 
sumažinama;

Or. it

Pakeitimas 519
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) a) nustatomos sąlygos, kurių turi 
būti laikomasi po paraiškos pateikimo, 
kaip nustatyta 2 dalyje, ir susijusių įnašų 
susigrąžinimo būdai sąlygų nesilaikymo 
atveju atsižvelgiant į padaryto pažeidimo 
sunkumą;

Or. it

Pakeitimas 520
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatomos sąlygos, kurių turi būti 
laikomasi po paraiškos pateikimo, kaip 
nustatyta 2 dalyje, ir susijusių įnašų 
susigrąžinimo būdai sąlygų nesilaikymo 
atveju atsižvelgiant į padaryto pažeidimo 
sunkumą;

Or. it

Pakeitimas 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad EJRŽF
paraišką teikiantys paramos gavėjai 
vadovaujančiajai institucijai pateiktų 
pasirašytą pažymą, kuria patvirtintų, kad 
laikosi 1 ir 3 dalyse nustatytų kriterijų. 
Prieš patvirtindamos veiksmą, valstybės 
narės patikrina tos pažymos teisingumą, 
remdamosi turimais Reglamento (EB) 
Nr. 1224/2009 93 straipsnyje nurodytų 

Valstybės narės reikalauja, kad EJRŽAF
paraišką teikiantys paramos gavėjai 
vadovaujančiajai institucijai pateiktų 
pasirašytą pažymą, kuria patvirtintų, kad 
laikosi 1 ir 3 dalyse nustatytų kriterijų. 
Prieš patvirtindamos veiksmą, valstybės 
narės patikrina tos pažymos teisingumą, 
remdamosi turimais Reglamento (EB) 
Nr. 1224/2009 93 straipsnyje nurodytų 



PE629.603v01-00 118/177 AM\1167348LT.docx

LT

nacionalinių pažeidimų registrų 
duomenimis arba kitais turimais 
duomenimis.

nacionalinių pažeidimų registrų 
duomenimis arba kitais turimais 
duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės nepriimtinumo 
laikotarpį gali taikyti ir paraiškoms, 
kurias yra pateikę rimtų pažeidimų, kaip 
nustatyta nacionalinėse taisyklėse, padarę 
žvejybą vidaus vandenyse vykdantys 
žvejai.

Or. en

Pakeitimas 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Tinkami finansuoti veiksmai

EJRŽF gali remti įvairius valstybių narių 
programose numatytus veiksmus, jeigu tie 
veiksmai patenka į vieną ar daugiau 
šiame reglamente nustatytų prioritetinių 
sričių, ir jeigu jie nėra vieni iš nelaikomų 
tinkamais finansuoti veiksmų.

Or. en
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Pakeitimas 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Tinkami finansuoti veiksmai

Valstybių narių programose reikėtų 
nustatyti daugelį veiksmų, kuriems galima 
skirti EJRŽF paramą, ir šie veiksmai 
turėtų patekti į bent vieną ar daugiau šio 
reglamento prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 525
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais didinamas
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas;

a) veiksmai, kuriais didinama
žvejybos laivo GT arba kW, išskyrus 
padidinimą, skirtą įgulos saugumui 
padidinti, produktų kokybei pagerinti arba 
iškrovimo reikalavimui įvykdyti;

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „žvejybos pajėgumas“ 3 straipsnyje neapibrėžta. Nuostata prieštarauja tikslui 
padidinti laivyno konkurencingumą. Padidinus gebėjimą rasti žuvis gali padidėti ir energijos 
vartojimo efektyvumas, taigi tai gali būti naudinga siekiant klimato politikos tikslų.

Pakeitimas 526
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas;

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas, išskyrus mažos apimties 
žvejybos atvejus ir tik jei tokie veiksmai 
buvo atlikti nekeliant pavojaus bendrai 
žvejybos pajėgumo ir turimų žvejybos 
galimybių pusiausvyrai;

Or. pt

Pakeitimas 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas;

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas; žvejybos pajėgumu nelaikomas 
pajėgumų didinimas tik siekiant gerinti 
gyvenimo sąlygas ir didinti saugą laive;

Or. es

Pagrindimas

Žvejybos laivų statyba ar įsigijimas yra plačiai paplitęs sektoriaus ir regionų reikalavimas, 
ypatingą dėmesį skiriant galimybei statyti naujus žvejybos vienetus, kuriuose būtų 
užtikrinamos geresnės įgulos narių gyvenimo sąlygos ir sauga.

Pakeitimas 528
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas;

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas
(išskyrus atvejus, kai neviršijama 
atitinkamai valstybei narei nustatyta 
viršutinė riba) arba remiamas įrangos, 
kuria didinamas žvejybos laivo gebėjimas 
rasti žuvis, įsigijimas;

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai žvejybos laivai modernizuojami siekiant didinti žvejybos pajėgumus, iš 
esmės svarbu tai, kad atitinkamo laivo savininkas naujų pajėgumų įgytų neviršydamas 
minėtos viršutinės ribos. Tokiu būdu pajėgumai dažniausiai padidinami sumažinant kito laivo 
pajėgumus. Valstybė narė užtikrina, kad jos laivyno pajėgumai niekada neviršytų II priede 
nurodytų žvejybos pajėgumų ribų, todėl užtikrina ir tai, kad nebūtų jokio teisinio pagrindo 
netaikyti paramos tiems laivynų savininkams, kurie investuoja į savo ekonominės veiklos 
plėtrą modernizuodami savo žvejybos laivus.

Pakeitimas 529
Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas;

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas, nebent šiame reglamente 
nurodoma kitaip;

Or. en

Pakeitimas 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria didinamas 
žvejybos laivo gebėjimas rasti žuvis, 
įsigijimas;

a) veiksmai, kuriais didinamas 
žvejybos laivo žvejybos pajėgumas arba 
remiamas įrangos, kuria gali būti
didinamas žvejybos laivo gebėjimas rasti 
žuvis, įsigijimas;

Or. en

Pakeitimas 531
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 532
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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 importas, nebent 
šiame reglamente numatyta kitaip;

Or. es

Pakeitimas 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) žvejybos laivų importas, nebent 
šiame reglamente numatyta kitaip;

Or. es

Pagrindimas

Žvejybos laivų statyba ar įsigijimas yra plačiai paplitęs sektoriaus ir regionų reikalavimas, 
visų pirma dėl naujų laivų, kuriuose būtų užtikrinamos geresnės įgulos narių gyvenimo 
sąlygos ir sauga. Dėl įvairių BŽP reformų padidėjo Europos laivyno amžiaus vidurkis. Dėl 
tokios padėties neišvengiamai prastėja jūroje dirbančių asmenų darbo sąlygos. Todėl būtina 
atnaujinti laivyną nedidinant nei laivo žvejybos pastangų, nei žvejybos pajėgumo.

Pakeitimas 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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 
arba žvejybos laivų importas, išskyrus 
mažos apimties žvejybos atvejus;

Or. es

Pakeitimas 535
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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 
arba žvejybos laivų importas, nebent tokia 
statyba, tokiu įsigijimu ir tokiu importu 
neviršijamas atitinkamai valstybei narei 
nustatytas žvejybos pajėgumas, nebent
šiame reglamente numatyta kitaip;
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Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 7 dalį, 
valstybės narės užtikrina, kad jų laivynų žvejybos pajėgumai niekada neviršytų II nustatytų 
viršutinių žvejybos pajėgumų ribų. Taigi, naujų technologijų taikymas visais atvejais nekenkia 
aplinkai tol, kol neviršijama valstybių narių žvejybos pajėgumų viršutinė riba, t. y. geriau 
neviršijant žvejybos pajėgumų pastatyti naują laivą nei atnaujinti senus ir daug anglies 
dioksido išskiriančius laivus.

Pakeitimas 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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, įsigijimas
arba modernizavimas, įskaitant variklio 
pakeitimą, arba žvejybos laivų importas, 
nebent šiame reglamente numatyta kitaip;

Or. en

Pagrindimas

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel’s ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with ‘fuel efficient’ engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Pakeitimas 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

šiame reglamente numatyta kitaip;

Or. es

Pagrindimas

Žvejybos laivų statyba ar įsigijimas yra plačiai paplitęs sektoriaus ir regionų reikalavimas, 
ypatingą dėmesį skiriant galimybei statyti naujus žvejybos vienetus, kuriuose būtų 
užtikrinamos geresnės įgulos narių gyvenimo sąlygos ir sauga.

Pakeitimas 538
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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 importas, nebent 
šiame reglamente numatyta kitaip;

Or. pt

Pakeitimas 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) žvejybos veiklos nutraukimas 
laikinai arba visam laikui, nebent šiame 
reglamente numatyta kitaip;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo, kadangi kituose reglamento straipsniuose numatyta galimybė teikti 
paramą veiklos nutraukimui laikinai arba visam laikui, nemanoma, kad tai turi būti 
suprantama apibendrintai.
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Pakeitimas 540
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) žvejybos veiklos nutraukimas 
laikinai arba visam laikui, nebent šiame 
reglamente numatyta kitaip;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) žvejybos veiklos nutraukimas
laikinai arba visam laikui, nebent šiame 
reglamente numatyta kitaip;

d) žvejybos veiklos nutraukimas 
visam laikui;

Or. en

Pakeitimas 542
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) žvejybos veiklos nutraukimas
laikinai arba visam laikui, nebent šiame 
reglamente numatyta kitaip;

d) žvejybos veiklos nutraukimas 
visam laikui, nebent šiame reglamente 
numatyta kitaip;

Or. pt

Pakeitimas 543
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Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tiriamoji žvejyba; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šios nuostatos smarkiai sumažės inovacijų įgyvendinimas, be kita ko, atliekant naujų 
žvejybos įrankių bandymus, kas yra nesuvokiama kalbant apie tai, kad būtina įgyvendinti 
priemones, kuriomis skatinama biologinė įvairovė ir mažinamas neigiamas žvejybos poveikis 
aplinkai, ypač Baltijos jūros baseine.

Pakeitimas 544
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tiriamoji žvejyba; Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 545
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tiriamoji žvejyba; e) tiriamoji žvejyba, jei šiame 
reglamente nenumatyta kitaip;

Or. de

Pakeitimas 546
Alain Cadec
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tiriamoji žvejyba; e) eksperimentinė žvejyba;

Or. fr

Pagrindimas

Dabar EJRŽF nurodo, kad eksperimentinė žvejyba neatitinka reikalavimų. Siekiant ištaisyti 
šią vertimo klaidą, tiriamąją žvejybą reikia pakeisti į eksperimentinę žvejybą.

Pakeitimas 547
Sylvie Goddyn

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) žvejyba naudojant impulsinę 
elektros srovę;

Or. fr

Pakeitimas 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) įmonės nuosavybės teisių 
perleidimas;

f) įmonės nuosavybės teisių 
perleidimas, išskyrus jaunojo žvejo arba 
jaunojo akvakultūros produktų 
gamintojo, jaunesnio kaip 40 m. amžiaus, 
įmonės perleidimą;

Or. en
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Pagrindimas

Siekis, kad būtų jaunų žvejų ir akvakultūros produktų gamintojų, yra labai rimtas 
žuvininkystės politikos, o taip pat ir akvakultūros sektoriaus iššūkis. Visomis teisinėmis ir 
potencialiomis priemonėmis reikia padėti jauniems žvejams ir akvakultūros produktų 
gamintojams patekti į sektorių.

Pakeitimas 549
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Eksperimentinio išteklių atkūrimo iniciatyvos gali būti žuvininkystės išteklių išsaugojimo 
priemonė.

Pakeitimas 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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 
priemonė arba kai tai daroma 
eksperimentinio išteklių atkūrimo tikslais 
arba susiję su gamtinės aplinkos apsaugos 
ir derlingumo sąlygų gerinimo procesais;

Or. es
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Pagrindimas

Tiesioginis išteklių atkūrimas yra pagrindinė daugelio veiksmų, susijusių su nederlingų zonų 
atkūrimu tokiai veiklai kaip akvakultūra, dalis ir yra labai svarbus socialiniu, aplinkos 
apsaugos ir ekonominiu požiūriu.

Pakeitimas 551
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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 
priemonė arba kai tai daroma 
eksperimentinio išteklių atkūrimo tikslais 
arba susiję su gamtinės aplinkos apsaugos 
ir derlingumo sąlygų gerinimo procesais;

Or. es

Pakeitimas 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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 
priemonė arba kai tai daroma 
eksperimentinio išteklių atkūrimo tikslais 
arba susiję su gamtinės aplinkos apsaugos 
ir derlingumo sąlygų gerinimo procesais;

Or. es
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Pagrindimas

Tiesioginis išteklių atkūrimas yra pagrindinė daugelio veiksmų, susijusių su nederlingų zonų 
atkūrimu tokiai veiklai kaip jūrų gėrybių rinkimas, dalis ir yra labai svarbus socialiniu, 
aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu.

Pakeitimas 553
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
arba naujų aukcionams skirtų patalpų 
statyba;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
arba naujų aukcionams skirtų patalpų 
statyba;

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
arba naujų aukcionams skirtų patalpų 
statyba, išskyrus atokiausiuose 
regionuose, atokiose ir užmiesčio 
pakrančių vietovėse;

Or. es

Pagrindimas

Uostų statyba ir iškrovimo arba pardavimo įrenginiai yra labai svarbūs daugelyje atokių 
užmiesčio pakrančių vietovių, nes dėl jų atstumo nuo pardavimo vietų žvejybos veikla gali 
tapti nepelninga arba neperspektyvi. Pavyzdžiui, Galisijoje yra 128 uostai, aptarnaujantys 
visą jos pakrantę.

Pakeitimas 555
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Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
arba naujų aukcionams skirtų patalpų 
statyba;

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
arba naujų aukcionams skirtų patalpų 
statyba, išskyrus atokiausiuose 
regionuose;

Or. es

Pakeitimas 556
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
arba naujų aukcionams skirtų patalpų
statyba;

h) be atokiausių regionų, naujų uostų, 
naujų iškrovimo vietų, išskyrus naujas
aukcionams skirtas patalpas, statyba;

Or. fr

Pakeitimas 557
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
arba naujų aukcionams skirtų patalpų
statyba;

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
statyba;

Or. fr

Pagrindimas

Į EJRŽF remiamas investicijas riekia įtraukti žuvų aukcionus.
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Pakeitimas 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
arba naujų aukcionams skirtų patalpų
statyba;

h) naujų uostų, naujų iškrovimo vietų 
statyba;

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu statyti naujas arba atnaujinti jau esamas aukcionams skirtas patalpas, nes kai 
kurios aukcionams skirtos patalpos yra nebetinkamos dėl to, kad stovi apleistose miesto 
teritorijose, trūksta paslaugų siekiant įgyvendinti naujus atsekamumo, kontrolės, 
įsipareigojimų dėl iškrovimo ir kt. reikalavimus. Naujų aukcionams skirtų patalpų, kurios 
pakeis senąsias, statyba, rengiant strateginius planus siekiant išvengti perteklinių pajėgumų 
rizikos, turi būti įtraukta į EJRŽF paramos taikymo sritį.

Pakeitimas 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) nepaisant h punkto, tokius 
veiksmus galima atlikti mažuose, 
pavadinimų neturinčiuose uostuose, 
esančiuose atokiose vietovėse, visų 
pirma – atokiose salose;

Or. en

Pakeitimas 560
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam 
laikui pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų 
didėjimą; kartu ir sandėliavimo veiksmai 
logistikos grandinėje, dėl kurių tyčia ar 
netyčia pasireiškia toks pat poveikis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 561
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam 
laikui pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų 
didėjimą; kartu ir sandėliavimo veiksmai 
logistikos grandinėje, dėl kurių tyčia ar 
netyčia pasireiškia toks pat poveikis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 562
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam 
laikui pašalinti žvejybos ar akvakultūros 

Išbraukta.
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produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų 
didėjimą; kartu ir sandėliavimo veiksmai 
logistikos grandinėje, dėl kurių tyčia ar 
netyčia pasireiškia toks pat poveikis;

Or. pt

Pakeitimas 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam 
laikui pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų 
didėjimą; kartu ir sandėliavimo veiksmai 
logistikos grandinėje, dėl kurių tyčia ar 
netyčia pasireiškia toks pat poveikis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Krizės valdymo klausimus būtina išspręsti taip pat ir žuvininkystės ir akvakultūros srityse. 
Todėl šiuo atveju reikalingi intervencijos veiksmai, o ypač – sandėliavimo veiksmai.

Pakeitimas 564
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam laikui 
pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam laikui 
pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
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pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų didėjimą; 
kartu ir sandėliavimo veiksmai logistikos 
grandinėje, dėl kurių tyčia ar netyčia 
pasireiškia toks pat poveikis;

pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų didėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 565
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam laikui 
pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų didėjimą;
kartu ir sandėliavimo veiksmai logistikos 
grandinėje, dėl kurių tyčia ar netyčia 
pasireiškia toks pat poveikis;

i) rinkos intervencijos mechanizmai, 
kuriais siekiama laikinai arba visam laikui 
pašalinti žvejybos ar akvakultūros 
produktus iš rinkos, siekiant sumažinti 
pasiūlą ir taip užkirsti kelią kainų 
mažėjimui arba paskatinti kainų didėjimą;

Or. en

Pakeitimas 566
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
reikalavimus, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su Sąjungos įsipareigojimais, 
prisiimtais regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

Išbraukta.
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Or. pt

Pakeitimas 567
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
reikalavimus, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su Sąjungos įsipareigojimais, 
prisiimtais regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nereikia atimti iš žvejų galimybės pasinaudoti lėšomis techniniam laivų pritaikymui 
supaprastinti, palengvinant jų įpareigojimą iškrauti laimikį.

Pakeitimas 568
Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
reikalavimus, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su Sąjungos įsipareigojimais, 
prisiimtais regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 569
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Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
reikalavimus, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su Sąjungos įsipareigojimais, 
prisiimtais regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Neįtrauktas paramos investicijoms, kurios būtinos siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, 
pavyzdžiui dėl naujos įrangos, kontrolės sistemų, įrankių modifikavimo ir t. t., draudimas.

Pakeitimas 570
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
reikalavimus, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su Sąjungos įsipareigojimais, 
prisiimtais regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Neįtrauktas paramos investicijoms, kurios būtinos siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, 
pavyzdžiui dėl naujos įrangos, kontrolės sistemų, įrankių modifikavimo ir t. t., draudimas.

Pakeitimas 571
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Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
reikalavimus, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su Sąjungos įsipareigojimais, 
prisiimtais regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Neįtrauktas paramos investicijoms, kurios būtinos siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, 
pavyzdžiui dėl naujos įrangos, kontrolės sistemų, įrankių modifikavimo ir t. t., draudimas.

Pakeitimas 572
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti Sąjungos 
arba nacionalinės teisės reikalavimus, 
įskaitant reikalavimus, susijusius su 
Sąjungos įsipareigojimais, prisiimtais 
regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose;

j) investicijos į žvejybos laivų 
įrengimą, būtini siekiant įvykdyti Sąjungos 
arba nacionalinės teisės reikalavimus, 
įskaitant reikalavimus, susijusius su 
Sąjungos įsipareigojimais, prisiimtais 
regioninėse žvejybos valdymo 
organizacijose. Ši nuostata netaikoma 
išlaidoms, susijusioms su įpareigojimu 
iškrauti laimikį arba bet kokiu kitu 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
įpareigojimu, kuris lemtų dideles veiklos 
vykdytojų išlaidas;

Or. fr

Pakeitimas 573
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Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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.

Or. es

Pagrindimas

Investicijos į laivų įrengimą padeda siekti tikslų didinti saugą, energijos vartojimo 
efektyvumą, švelninti klimato kaitą, užtikrinti, kad laimikis nebūtų išmestas ir t. t. Laivams, 
kurie dėl kokios nors priežasties per paskutinius dvejus metus neįvykdė 60 dienų veiklos 
reikalavimo, neturi būti taikoma išimtis.

Pakeitimas 574
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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.

Or. pt

Pakeitimas 575
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos k punktas
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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.

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, nedarant poveikio 
16 straipsnyje nurodytoms investicijoms.

Or. it

Pagrindimas

Tiesiog suderinama su 16 straipsnio nuostatomis.

Pakeitimas 576
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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.

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, nedarant poveikio 
16 straipsnyje nurodytoms investicijoms.

Or. it

Pakeitimas 577
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos 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 

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

mažiau kaip 60 dienų per metus vykdė 
žvejybos veiklą jūroje, nedarant poveikio 
16 straipsnyje nurodytoms investicijoms.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinamas suderinamumas su 16 straipsnio nuostatomis.

Pakeitimas 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) investicijos į akvakultūros 
veiksmus, kuriuos vykdant, remiantis 
atitinkamų nacionalinės valdžios 
institucijų atlikto vertinimo rezultatais, 
nebuvo įgyvendintos Pasaulinės gyvūnų 
sveikatos organizacijos Vandens gyvūnų 
sveikatos kodekso ir Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos Atsakingos žuvininkystės 
elgesio kodekso rekomendacijos.

Or. en

Pagrindimas

EJRŽF sukurtas siekiant, kad lėšos būtų skiriamos tik tvarią veiklą vykdantiems veiklos 
vykdytojams. Kalbant apie laukinių žuvų žvejybą, šis tikslas tinkamai įtvirtintas aplinkos ir 
valdymo priemonėmis, visų pirma – didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio sąvoka. 
Kadangi darni akvakultūra nėra apibrėžta, šių tarpvyriausybinių organizacijų 
rekomendacijose pateikiamos bazinės rekomendacijos, be kita ko, rekomendacijos dėl tausaus 
išteklių naudojimo, kuo mažesnio vaistų naudojimo, tvarkymo praktikos ir gyvūnų gerovės.

Pakeitimas 579
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos k a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) žvejybos laivo pagrindinio ar 
pagalbinio variklio keitimas arba 
modernizavimas, jeigu taip padidės jo 
galia (kW);

Or. fr

Pakeitimas 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) laivo pagrindinio arba pagalbinio 
variklio keitimas arba modernizavimas, jei 
dėl to padidės jo galia (kW).

Or. es

Pagrindimas

Pakeitus varomąjį arba pagalbinį variklį negali padidėti laivo galia, taigi ir žvejybos 
pastangos.

Pakeitimas 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) laivo pagrindinio arba pagalbinio 
variklio keitimas arba modernizavimas, jei 
dėl to padidės jo galia (kW).

Or. es

Pakeitimas 582
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) genetiškai modifikuotų organizmų 
veisimas.

Or. es

Pakeitimas 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) vidaus vandenų žvejybos veikla.

Or. en

Pakeitimas 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) veiklos išlaidos, pavyzdžiui, 
draudimo išlaidos, pridėtinės išlaidos, 
žvejybos laivo 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.

Or. en

Pakeitimas 585
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) genetiškai modifikuotų organizmų 
veisimas, jei tai gali daryti neigiamą 
poveikį gamtinei aplinkai.

Or. es

Pagrindimas

Genetiškai modifikuotų organizmų atveju gali reikėti atlikti tyrimus ir veisti gentis, atsparias 
patologijoms, kurios kelia grėsmę tam tikrų rūšių, pavyzdžiui, dvigeldžių moliuskų, 
panaudojimui, nedarant neigiamo poveikio aplinkai.

Pakeitimas 586
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) genetiškai modifikuotų organizmų 
gamyba.

Or. fr

Pakeitimas 587
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 prioritetas. Darnios žuvininkystės 
skatinimas ir jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimas

1 prioritetas. Darnios žuvininkystės 
skatinimas, jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimas ir socialinis bei ekonominis 
tvarumas
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Or. es

Pakeitimas 588
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
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 dialogą tarp suinteresuotųjų 
šalių.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad labai svarbu iš naujo nustatyti priemones, kuriomis būtų skatinamas socialinis 
dialogas siekiant išsaugoti sanglaudą tarp suinteresuotųjų šalių ir skatinti geriausias darbo 
sąlygas laive ir sausumoje, taip pat imantis mokymo ir geros praktikos skatinimo veiksmų.

Pakeitimas 589
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
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 dialogą tarp suinteresuotųjų 
šalių.

Or. it
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Pagrindimas

Manoma, kad labai svarbu iš naujo nustatyti priemones, kuriomis būtų skatinamas socialinis 
dialogas siekiant išsaugoti sanglaudą tarp suinteresuotųjų šalių ir skatinti geriausias darbo 
sąlygas laive ir sausumoje, taip pat imantis mokymo ir geros praktikos skatinimo veiksmų.

Pakeitimas 590
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
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 dialogą tarp suinteresuotųjų 
šalių.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad labai svarbu iš naujo nustatyti priemones, kuriomis būtų skatinamas socialinis 
dialogas siekiant išsaugoti sanglaudą tarp suinteresuotųjų šalių ir skatinti geriausias darbo 
sąlygas laive ir sausumoje, taip pat imantis mokymo ir geros praktikos skatinimo veiksmų.

Pakeitimas 591
João Ferreira, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
pirmiausia siekiama padėti įgyvendinti 
aplinkosaugos, ekonominius, socialinius ir 
užimtumo BŽP tikslus, nustatytus 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 
straipsnyje.

Or. fr
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Pakeitimas 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
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, ypač jo 2 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu laivui pagal šį skyrių skiriama 
parama, tas laivas bent penkerius metus 
nuo paskutinio su remiamu veiksmu 
susijusio mokėjimo negali būti 
perleidžiamas ir jo vėliava negali būti 
pakeista į trečiosios šalies vėliavą.

2. Jeigu laivui pagal šį skyrių skiriama 
parama, tas laivas bent aštuonerius metus 
nuo paskutinio su remiamu veiksmu 
susijusio mokėjimo negali būti 
perleidžiamas ir jo vėliava negali būti 
pakeista į trečiosios šalies vėliavą.

Or. en

Pakeitimas 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis skyrius taip pat taikomas 
vidaus vandenų žvejybai, išskyrus 15 ir 17 

Išbraukta.
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straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Pagalba žvejybos vidaus vandenyse veiklai jau teikiama Europos regioninės plėtros fondo 
lėšomis. Be to, žvejybos vidaus vandenyse veikla nepatenka į jūrų politikos ir (arba) bendros 
žuvininkystės politikos taikymo sritį.

Pakeitimas 595
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 Mažos apimties priekrantės 
žvejybos veiksmų planas

15 Mažos apimties priekrantės 
žvejybos, žvejybos jūroje, pakrantės 
žvejybos ir salų žvejybos veiksmų planas

Or. en

Pakeitimas 596
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į savo programą valstybės narės
įtraukia parengtą mažos apimties 
priekrantės žvejybos veiksmų planą, 
kuriame išdėstoma pelningos ir tvarios
mažos apimties priekrantės žvejybos 
plėtros strategija. Toje strategijoje, jei 
taikytina, yra tokie skirsniai:

1. Į savo programą valstybės narės, 
tinkamai bendradarbiaudamos su mažos 
apimties priekrantės žvejybos, pakrantės 
žvejybos, žvejybos jūroje ir salų žvejybos 
sektoriais, įtraukia parengtą pakrantės
žvejybos ir žvejybos jūroje veiksmų planą, 
kuriame išdėstoma pelningos ir tvarios 
žvejybos plėtros strategija Toje strategijoje, 
jei taikytina, yra tokie skirsniai:

Or. en
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Pakeitimas 597
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į savo programą valstybės narės 
įtraukia parengtą mažos apimties 
priekrantės žvejybos veiksmų planą, 
kuriame išdėstoma pelningos ir tvarios 
mažos apimties priekrantės žvejybos 
plėtros strategija. Toje strategijoje, jei 
taikytina, yra tokie skirsniai:

1. Į savo programą valstybės narės 
įtraukia parengtą mažos apimties 
priekrantės žvejybos veiksmų planą, 
atsižvelgdamos į tai, kad vykdant tokios 
rūšies žvejybą užtikrinama socialinė, 
ekonominė ir ekologinė sanglauda, 
kuriame išdėstoma pelningos ir tvarios 
mažos apimties priekrantės žvejybos 
plėtros strategija. Toje strategijoje, jei 
taikytina, yra tokie skirsniai:

Or. es

Pakeitimas 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į savo programą valstybės narės 
įtraukia parengtą mažos apimties 
priekrantės žvejybos veiksmų planą, 
kuriame išdėstoma pelningos ir tvarios 
mažos apimties priekrantės žvejybos 
plėtros strategija. Toje strategijoje, jei 
taikytina, yra tokie skirsniai:

1. Į savo programą valstybės narės 
įtraukia parengtą konkretų mažos apimties 
priekrantės žvejybos veiksmų planą, 
kuriame išdėstoma pelningos ir tvarios 
mažos apimties priekrantės žvejybos 
plėtros strategija. Toje strategijoje, jei 
taikytina, yra tokie skirsniai:

Or. en

Pakeitimas 599
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos pajėgumų reguliavimas ir 
valdymas;

a) žvejybos pajėgumų reguliavimas ir 
valdymas, be kita ko, perklasifikuojant 
arba atnaujinant laivus, jų variklius, 
sudarant sąlygas ilgiau būti jūroje ir 
užtikrinant, kad veikla būtų atliekama 
saugiau;

Or. pt

Pakeitimas 600
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos pajėgumų reguliavimas ir 
valdymas;

a) žvejybos pajėgumų reguliavimas ir 
valdymas, kartu užtikrinant, kad mažos 
apimties žvejybos laivynas turėtų naudos 
iš teisingos žvejybos teisių dalies;

Or. en

Pakeitimas 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nedidelį poveikį darančios, klimato 
kaitos poveikiui atsparios ir mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios žvejybos 
praktikos, kuri kuo labiau mažina žalą jūrų 
aplinkai, skatinimas;

b) nedidelį poveikį darančios, klimato 
kaitos poveikiui atsparios ir mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios žvejybos 
praktikos, kuri kuo labiau mažina žalą jūrų 
aplinkai ir poveikį gyvūnų gerovei , 
skatinimas;

Or. en
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Pakeitimas 602
João Ferreira

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 
stiprinimas ir prekybos strategijų 
skatinimas, visų mechanizmų, kuriais 
didinama pirmojo pardavimo kaina, 
skatinimas siekiant, kad žvejai turėtų 
naudos padidinus atlygį už jų darbą, taip 
pat mechanizmų, kuriais skatinamas 
teisingas ir tinkamas pridėtinės vertės 
paskirstymas vertės grandinėje, mažinama 
tarpininkų marža, didinamos gamintojų 
kainos ir mažinamos kainos galutiniams 
vartotojams, skatinimas;

Or. pt

Pakeitimas 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
stiprinimas ir prekybos strategijų 
skatinimas atsižvelgiant į vietos ypatumus 
ir numatant tiesioginės prekybos 
galimybę, kaip numatyta 2018 m. gegužės 
29 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 
ES žuvininkystės sektoriaus vertės 
grandinės optimizavimo (2017/2119(INI)) 
6 straipsnyje;

Or. es

Pakeitimas 604
Liadh Ní Riada
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sektoriaus vertės grandinės 
stiprinimas ir prekybos strategijų 
skatinimas;

c) vertės grandinės stiprinimas ir
sektoriaus įsigytų produktų prekybos 
strategijų skatinimas, taip pat ir įsteigiant 
gamintojų organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 605
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įgūdžių, žinių, inovacijų ir 
gebėjimų stiprinimo skatinimas;

d) žvejų įgūdžių, žinių, inovacijų ir 
gebėjimų stiprinimo skatinimas vykdant 
profesinį mokymą, kuriant paskatas, 
kuriomis veiklai kuriama pridėtinė vertė, 
taip, visų pirma, prisidedant prie 
jaunuolių pritraukimo į sektorių;

Or. pt

Pakeitimas 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įgūdžių, žinių, inovacijų ir 
gebėjimų stiprinimo skatinimas;

d) įgūdžių, žinių, inovacijų ir 
gebėjimų stiprinimo skatinimas, siekiant 
užtikrinti kartų kaitą, ypač mažos apimties 
žvejybos sektoriuje;

Or. es
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Pakeitimas 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įgūdžių, žinių, inovacijų ir 
gebėjimų stiprinimo skatinimas;

d) žvejų įgūdžių, žinių, inovacijų ir 
gebėjimų stiprinimo skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 608
Nicola Caputo

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;

Or. it

Pakeitimas 609
Renata Briano

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;

Or. it
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Pagrindimas

Labai svarbu įtraukti šiuos veiksmus siekiant plėtoti mažos apimties priekrantės žvejybą.

Pakeitimas 610
Rosa D'Amato

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pagrindimas

Įtraukiamos papildomos sritys, kurios labai svarbios siekiant plėtoti mažos apimties 
priekrantės žvejybą.

Pakeitimas 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

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, ypatingą 
dėmesį teikiant konkrečioms 
patologijoms, su kuriomis susiduria šiame 
sektoriuje dirbančios moterys, pavyzdžiui, 
tinklų pynėjos ir jūrų gėrybių rinkėjos;

Or. es

Pakeitimas 612
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 613
Ana Miranda

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 ir sausumoje vykdant su 
žvejyba susijusią veiklą gerinimas;

Or. es

Pagrindimas

Sveikatą, saugą ir darbo sąlygas reikia gerinti žvejybos laivuose ir sausumoje, nes dalis su 
žvejyba susijusios veiklos vykdoma tuomet, kai laimikis patenka į uostą ir aukcionams skirtas 
patalpas.

Pakeitimas 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 ir žvejojant nuo kranto 
bei renkant jūrų gėrybes gerinimas;

Or. es
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Pagrindimas

Žvejybos nuo kranto ir jūrų gėrybių rinkimo veikla žvejybos rajonuose svarbi socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu. Fonde taip pat turi būti numatyta gerinti nuo kranto žvejojančių žvejų ir 
jūrų gėrybių rinkėjų sveikatą, saugą ir darbo sąlygas.

Pakeitimas 615
Renata Briano

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 bei deramo 
darbo skatinimas;

Or. it

Pakeitimas 616
Rosa D'Amato

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 bei deramo 
darbo skatinimas;

Or. it

Pakeitimas 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dalyvavimas pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valdant jūrų erdvę, 

g) mažos apimties žvejybos specialistų
dalyvavimas pagal pasidalijamojo valdymo 
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įskaitant saugomas jūrų teritorijas ir 
„Natura 2000“ teritorijas;

principą valdant jūrų erdvę, įskaitant 
saugomas jūrų teritorijas ir „Natura 2000“ 
teritorijas;

Or. es

Pakeitimas 618
João Ferreira

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 srityje
stiprinant bendruomenių kultūrą, 
populiarinant žvejybos šalutinius 
produktus ir produktus, kurie nors ir turi 
potencialo, bet neturi komercinės vertės;

Or. pt

Pakeitimas 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 srityje, 
visų pirma, jei reikia, nukreipiant žvejus 
kitos veiklos link, siekiant sumažinti 
žvejybos pastangas;

Or. en

Pakeitimas 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos



AM\1167348LT.docx 159/177 PE629.603v01-00

LT

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 srityje ir 
atsižvelgiant į konkrečios vietovės plėtros 
galimybes;

Or. es

Pagrindimas

Apsiribojant tik veiklos įvairinimu tvarios mėlynosios ekonomikos srityje, t. y. turizmo ir 
akvakultūros veikla, neįtraukiama kitų rūšių veikla, pavyzdžiui, susijusi su vietos žvejybos 
produktų teikimu rinkai ir kita veikla, kuri gali būti naudinga mėlynajai ekonomikai, todėl 
vartojamas terminas „konkrečios vietovės plėtros galimybės“.

Pakeitimas 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

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, kurios 
plėtra vykdoma neperžengiant ekologinių 
ribų, srityje;

Or. en

Pakeitimas 622
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kolektyvinis organizavimas ir 
dalyvavimas sprendimų priėmimo 
procesuose ir patariamosiose procedūrose.

i) kolektyvinis organizavimas ir 
dalyvavimas sprendimų priėmimo 
procesuose ir patariamosiose procedūrose
skatinant žvejų grupes, profesines 
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organizacijas ir su mažos apimties žvejyba 
susijusias NVO siekiant, kad šie subjektai 
koordinuotų ir rengtų savo veiksmus ir 
dalyvautų patariamosiose tarybose.

Or. pt

Pakeitimas 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) dalyvavimas gamtos išteklių ir 
ekosistemų tinklo „Natura 2000“ 
teritorijose ir žvejybai ypač svarbių 
pakrančių buveinių tvaraus valdymo ir 
išsaugojimo procese.

Or. es

Pagrindimas

Žvejai gali aktyviai dalyvauti tvariai naudodami išteklius pagal valdymo planus ir imtis 
veiksmų ekosistemai ir ištekliams išsaugoti, todėl šie veiksmai turėtų būti įtraukti į mažos 
apimties priekrantės žvejybos planą.

Pakeitimas 624
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mažos apimties priekrantės 
žvejybai netaikomas BLSK paskirstymas 
ir kvotos, jei turimos žvejybos 
organizavimo kompetencijos žvejybos 
valdymo srityje.

Or. es
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Pakeitimas 625
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksmų plane atsižvelgiama į 
savanoriškas FAO gaires dėl mažos 
apimties žvejybos tvarumo užtikrinimo ir, 
jei tinkama, į Bendrosios Viduržemio jūros 
žvejybos komisijos regioninį mažos 
apimties žvejybos veiksmų planą.

2. Veiksmų plane atsižvelgiama į 
savanoriškas FAO gaires dėl mažos 
apimties žvejybos tvarumo užtikrinimo, 
ypač į ekonominio, socialinio ir aplinkos 
tvarumo kriterijus (pagrindinį principą 
Nr. 10) ir, jei tinkama, į Bendrosios 
Viduržemio jūros žvejybos komisijos 
regioninį mažos apimties žvejybos 
veiksmų planą.

Or. en

Pakeitimas 626
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Siekiant palengvinti smulkiems 
priekrantės žvejams tenkančią 
administracinę naštą, į veiksmų planus 
reikia įtraukti bendrąją supaprastintą 
elektroninę paraiškos dėl EJRŽF 
priemonių formą.

Or. fr

Pakeitimas 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant palengvinti 
administracinę naštą, tenkančią paramos 
prašantiems jūrų žvejybos sektoriaus 
atstovams, ypač iš mažos apimties 
priekrantės žvejybos laivyno segmento, į 
veiksmų planus reikia įtraukti bendrą 
supaprastintą paraiškos dėl EJRŽF 
priemonių formą.

Or. es

Pagrindimas

Didžiąją dalį Galisijos jūrų žvejybos struktūros, įskaitant perdirbimo veiklą, sudaro mažos 
šeimos verslo įmonės. Ribotus administracinius išteklius turintys fiziniai asmenys yra ne tik 
mažos apimties priekrantės žvejybos laivų savininkai ar įgulos nariai.

Pakeitimas 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant palengvinti 
administracinę naštą, tenkančią paramos 
prašantiems jūrų žvejybos sektoriaus 
atstovams, į veiksmų planus reikia įtraukti 
bendrą supaprastintą paraiškos dėl 
EJRŽF priemonių formą.

Or. es

Pagrindimas

Daugelis žvejybos sektoriaus įmonių yra mažos šeimos verslo įmonės, turinčios nedidelius 
administracinius pajėgumus.

Pakeitimas 629
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant palengvinti 
administracinę naštą, tenkančią paramos 
prašantiems jūrų žvejybos sektoriaus 
atstovams, į veiksmų planus reikia įtraukti 
bendrą supaprastintą paraiškos dėl 
EJRŽF priemonių formą.

Or. es

Pakeitimas 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.

Investicijos į mažos apimties priekrantės 
žvejybos laivus

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
toliau išvardytos investicijos į mažos 
apimties priekrantės žvejybos laivus, kurie 
priklauso laivyno segmentui, kurio atveju 
paskutinėje Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje ataskaitoje apie žvejybos 
pajėgumus nurodyta, kad to segmento 
pajėgumai subalansuoti su jo turimomis 
žvejybos galimybėmis:

a) pirmasis jauno žvejo, kuris teikdamas 
paraišką yra jaunesnis nei 40 metų ir 
dirba žveju bent penkerius metus arba yra 
įgijęs tinkamą profesinę kvalifikaciją, 
žvejybos laivo įsigijimas;

b) pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimas arba modernizavimas.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi būti 
žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 5–30 
metų senumo.

3. 1 dalies b punkte minima parama gali 
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būti suteikiama tik tokiomis sąlygomis:

a) naujo ar modernizuoto variklio galia 
kilovatais nėra didesnė nei dabartinio 
variklio;

b) kilovatų skaičius, kuriuo dėl 
pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimo arba modernizavimo sumažėjo 
žvejybos pajėgumai, visam laikui 
išbraukiamas iš Sąjungos laivyno 
registro;

c) valstybė narė fiziškai patikrino žvejybos 
laivo variklio galią siekdama užtikrinti, 
kad ji neviršytų žvejybos licencijoje 
nurodytos variklio galios.

4. Parama pagal šį straipsnį neteikiama, 
jeigu laivyno segmento, kuriam priklauso 
atitinkami laivai, žvejybos pajėgumų ir 
žvejybos galimybių pusiausvyros 
vertinimas, pateiktas paskutinėje 
ataskaitoje, nurodytoje Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 22 straipsnio 2 dalyje, buvo 
parengtas ne pagal tame reglamente 
nurodytose bendrosiose gairėse nustatytus 
biologinius, ekonominius ir laivo 
naudojimo rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 631
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos į mažos apimties priekrantės
žvejybos laivus

Investicijos į žvejybos laivus

Or. en

Pakeitimas 632
Liadh Ní Riada
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 Investicijos į mažos apimties 
priekrantės žvejybos laivus

16 Investicijos į mažos apimties 
priekrantės ir salų žvejybos laivus

Or. en

Pakeitimas 633
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos
toliau išvardytos investicijos į mažos 
apimties priekrantės žvejybos laivus, kurie 
priklauso laivyno segmentui, kurio atveju 
paskutinėje Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje ataskaitoje apie žvejybos 
pajėgumus nurodyta, kad to segmento 
pajėgumai subalansuoti su jo turimomis 
žvejybos galimybėmis:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
investicijos į mažos apimties priekrantės 
žvejybos laivus, kurie priklauso laivyno 
segmentui, kurio atveju paskutinėje 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 
straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje 
apie žvejybos pajėgumus nurodyta, kad to 
segmento pajėgumai subalansuoti su jo 
turimomis žvejybos galimybėmis,
įskaitant, inter alia:

Or. pt

Pakeitimas 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
toliau išvardytos investicijos į mažos 
apimties priekrantės žvejybos laivus, kurie 
priklauso laivyno segmentui, kurio atveju 
paskutinėje Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 22 straipsnio 2 dalyje 

1. EJRŽAF lėšomis gali būti 
remiamos toliau išvardytos investicijos į 
mažos apimties priekrantės žvejybos 
laivus, kurie priklauso laivyno segmentui, 
kurio atveju paskutinėje Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 22 straipsnio 2 dalyje 
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nurodytoje ataskaitoje apie žvejybos 
pajėgumus nurodyta, kad to segmento 
pajėgumai subalansuoti su jo turimomis 
žvejybos galimybėmis:

nurodytoje ataskaitoje apie žvejybos 
pajėgumus nurodyta, kad to segmento 
pajėgumai subalansuoti su jo turimomis 
žvejybos galimybėmis:

Or. en

Pakeitimas 635
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽAF lėšomis gali būti 
remiamos toliau išvardytos investicijos į
mažos apimties priekrantės žvejybos 
laivus, kurie priklauso laivyno segmentui, 
kurio atveju paskutinėje Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje ataskaitoje apie žvejybos 
pajėgumus nurodyta, kad to segmento 
pajėgumai subalansuoti su jo turimomis 
žvejybos galimybėmis:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
toliau išvardytos investicijos į žvejybos 
laivus, kurie priklauso laivyno segmentui, 
kurio atveju paskutinėje Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 22 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje ataskaitoje apie žvejybos 
pajėgumus nurodyta, kad to segmento 
pajėgumai subalansuoti su jo turimomis 
žvejybos galimybėmis:

Or. en

Pakeitimas 636
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmasis jauno žvejo, kuris 
teikdamas paraišką yra jaunesnis nei 40 
metų ir dirba žveju bent penkerius metus
arba yra įgijęs tinkamą profesinę 
kvalifikaciją, žvejybos laivo įsigijimas;

a) pirmasis žvejo, kuris teikdamas 
paraišką turi žvejybos patirties arba yra 
įgijęs tinkamą profesinę kvalifikaciją, 
žvejybos laivo įsigijimas;

Or. es
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Pakeitimas 637
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmasis jauno žvejo, kuris 
teikdamas paraišką yra jaunesnis nei 40
metų ir dirba žveju bent penkerius metus 
arba yra įgijęs tinkamą profesinę 
kvalifikaciją, žvejybos laivo įsigijimas;

a) pirmasis jauno žvejo, kuris 
teikdamas paraišką yra jaunesnis nei 45
metų ir dirba žveju bent dvejus metus arba 
yra įgijęs tinkamą profesinę kvalifikaciją, 
žvejybos laivo įsigijimas;

Or. fr

Pakeitimas 638
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmasis jauno žvejo, kuris 
teikdamas paraišką yra jaunesnis nei 40 
metų ir dirba žveju bent penkerius metus 
arba yra įgijęs tinkamą profesinę 
kvalifikaciją, žvejybos laivo įsigijimas;

a) pirmasis jauno žvejo, kuris 
teikdamas paraišką yra jaunesnis nei 40 
metų ir dirba žveju bent penkerius metus 
arba yra įgijęs tinkamą profesinę 
kvalifikaciją, žvejybos laivo įsigijimas, 
įskaitant nuosavybės įsigijimą, kai jaunas 
žvejys yra pagrindinis bendrovės 
akcininkas;

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu jaunas žvejys yra pagrindinis bendrovės akcininkas, jam nesuteikiama parama pirmą 
kartą įsigyjant laivą. Jaunas asmuo nukenčia dėl to, kad dalyvauja valdant bendrovės 
kapitalą, nes taip jis netenka teisės gauti paramą pirmajam laivui įsigyti. 

Pakeitimas 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimas arba modernizavimas.

b) pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimas arba modernizavimas arba kurio 
nors kito varymo sistemos komponento 
atnaujinimas, taip pat kiti pakeitimai arba 
papildymai, kurie būtini jo įrengimui 
laive.

Or. en

Pakeitimas 640
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimas arba modernizavimas.

b) pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimas arba modernizavimas, siekiant 
sumažinti išmetamų teršalų arba 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
padidinti laivų energijos vartojimo 
efektyvumą.

Or. fr

Pakeitimas 641
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimas arba modernizavimas.

b) žvejybos laivo arba pagrindinio ar 
pagalbinio variklio keitimas arba 
modernizavimas.

Or. fr
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Pakeitimas 642
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) mažos apimties žvejybos laivų 
gerinimas ir modernizavimas, siekiant 
užtikrinti didesnį saugumą, pajėgumą ir 
tinkamas gyvenimo bei darbo sąlygas ir 
saugą laive, išsaugoti laimikį, kad vykdyti 
žvejybos veiklą būtų galima kuo 
veiksmingiau techniniu, energijos ir 
aplinkos tausojimo požiūriu, nebūtinai 
didinant laivyno pajėgumą.

Or. es

Pakeitimas 643
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) a) naujo laivo statyba, jeigu su 
viešąja pagalba įsigijus bet kokių naujų 
pajėgumų, būtų panaikinti be viešosios 
pagalbos įsigyti pajėgumai, kurie yra ne 
mažesni už naujuosius atitinkamame 
segmente įdiegtus pajėgumus, 
skaičiuojant jų dydį pagal tonažą ir 
galingumą;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu suteikiama galimybė kartų kaitai, taip pat sudarant sąlygas įsigyti naujų laivų, 
kurie bet kuriuo atveju neturi daryti poveikio bendram žvejybos pajėgumui. Reikalaujama, 
kad pasistačius naują laivą ir įsigijus naujų pajėgumų, būtų panaikinti be viešosios pagalbos 
įsigyti pajėgumai.
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Pakeitimas 644
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) naujo laivo statyba, jeigu su 
viešąja pagalba įsigijus bet kokių naujų 
pajėgumų, būtų panaikinti be viešosios 
pagalbos įsigyti pajėgumai, kurie yra ne 
mažesni už naujuosius atitinkamame 
segmente įdiegtus pajėgumus, 
skaičiuojant jų dydį pagal tonažą ir 
galingumą;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu suteikiama galimybė kartų kaitai, taip pat sudarant sąlygas įsigyti naujų laivų, 
kurie bet kuriuo atveju neturi daryti poveikio bendram žvejybos pajėgumui. Reikalaujama, 
kad pasistačius naują laivą ir įsigijus naujų pajėgumų, būtų panaikinti be viešosios pagalbos 
įsigyti pajėgumai.

Pakeitimas 645
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) laivų perklasifikavimas, 
atnaujinimas ir dydžio pakeitimas tais 
atvejais, kai jie akivaizdžiai pasenę, taip 
sudarant galimybes pagerinti žvejybos 
sąlygas ir prailginti buvimo jūroje 
laikotarpį.

Or. pt

Pakeitimas 646
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) laivų atnaujinimas arba naujų 
laivų statyba ir pritaikymas įvairinimui.

Or. es

Pakeitimas 647
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) inovacijos taikant įvairias 
finansines priemones.

Or. es

Pakeitimas 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
5–30 metų senumo.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga.

Or. en

Pakeitimas 649
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
5–30 metų senumo.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
ne senesni kaip 30 metų.

Or. fr

Pakeitimas 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
5–30 metų senumo.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
naujesni nei 30 metų senumo.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma nurodyti naujesnius nei 30 metų laivus, panaikinant išimtį 0–5 metų laivams.

Pakeitimas 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
5–30 metų senumo.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
5–20 metų senumo.

Or. es

Pagrindimas

ES žvejybos laivų amžiaus vidurkis yra 22,6 metų, todėl nereikėtų finansuoti senesnių nei šis 
vidurkis laivų pirkimo.

Pakeitimas 652
Peter van Dalen
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti
5–30 metų senumo.

2. 1 dalyje nurodyti laivai turi būti 5–
30 metų senumo.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad „nurodytuose laivuose turi būti žvejybos jūroje įranga“ yra perteklinis, 
nes pagal apibrėžtį žvejybos laivas yra „ laivas, turintis versliniam jūrų biologinių išteklių 
naudojimui skirtą įrangą“. Be to, šis reikalavimas netaikomas žvejybos vidaus vandenyse 
laivams.

Pakeitimas 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
5–30 metų senumo.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi 
būti žvejybos jūroje įranga ir jie turi būti 
5–30 metų senumo, bet tinkamai 
pagrįstais atvejais parama gali būti 
skiriama naujesniems laivams.

Or. en

Pakeitimas 654
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies b punkte minima parama 
gali būti suteikiama tik tokiomis 

Išbraukta.
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sąlygomis:

a) naujo ar modernizuoto variklio galia 
kilovatais nėra didesnė nei dabartinio 
variklio;

b) kilovatų skaičius, kuriuo dėl 
pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimo arba modernizavimo sumažėjo 
žvejybos pajėgumai, visam laikui 
išbraukiamas iš Sąjungos laivyno 
registro;

c) valstybė narė fiziškai patikrino žvejybos 
laivo variklio galią siekdama užtikrinti, 
kad ji neviršytų žvejybos licencijoje 
nurodytos variklio galios.

Or. fr

Pakeitimas 655
Joao Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujo ar modernizuoto variklio 
galia kilovatais nėra didesnė nei 
dabartinio variklio;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujo ar modernizuoto variklio 
galia kilovatais nėra didesnė nei dabartinio 
variklio;

a) naujo ar modernizuoto variklio 
galia kilovatais nėra didesnė nei dabartinio 
variklio, nedarant poveikio 3a punkto 
nuostatoms;

Or. en
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Pakeitimas 657
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujo ar modernizuoto variklio 
galia kilovatais nėra didesnė nei
dabartinio variklio;

a) didžiausia išvystoma naujo ar 
modernizuoto variklio galia (kilovatais) 
negali būti didesnė nei nurodyta žvejybos 
licencijoje;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti, kad ši galia yra didžiausia išvystoma galia, t. y. leidžiama ir žvejybos 
licencijoje nurodyta galia. Tokia nuostata atsižvelgiama į padėtį, kai įmanoma nusipirkti tik 
variklį, kurio nominalioji galia yra didesnė nei leidžiama galia, ir ją būtina apriboti 
mechaniškai, kad ji pasiektų leidžiamą galios lygį. Pakeitimas atitinka šios dalies c punkto 
formuluotę.

Pakeitimas 658
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujo ar modernizuoto variklio 
galia kilovatais nėra didesnė nei dabartinio 
variklio;

a) naujo ar modernizuoto variklio 
galia kilovatais nėra didesnė nei dabartinio 
variklio, ir toks variklis išmeta 25 proc. 
mažiau CO2;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą pagal Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, EJRŽF reikėtų prisidėti 
klimato politikos veiksmus integruojant į Sąjungos politiką. Todėl svarbu įtraukti sąlygą dėl 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo. Be to, jeigu nebus reikalaujama, kad nauji arba 
modernizuoti varikliai išmestų mažiau teršalų, neaišku, kaip 40 proc. išlaidų, susijusių su 
pagrindinio arba pagalbinio variklio keitimu arba modernizavimu, bus prisidedama 
apskaičiuojant paramą su aplinka susijusiems tikslams (žr. IV priedą).
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Pakeitimas 659
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kilovatų skaičius, kuriuo dėl 
pagrindinio arba pagalbinio variklio 
keitimo arba modernizavimo sumažėjo 
žvejybos pajėgumai, visam laikui 
išbraukiamas iš Sąjungos laivyno registro;

b) atitinkamais atvejais kilovatų 
skaičius, kuriuo dėl pagrindinio arba 
pagalbinio variklio keitimo arba 
modernizavimo sumažėjo žvejybos 
pajėgumai, visam laikui išbraukiamas iš 
Sąjungos laivyno registro;

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas netaikomas žvejybos vidaus vandenyse laivams, nes tokie laivai nėra įtraukti 
į Sąjungos žvejybos laivyno registrą.

Pakeitimas 660
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybė narė fiziškai patikrino 
žvejybos laivo variklio galią siekdama 
užtikrinti, kad ji neviršytų žvejybos 
licencijoje nurodytos variklio galios.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į subsidiją, valstybės narės patiria neproporcingą naštą.

Pakeitimas 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybė narė fiziškai patikrino 
žvejybos laivo variklio galią siekdama 
užtikrinti, kad ji neviršytų žvejybos 
licencijoje nurodytos variklio galios.

c) valstybė narė fiziškai patikrino 
žvejybos laivo variklio galią siekdama 
užtikrinti, kad ji neviršytų žvejybos 
licencijoje nurodytos variklio galios jeigu 
laivo ilgis viršija 10 metrų.

Or. en
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