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Pakeitimas 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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 įsitikino, kad 
nurodyta teisinga didžiausia žvejybos 
laivo variklio galia, siekdama užtikrinti, 
kad ji neviršytų žvejybos licencijoje 
nurodytos variklio galios.

Or. es

Pagrindimas

Fiziškas variklio patikrinimas nesuteikia garantijos, kad variklio galia neviršys leidžiamos 
galios.

Pakeitimas 663
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EJRŽF gali remti naujai pastatytų 
smulkiosios priekrantės žvejybos laivų ar 
tokios žvejybos laivų, kuriais pakeičiami 
seni laivai, įsigijimą, jei tenkinamos šios 
sąlygos:

a) valstybės narės žvejybos laivyno 
pajėgumas nepadidėja,

b) smulkiosios priekrantės žvejybos laivų 
naudojami ištekliai valdomi remiantis 
MSY tikslu, kuriuo vadovaujantis tų 
išteklių, kurie sudaro iki 60 proc. 
atitinkamų laivų bendro laimikio, saugios 
biologinės ribos nebuvo pažeistos: per 
pastaruosius septynerius metus jų 
biomasė (B) buvo didesnė už MSY Btrigger

ir bent penkerius metus iš tų septynerių 
metų jų mirtingumas (F) neviršijo FMSY, 
ir 
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c) naujojo laivo operatorius įsipareigoja 
pateikti kontrolės institucijoms ir mokslui 
reikalingus išsamius duomenis apie 
patirtas išlaidas, laimikių sudėtį ir 
atsitiktinai sugautus gyvūnus. Šis 
įsipareigojimas gali apimti elektroninės 
stebėjimo sistemos įrengimą.

Or. de

Pakeitimas 664
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nedarant poveikio 1 ir 2 dalies 
nuostatoms, EJRŽF gali remti investicijas 
į tausius laivus, kurių ilgis neviršija 24 m, 
jeigu jie aiškiai yra ne pramoniniai laivai, 
o smulkiosios žvejybos laivyno dalis, 
glaudžiai susijusi su vietos ekonomika;

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl 12,01 m ilgio laivo nebebūtų galima priskirti prie smulkiosios priekrantės 
žvejybos laivų. Esama jūrų rajonų, pvz., Šiaurės jūroje, kuriuose dėl saugumo ir hidrografinių 
sąlygų negalima naudoti mažiau kaip 12 m ilgio laivų, tačiau tuose rajonuose vienos dienos 
trukmės priekrantės žvejyba vis tiek vyksta, pvz., Šiaurės jūros krabų žvejyba.

Pakeitimas 665
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atokiausiuose regionuose naujo 
variklio arba modernizuoto variklio galia 
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gali viršyti seno variklio galią (kW), jeigu 
dėl priežasčių, susijusių su saugumu 
jūroje, pagrįstai reikalinga didesnė galia 
ir dėl to nedidėja žvejybos pastangos.

Or. en

Pakeitimas 666
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. 
Be to, bet kokių naujų investicijų atveju 
užtikrinama galimybė naudotis žvejybos 
teisėmis (t. y. kvotos).

Or. en

Pakeitimas 667
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Parama nutraukiant žvejybos veiklą visam laikui – tai finansavimo panaudojimas, kuris gali 
būti neveiksmingas ir nederėti su BŽP tikslais. Europos Audito Rūmai (ECA) 1994 ir 2011 m. 
nustatė, kad šios rūšies priemonė yra viena iš prieštaringiausių tiesioginių subsidijų. Europos 
Audito Rūmų ataskaitose pateikti pavyzdžiai parodė, kad kyla pakartotino pinigų, sugrįžusių į 
sektorių, investavimo rizika. Be to, praktiškai labai sudėtinga kontroliuoti šių išmokų 
panaudojimą. Pasibaigus dabartiniam EJRŽF laikotarpiui, priimant EJRŽF po 2020 m. 
nuostatas neturėtų būti žengiamas žingsnis atgal vėl įtraukiant šios rūšies subsidijas.

Pakeitimas 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
žvejybos ir žvejybos laivynų valdymo 
veiksmai.

1. EJRŽAF lėšomis gali būti remiami 
žvejybos ir žvejybos laivynų valdymo 
veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 669
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EJRŽF gali remti tiriamąją 
žvejybą, siekiant išbandyti naujus 
selektyviosios žvejybos įrankius, susijusius 
su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 
15 straipsnyje nustatyto įpareigojimo 
iškrauti laimikį įgyvendinimu.

Or. de

Pagrindimas

Visiškas tiriamosios žvejybos išbraukimas iš nuostatų, kaip suformuluota 13 straipsnio e 
dalyje, duoda priešingų rezultatų, atsižvelgiant į nustatytą įpareigojimą iškrauti laimikį ir į 
tai, kad įgyvendinant tą įpareigojimą turi būti išbandyti selektyviosios žvejybos įrankiai.
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Pakeitimas 670
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 671
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nukrypstant nuo 13 straipsnio a 
punkto, 1 dalyje nurodyta parama 
atokiausiuose regionuose gali būti 
teikiama inkariniams žuvų 
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suburiamiesiems įrenginiams tik tuomet, 
jei tokie įrenginiai prisideda prie tausios 
ir selektyvios žvejybos.

Or. en

Pakeitimas 673
Nils Torvalds, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 674
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus jis vykdė žvejybos veiklą jūroje;

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir kiekvienais 
kalendoriniais metais, einančiais prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 30 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

Or. es

Pakeitimas 675
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 120 dienų per metus jis vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir per paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 180 dienų vykdė žvejybos 
veiklą jūroje;

Or. en

Pagrindimas

Blogėjant Baltijos jūros išteklių būklei, žvejai vis dažniau verčiami nežvejoti. Be to, dėl oro 
sąlygų dažnai neįmanoma plaukti į jūrą, todėl bus sunku įvykdyti tokio didelio skaičiaus 
žvejybos dienų sąlygą.

Pakeitimas 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus jis vykdė žvejybos veiklą jūroje;

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir metais, einančiais prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 90 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

Or. es

Pagrindimas

120 žvejybos dienų per ankstesnius trejus kalendorinius metus reikalavimas yra pernelyg 
didelis; jis turėtų neviršyti 90 dienų per praėjusius vienus metus, kad nebūtų ribojamas 
savanoriškas neperspektyvių laivų veiklos nutraukimas visam laikui ir būtų padedama 
pasiekti veiksmų plano rezultatus. 

Pakeitimas 677
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 120 dienų per metus jis vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir per kiekvienus
paskutinius dvejus kalendorinius metus, 
einančius prieš metus, kuriais pateikta 
paraiška gauti paramą, ne mažiau kaip 90
dienų arba 25 proc. sezoninės žvejybos 
laikotarpio per metus vykdė žvejybos 
veiklą jūroje;

Or. en

Pakeitimas 678
Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 120 dienų per metus jis vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir per paskutinius dvejus
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip vidutiniškai 90 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

Or. it

Pakeitimas 679
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir per paskutinius dvejus
metus, einančius prieš metus, kuriais 
pateikta paraiška gauti paramą, ne mažiau 
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paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus jis vykdė žvejybos veiklą jūroje;

kaip vidutiniškai 90 dienų vykdė žvejybos 
veiklą jūroje;

Or. it

Pagrindimas

Vidutinio dienų skaičiaus parametras labiau atitinka būdingus mažos apimties priekrantės 
žvejybos ypatumus, nes ji labai priklauso nuo oro sąlygų jūroje ir ekstremaliųjų situacijų 
(naftos išsiliejimų, jūrų gleivių sankaupų ir kt.). Skirtingais metais žvejybos dienų skaičius 
gali labai skirtis.

Pakeitimas 680
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus jis vykdė žvejybos veiklą jūroje;

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir per paskutinius dvejus
metus, einančius prieš metus, kuriais 
pateikta paraiška gauti paramą, ne mažiau 
kaip vidutiniškai 90 dienų vykdė žvejybos 
veiklą jūroje;

Or. it

Pagrindimas

Vidutinio dienų skaičiaus parametras labiau atitinka būdingus mažos apimties priekrantės 
žvejybos ypatumus, nes ji labai priklauso nuo oro sąlygų jūroje ir ekstremaliųjų situacijų 
(naftos išsiliejimų, jūrų gleivių sankaupų ir kt.). Skirtingais metais žvejybos dienų skaičius 
gali labai skirtis.

Pakeitimas 681
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir per paskutinius dvejus
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kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 120 dienų per metus jis vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 90 dienų per metus vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

Or. es

Pakeitimas 682
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 120 dienų per metus jis vykdė 
žvejybos veiklą jūroje;

c) žvejybos laivas yra įregistruotas 
kaip naudojamas ir per paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš metus, 
kuriais pateikta paraiška gauti paramą, ne 
mažiau kaip 120 dienų vykdė žvejybos 
veiklą jūroje;

Or. es

Pagrindimas

Kalbant tiksliai, laivų veikla nutraukiama dėl menko tausumo ir konkurencingumo ir 
nutraukimas dažnai susijęs su mažomis galimybėmis tuos laivus naudoti. Todėl svarbu 
užtikrinti didesnį šios nuostatos lankstumą, kad būtų lengviau pasinaudoti tokios rūšies 
priemonėmis.

Pakeitimas 683
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paramos gavėjui draudžiama 
registruoti bet kokį žvejybos laivą 
penkerius metus po paramos gavimo.

e) paramos gavėjui draudžiama 
registruoti naują žvejybos laivą penkerius 
metus po paramos gavimo.

Or. en
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Pagrindimas

EJRŽF parama gali būti skiriama nutraukiant tam tikro laivo žvejybos veiklą ir panaikinant 
jo žvejybos pajėgumą visam laikui, o ne dėl to, kad paramos gavėjas nutraukia verslinę 
veiklą. Be to, paramos gavėjas galės registruoti kitą laivą atsižvelgiant ne į pajėgumą, 
atsiradusį nutraukus laivo veiklą, bet į pajėgumą, leidžiamą pagal nacionalinį limitą.

Pakeitimas 684
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paramos gavėjui draudžiama 
registruoti bet kokį žvejybos laivą 
penkerius metus po paramos gavimo.

e) paramos gavėjui draudžiama 
registruoti bet kokį žvejybos laivą 
penkerius metus po paramos gavimo 
dienos.

Or. it

Pakeitimas 685
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paramos gavėjui draudžiama 
registruoti bet kokį žvejybos laivą 
penkerius metus po paramos gavimo.

e) paramos gavėjui draudžiama 
registruoti bet kokį žvejybos laivą 
penkerius metus po paramos gavimo 
dienos.

Or. it

Pakeitimas 686
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) žvejai, kurie per paskutinius dvejus 
kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos ne 
mažiau kaip 90 dienų per metus dirbo 
jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio 
veikla nutraukiama visam laikui, taip pat 
gali pasinaudoti šia priemone. Atitinkami 
žvejai faktiškai nutraukia visą žvejybos 
veiklą. Paramos gavėjas kompetentingai 
institucijai pateikia įrodymus, kad jis 
faktiškai nutraukė žvejybos veiklą.
Kompensacija išmokama ne vėliau kaip 
per metus nuo paraiškos gauti paramą 
pateikimo dienos.

Or. es

Pakeitimas 687
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje minima žvejybos veiklos 
nutraukimo visam laikui parama 
įgyvendinama skiriant su sąnaudomis 
nesusijusį finansavimą, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkte ir 89 straipsnyje, ir 
grindžiama:

Išbraukta.

a) sąlygų įvykdymu, kaip numatyta
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkto i papunktyje, ir

b) rezultatų pasiekimu, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkto ii papunktyje.

Komisijai pagal 52 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos a punkte nurodytos 



AM\1167349LT.docx 15/170 PE629.604v01-00

LT

sąlygos, susijusios su Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 7 straipsnyje nurodytų 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimu.

Or. pt

Pakeitimas 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje minima žvejybos veiklos 
nutraukimo visam laikui parama 
įgyvendinama skiriant su sąnaudomis 
nesusijusį finansavimą, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkte ir 89 straipsnyje, ir 
grindžiama:

Išbraukta.

(a) sąlygų įvykdymu, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkto i papunktyje, ir

(b) rezultatų pasiekimu, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkto ii papunktyje.

Komisijai pagal 52 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos a punkte nurodytos 
sąlygos, susijusios su Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 7 straipsnyje nurodytų 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimu.

Or. en

Pakeitimas 689
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
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17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalyje minima žvejybos veiklos 
nutraukimo visam laikui parama 
įgyvendinama skiriant su sąnaudomis 
nesusijusį finansavimą, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkte ir 89 straipsnyje, ir 
grindžiama:

Išbraukta.

a) sąlygų įvykdymu, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkto i papunktyje, ir

b) rezultatų pasiekimu, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 46 
straipsnio a punkto ii papunktyje.

Or. es

Pakeitimas 690
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
veiksmai, kuriais skatinamas socialinis 
suinteresuotųjų šalių dialogas, visų pirma 
dėl šių profesinių sąjungų ir darbdavių 
organizacijų, pasirašiusių nacionalinius 
kolektyvinius darbo susitarimus, vykdomų 
veiksmų, susijusių su:

a) žvejybos sektoriuje dirbsiančių jaunų 
verslininkų mokymu;

b) kvalifikacijos kėlimu ir įgūdžių tausios 
žvejybos srityje ugdymu;

c) informuotumo apie gerą žvejybos 
praktiką ir biologinės įvairovės apsaugą 
didinimu;
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d) saugumu ir žmogaus gyvybės apsauga 
jūroje;

e) laive esančių darbuotojų sauga ir 
sveikata.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad negalima programuoti EJRŽF be paramos socialiniam veiklos aspektui, 
remiantis vien tik aplinkosaugos aspektais.

Pakeitimas 691
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. EJRŽF gali remti žvejybos ir 
akvakultūros įmonių galimybes 
pasinaudoti rizikos valdymo priemonėmis, 
tokiomis kaip draudimo priemonių ir 
savitarpio pagalbos fondų paskatos, 
siekiant padengti nuostolius, patirtus dėl 
vieno ar kelių šių įvykių:

a) gaivalinių nelaimių;

b) nepalankių meteorologinių reiškinių;

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

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

e) žvejų ar žvejybos laivų gelbėjimo 
išlaidų avarijų jūroje, įvykusių jiems 
vykdant žvejybos veiklą, atveju.

Or. it
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Pagrindimas

Kaip ir žemės ūkio sektoriuje, numatoma EJRŽF parama rizikos valdymo priemonėms, 
tokioms kaip draudimo priemonių ir savitarpio pagalbos fondų paskatos, a–e punktuose 
nurodytais atvejais.

Pakeitimas 692
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. EJRŽF gali remti žvejybos ir 
akvakultūros įmonių galimybes 
pasinaudoti rizikos valdymo priemonėmis, 
tokiomis kaip draudimo priemonių ir 
savitarpio pagalbos fondų paskatos, 
siekiant padengti nuostolius, patirtus dėl 
vieno ar kelių šių įvykių:

a) gaivalinių nelaimių;

b) nepalankių meteorologinių reiškinių;

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

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

e) žvejų ar žvejybos laivų gelbėjimo 
išlaidų avarijų jūroje, įvykusių jiems 
vykdant žvejybos veiklą, atveju.

Or. it

Pagrindimas

Kaip ir žemės ūkio sektoriuje, numatoma EJRŽF parama rizikos valdymo priemonėms, 
tokioms kaip draudimo priemonių ir savitarpio pagalbos fondų paskatos, a–e punktuose 
nurodytais atvejais.

Pakeitimas 693
Rosa D'Amato
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. EJRŽF gali remti žvejybos ir 
akvakultūros įmonių galimybes 
pasinaudoti rizikos valdymo priemonėmis, 
tokiomis kaip draudimo priemonių ir 
savitarpio pagalbos fondų paskatos, 
siekiant padengti nuostolius, patirtus dėl 
vieno ar kelių šių įvykių:

a) gaivalinių nelaimių;

b) nepalankių meteorologinių reiškinių;

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

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

e) žvejų ar žvejybos laivų gelbėjimo 
išlaidų avarijų jūroje, įvykusių jiems 
vykdant žvejybos veiklą, atveju.

Or. it

Pagrindimas

Kaip ir žemės ūkio sektoriuje, numatoma EJRŽF parama rizikos valdymo priemonėms, 
tokioms kaip draudimo priemonių ir savitarpio pagalbos fondų paskatos, a–e punktuose 
nurodytais atvejais.

Pakeitimas 694
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis

Investicijos į socialinį dialogą

EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
veiksmai, kuriais skatinamas socialinis 
suinteresuotųjų šalių dialogas, visų pirma 



PE629.604v01-00 20/170 AM\1167349LT.docx

LT

dėl šių profesinių sąjungų ir darbdavių 
organizacijų, pasirašiusių nacionalinius 
kolektyvinius darbo susitarimus, vykdomų 
veiksmų, susijusių su:

a) žvejybos sektoriuje dirbsiančių jaunų 
verslininkų mokymu;

b) kvalifikacijos kėlimu ir įgūdžių tausios 
žvejybos srityje ugdymu;

c) informuotumo apie gerą žvejybos 
praktiką ir biologinės įvairovės apsaugą 
didinimu;

d) saugumu ir žmogaus gyvybės apsauga 
jūroje;

e) laive esančių darbuotojų sauga ir 
sveikata.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad negalima programuoti EJRŽF be paramos socialiniam veiklos aspektui, 
remiantis vien tik aplinkosaugos aspektais.

Pakeitimas 695
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
veiksmai, kuriais skatinamas socialinis 
suinteresuotųjų šalių dialogas, visų pirma 
dėl šių profesinių sąjungų ir darbdavių 
organizacijų, pasirašiusių nacionalinius 
kolektyvinius darbo susitarimus, vykdomų 
veiksmų, susijusių su:

b) kvalifikacijos kėlimu ir įgūdžių tausios 
žvejybos srityje ugdymu;
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c) informuotumo apie gerą žvejybos 
praktiką ir biologinės įvairovės apsaugą 
didinimu;

d) saugumu ir žmogaus gyvybės apsauga 
jūroje;

e) laive esančių darbuotojų sauga ir 
sveikata.

Or. it

Pakeitimas 696
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neeilinis žvejybos veiklos nutraukimas Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Or. de

Pakeitimas 697
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neeilinis žvejybos veiklos nutraukimas Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Or. en

Pakeitimas 698
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Neeilinis žvejybos veiklos nutraukimas Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Or. fr

Pakeitimas 699
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neeilinis žvejybos veiklos nutraukimas Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Or. es

Pakeitimas 700
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neeilinis žvejybos veiklos nutraukimas Žvejybos veiklos nutraukimas

Or. fr

Pakeitimas 701
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neeilinis žvejybos veiklos nutraukimas Nenumatytas ir neeilinis žvejybos veiklos 
nutraukimas

Or. en
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Pakeitimas 702
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽF lėšomis remiama 
kompensacija už nenumatytą ir neeilinį 
žvejybos veiklos nutraukimą dėl:

Or. en

Pakeitimas 703
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽAF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

Or. en

Pakeitimas 704
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už laikiną žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

Or. de

Pakeitimas 705
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Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už laikiną žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF turėtų teikti paramą žvejams, priverstiems laikinai nutraukti veiklą.

Pakeitimas 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už laikiną žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

Or. en

Pakeitimas 707
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už laikiną žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

Or. es
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Pakeitimas 708
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už laikiną žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

Or. es

Pakeitimas 709
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už neeilinį žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiama 
kompensacija už žvejybos veiklos 
nutraukimą dėl:

Or. fr

Pakeitimas 710
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išsaugojimo priemonių, nurodytų 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 7 
straipsnio 1 dalies a, b, c ir j punktuose, 
arba lygiaverčių regioninių žvejybos 
valdymo organizacijų priimtų išsaugojimo 
priemonių, jie jos taikomos Sąjungai;

a) išsaugojimo priemonių, nurodytų 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 7 
straipsnio 1 dalies a, b, c ir j punktuose, 
jeigu c punkte nurodytos priemonės 
taikomos pagal [BŽP reglamentą] 
nustatytą biologinio atsinaujinimo 
laikotarpį, arba lygiaverčių regioninių 
žvejybos valdymo organizacijų priimtų 
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išsaugojimo priemonių, jei jos taikomos 
Sąjungai;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis pagrindiniu reglamentu, EJRŽF turėtų remti žvejus, kurie yra priversti laikinai 
nutraukti veiklą, ypač skubos priemonių taikymo arba išteklių atsinaujinimo laikotarpiais.

Pakeitimas 711
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išsaugojimo priemonių, nurodytų 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 7 
straipsnio 1 dalies a, b, c ir j punktuose, 
arba lygiaverčių regioninių žvejybos 
valdymo organizacijų priimtų išsaugojimo 
priemonių, jie jos taikomos Sąjungai;

a) išsaugojimo priemonių, nurodytų 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 7 
straipsnio 1 dalies a, b, c ir j punktuose, 
įskaitant priemones, taikomas biologinio 
atsinaujinimo laikotarpiais, arba 
lygiaverčių regioninių žvejybos valdymo 
organizacijų priimtų išsaugojimo 
priemonių, jei jos taikomos Sąjungai;

Or. es

Pakeitimas 712
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijos priemonių, taikomų, kai 
kyla didelė grėsmė jūrų biologiniams 
ištekliams, kai nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 12 straipsnyje;

b) Komisijos priemonių arba 
valstybių narių taikomų neatidėliotinų 
priemonių, nurodytų atitinkamai
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 12 ir 13 
straipsniuose;

Or. de
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Pagrindimas

Iš Reglamento (ES) Nr. 508/2014 perimta formuluotė ir sąlygos.

Pakeitimas 713
Alain Cadec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) taikant [BŽP reglamento] 
13 straipsnyje nurodytas Komisijos 
priimtas neatidėliotinas priemones;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis pagrindiniu reglamentu, EJRŽF turėtų remti žvejus, kurie yra priversti laikinai 
nutraukti veiklą, ypač skubos priemonių taikymo arba išteklių atsinaujinimo laikotarpiais.

Pakeitimas 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nenugalimos jėgos aplinkybių 
sąlygotos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo arba jo protokolo taikymo 
pertraukos; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 715
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nenugalimos jėgos aplinkybių 
sąlygotos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo arba jo protokolo taikymo 
pertraukos; arba

c) tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo arba jo protokolo taikymo 
pertraukos arba

Or. fr

Pakeitimas 716
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nenugalimos jėgos aplinkybių 
sąlygotos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo arba jo protokolo taikymo 
pertraukos; arba

c) tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo arba jo protokolo taikymo ar 
atnaujinimo pertraukos arba

Or. es

Pakeitimas 717
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaivalinių nelaimių ar ekologinių 
įvykių, kuriuos oficialiai pripažino 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

d) gaivalinių nelaimių, ekologinių 
įvykių arba žvejybos veiklos sustabdymo 
dėl visuomenės sveikatos priežasčių, 
kurias nulemia moliuskų tarša sparčiai 
besidauginant planktonui, išskiriančiam 
toksinus, arba biotoksinų turinčio 
planktono atsiradimas ar mikrobiologinė 
tarša, kuriuos oficialiai pripažino 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

Or. es
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Pagrindimas

Būtina įtraukti moliuskus tikslingai žvejojantį laivyną, kurio veikla periodiškai stabdoma dėl 
dažnos ir pakankamai ilgai trunkančios moliuskų taršos, kurią lemia spartus toksinus 
išskiriančio planktono dauginimasis arba biotoksinų turinčio planktono atsiradimas ar 
mikrobiologinė tarša. 

Pakeitimas 718
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaivalinių nelaimių ar ekologinių 
įvykių, kuriuos oficialiai pripažino 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

d) užsitęsusių nesaugių 
meteorologinių sąlygų jūroje, kurios turi 
poveikio tam tikro tipo žvejybai (turi būti 
paskelbtas oficialus valstybės narės 
nacionalinės meteorologinės tarnybos 
įspėjimas dėl oro sąlygų ir jis turi galioti),
gaivalinių nelaimių ar ekologinių įvykių, 
kuriuos oficialiai pripažino atitinkamos 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 719
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaivalinių nelaimių ar ekologinių 
įvykių, kuriuos oficialiai pripažino 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

d) gaivalinių nelaimių, ekologinių 
įvykių arba avarijų vykdant žvejybos 
veiklą jūroje, kuriuos oficialiai pripažino 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

Or. en
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Pakeitimas 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gaivalinių nelaimių ar ekologinių 
įvykių, kuriuos oficialiai pripažino 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

d) gaivalinių nelaimių, ekologinių 
įvykių arba žvejybos zonų taršos, kuriuos 
oficialiai pripažino atitinkamos valstybės 
narės kompetentingos institucijos.

Or. es

Pakeitimas 721
Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) jūrų laivybos avarijų, kurios gali 
turėti poveikio jūrų vandenims ir 
pakrantėms, taigi, paveikti žvejybos 
išteklius.

Or. es

Pagrindimas

Besikartojančių avarijų jūroje prie Europos krantų virtinė, pradedant „Erika“, baigiant 
„Prestige“, padarė aplinkosauginį ir ekonominį poveikį jūrų ištekliams ir pakrančių 
teritorijų, nukentėjusių nuo išsiliejusios naftos ir kitų medžiagų, ekonomikai, todėl būtina 
įtraukti nuostatą, susijusią su galimu poveikiu panašių avarijų atvejais.

Pakeitimas 722
Alain Cadec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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da) į pasikartojančius sezoninius 
žvejybos veiklos nutraukimo laikotarpius 
neatsižvelgiama teikiant kompensacijas 
arba atliekant mokėjimus pagal šį 
straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 723
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
teikiama tik jei:

Išbraukta.

a) atitinkamo laivo komercinė veikla yra 
sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus.

Or. es

Pagrindimas

Neeilinis veiklos nutraukimas padaro poveikį ne paskiriems laivams, bet laivynui – sumažina 
visų laivyne esančių laivų ekonominį konkurencingumą ir perspektyvumą. Trumpiausias 
sustabdymo laikotarpis turi būti nustatytas remiantis techninėmis mokslinėmis ataskaitomis, o 
patikros, susijusios su įmonių apyvartos reikalavimu, neatitinka administravimo lankstumo, 
būtino imantis tokių veiksmų, principo, kurį taikant siekiama, kad žvejai nenukentėtų dar 
labiau.

Pakeitimas 724
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
teikiama tik jei:

Išbraukta.

a) atitinkamo laivo komercinė veikla yra 
sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus.

Or. fr

Pakeitimas 725
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 726
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 15 dienų iš eilės ir

Or. es

Pakeitimas 727
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Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo žvejybos veikla yra 
sustabdyta bent 30 dienų iš eilės ir

Or. it

Pagrindimas

Siekiant, kad straipsnis būtų veiksmingas, būtina peržiūrėti terminus, nes iš tikrųjų žvejybos 
veikla labai priklauso nuo išorės veiksnių, kurie kartais daro labai didelį poveikį žvejybos 
veiklai.

Pakeitimas 728
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo žvejybos veikla yra 
sustabdyta bent 30 dienų iš eilės.

Or. it

Pakeitimas 729
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 30 dienų iš eilės ir

Or. pt
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Pakeitimas 730
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 30 dienų iš eilės ir

Or. es

Pakeitimas 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 60 dienų iš eilės ir

Or. es

Pagrindimas

Laikoma, kad EJRŽF parama reikalinga, kai veikla nutraukiama 60 dienų iš eilės ir 
nuostoliai siekia 10 proc., palyginti su praėjusių metų apyvarta. Padidinus šiuos parametrus, 
parama nebebus teikiama pagrįstais veiklos nutraukimo dėl force majeure priežasčių arba 
išteklių išsaugojimo tikslų atvejais. 

Pakeitimas 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 120 dienų iš eilės ir

Or. en
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Pakeitimas 733
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės, 
neįskaitant numatytų pasikartojančių 
žvejybos draudimo laikotarpių, ir

Or. en

Pakeitimas 734
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės ir

a) atitinkamo laivo komercinė veikla 
yra sustabdyta bent 90 dienų iš eilės arba 
sezoninės žvejybos atveju – 25 proc. tos 
žvejybos laikotarpio ir

Or. en

Pakeitimas 735
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 

Išbraukta.



PE629.604v01-00 36/170 AM\1167349LT.docx

LT

įmonės apyvarta per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus.

Or. es

Pakeitimas 736
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 737
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 738
Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 739
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius trejus 
kalendorinius metus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 30 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius trejus
kalendorinius metus.

b) ekonominiai nuostoliai dėl veiklos 
nutraukimo siekia daugiau kaip 10 proc. 
atitinkamos įmonės metinės apyvartos, 
apskaičiuotos remiantis vidutine tos 
įmonės apyvarta per pastaruosius vienerius
kalendorinius metus.
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Or. es

Pagrindimas

Laikoma, kad EJRŽF parama reikalinga, kai veikla nutraukiama 30 dienų iš eilės ir 
nuostoliai siekia 10 proc., palyginti su praėjusių metų apyvarta. Padidinus šiuos parametrus, 
parama nebebus teikiama pagrįstais veiklos nutraukimo dėl force majeure priežasčių arba 
išteklių išsaugojimo tikslų atvejais.

Pakeitimas 741
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta parama skiriama 
tik:

Išbraukta.

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti kaip 
naudojami ir kurie per paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

b) žvejams, kurie per paskutinius trejus 
kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama 
neeilinėmis aplinkybėmis.

Šioje dalyje nurodytas dienų jūroje 
skaičius netaikomas ungurių žvejybos 
atveju.

Or. es

Pakeitimas 742
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
vienerius kalendorinius metus, einančius 
prieš metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 30 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje, savininkams arba

Or. es

Pakeitimas 743
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 180 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje, operatoriams arba

Or. en

Pagrindimas

Laikino žvejybos veiklos nutraukimo parama turėtų būti mokama laivo agentui (operatoriui); 
jis nebūtinai yra laivo savininkas. Kadangi Baltijos jūros išteklių būklė blogėja, žvejai vis 
dažniau verčiami nežvejoti. Be to, dėl oro sąlygų dažnai neįmanoma plaukti į jūrą, todėl bus 
sunku įvykdyti tokio didelio skaičiaus žvejybos dienų sąlygą.

Pakeitimas 744
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip vidutiniškai 90
dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams ar operatoriams arba

Or. it

Pakeitimas 745
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip vidutiniškai 90
dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams ar operatoriams arba

Or. it

Pakeitimas 746
Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, vidutiniškai ne mažiau kaip 90
dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams (operatoriams) arba

Or. it
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Pakeitimas 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
vienerius kalendorinius metus, einančius 
prieš metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 90 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje, savininkams arba

Or. es

Pagrindimas

Dėl laivų operatoriams taikomų sąlygų, susijusių su prieš paraiškos teikimo metus einančiais 
trejais metais ir 120 dienų skaičiumi, paramos nebegali gauti laivai, kurie pradeda žvejybos 
veiklą ir kurių įmonės dėl to yra dar pažeidžiamesnės finansiškai.

Pakeitimas 748
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje arba 
sezoninės žvejybos atveju žvejojo ne 
mažiau kaip 30 proc. sezoninės žvejybos 
laikotarpio, savininkams arba

Or. en
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Pakeitimas 749
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius
prieš metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie bent dvejus metus 
iš paskutinių trejų kalendorinių metų, 
einančių prieš metus, kuriais pateikta 
paraiška gauti paramą, ne mažiau kaip 120 
dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

Or. en

Pagrindimas

ES šiaurės vandenyse dėl sunkios žiemos apledėjus jūrai gali labai sumažėti dienų, kada 
įmanoma vykdyti žvejybos veiklą, skaičius.

Pakeitimas 750
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje, savininkams arba

Or. fr

Pakeitimas 751
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
savininkams arba

a) žvejybos laivų, kurie įregistruoti 
kaip naudojami ir kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų vykdė 
žvejybos veiklą jūroje, savininkams arba

Or. es

Pakeitimas 752
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 180 dienų dirbo 
jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio 
veikla laikinai nutraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Baltijos jūros išteklių būklė blogėja, žvejai vis dažniau verčiami nežvejoti. Be to, dėl 
oro sąlygų dažnai neįmanoma plaukti į jūrą, todėl bus sunku įvykdyti tokio didelio skaičiaus 
žvejybos dienų sąlygą.

Pakeitimas 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE629.604v01-00 44/170 AM\1167349LT.docx

LT

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
vienerius kalendorinius metus, einančius 
prieš metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 90 dienų dirbo 
jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio 
veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

Or. es

Pagrindimas

Dėl laivo įgulos nariams taikomų sąlygų, susijusių su prieš paraiškos teikimo metus 
einančiais trejais metais ir 120 dienų skaičiumi, paramos nebegali gauti tie asmenys, kurie 
nebuvo įgulos nariai per paskutinius trejus metus arba neišdirbo 120 dienų, kaip nurodyta 
šiame punkte. Dažnai būna, kad dirbti laive priimami jauni įgulų nariai, kurie nėra išdirbę 
trejų metų atitinkamame laive ir negali įvykdyti 120 dienų sąlygos.

Pakeitimas 754
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, vidutiniškai ne mažiau kaip 90
dienų dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, 
kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

Or. it

Pagrindimas

Žvejybos veikla labai priklauso nuo išorės veiksnių, kurie kartais daro labai didelį poveikį 
žvejybos operacijoms.

Pakeitimas 755
Remo Sernagiotto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, vidutiniškai ne mažiau kaip 90
dienų dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, 
kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

Or. it

Pakeitimas 756
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, vidutiniškai ne mažiau kaip 90
dienų dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, 
kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant, kad straipsnis būtų veiksmingas, būtina peržiūrėti terminus, nes iš tikrųjų žvejybos 
veikla labai priklauso nuo išorės veiksnių, kurie kartais daro labai didelį poveikį žvejybos 
operacijoms.

Pakeitimas 757
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų dirbo 
jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio 
veikla laikinai nutraukiama.

Or. en

Pakeitimas 758
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų dirbo 
jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio 
veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

Or. fr

Pakeitimas 759
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla laikinai nutraukiama.

Or. de
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Pakeitimas 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų per 
metus dirbo jūroje Sąjungos žvejybos 
laive, kurio veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

b) žvejams, kurie per paskutinius 
trejus kalendorinius metus, einančius prieš 
metus, kuriais pateikta paraiška gauti 
paramą, ne mažiau kaip 120 dienų dirbo 
jūroje Sąjungos žvejybos laive, kurio 
veikla nutraukiama neeilinėmis 
aplinkybėmis.

Or. es

Pakeitimas 761
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ne laive dirbantiems žvejams, kurie 
per paskutinius dvejus kalendorinius 
metus, einančius prieš metus, kuriais 
pateikta paraiška gauti paramą, susijusią 
su laikinu veiklos nutraukimu, dirbo ne 
mažiau kaip 120 dienų per metus.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatant kompensacijas, susijusias su laikinu žvejybos veiklos nutraukimu, taip pat reikia 
nepamiršti žvejų, kurie dirba ne laive.

Pakeitimas 762
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodytas dienų jūroje 
skaičius netaikomas ungurių žvejybos 
atveju.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ungurys – tokia pat rūšis, kaip ir bet kuri kita, todėl ji neturėtų būti svarbi įgyvendinant šį 
veiksmą.

Pakeitimas 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodytas dienų jūroje skaičius 
netaikomas ungurių žvejybos atveju.

Šioje dalyje nurodytas dienų jūroje skaičius 
netaikomas ungurių žvejybos ir mažiau 
kaip 10 m ilgio laivų atveju.

Or. en

Pakeitimas 764
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
skiriama ne ilgesnį kaip šešių mėnesių 
laikotarpį vienam laivui 2021–2027 m. 
laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Neeilinio, laikino ar tarpinio žvejybos veiklos nutraukimo parama neturėtų būti susieta su 
nepagrįstu šešių mėnesių terminu. Vietoj to trukmė turėtų priklausyti nuo nutraukimo 
priežasties sunkumo. Sprendimas dėl kompensacijos dydžio ir trukmės turėtų priklausyti nuo 
žvejų prarastų pajamų ir jį priimti turėtų valstybės narės.

Pakeitimas 765
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
skiriama ne ilgesnį kaip šešių mėnesių 
laikotarpį vienam laivui 2021–2027 m. 
laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 766
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti nuostatos derėjimą su straipsnio formuluotėmis.
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Pakeitimas 767
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 768
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

18a straipsnis

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

1. EJRŽF gali remti laikino žvejybos 
veiklos nutraukimo priemones šiais 
atvejais: a) išteklių biologinio 
atsinaujinimo laikotarpiais; b) kai 
laikinas veiklos nutraukimas numatytas 
išteklių valdymo plane, priimtame pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1967/2006, 
arba daugiamečiame plane, priimtame 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 
10 straipsnius, kai, remiantis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikia mažinti žvejybos 
pastangas, kad būtų pasiekti Reglamento 
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(ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir 
2 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyti 
tikslai.

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
skirta ne daugiau kaip šešis mėnesius 
vienam laivui 2021–2027 m. laikotarpiu.
3. 1 dalyje nurodyta parama skiriama tik:
a) Sąjungos žvejybos laivų savininkams ar 
operatoriams, kurių laivai įregistruoti 
kaip naudojami ir kuriais per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
vykdyta žvejybos veikla jūroje; b) žvejams, 
kurie per paskutinius dvejus 
kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, 
kurio veikla laikinai nutraukiama.

4. Žvejybos laivas ar atitinkami žvejai 
faktiškai sustabdo visą žvejybos veiklą.
Kompetentinga valdžios institucija 
įsitikina, kad atitinkamas žvejybos laivas 
laikotarpiu, kuriuo laikinai nutraukta 
veikla, nevykdo jokios žvejybos veiklos.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad reikia dar kartą įtraukti priemonę, kurią taikant pasiekta puikių rezultatų visais 
programavimo laikotarpiais, kuriais ji buvo įgyvendinta.

Pakeitimas 769
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

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

a) išteklių biologinio atsinaujinimo 
laikotarpiais;

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

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
skirta ne daugiau kaip šešis mėnesius 
vienam laivui 2021–2027 m. laikotarpiu.

3. 1 dalyje nurodyta parama skiriama tik:

a) Sąjungos žvejybos laivų savininkams ar 
operatoriams, kurių laivai įregistruoti 
kaip naudojami ir kuriais per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
vykdyta žvejybos veikla jūroje, arba

b) žvejams, kurie per paskutinius dvejus 
kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, 
kurio veikla laikinai nutraukiama.

4. Žvejybos laivas ar atitinkami žvejai 
faktiškai sustabdo visą žvejybos veiklą.
Kompetentinga valdžios institucija 
įsitikina, kad atitinkamas žvejybos laivas 
laikotarpiu, kuriuo laikinai nutraukta 
veikla, nevykdo jokios žvejybos veiklos.

Or. it
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Pagrindimas

Manoma, kad reikia dar kartą įtraukti priemonę, kurią taikant pasiekta puikių rezultatų visais 
programavimo laikotarpiais, kuriais ji buvo įgyvendinta.

Pakeitimas 770
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

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

a) išteklių biologinio atsinaujinimo 
laikotarpiais;

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

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
skirta ne daugiau kaip šešis mėnesius 
vienam laivui 2021–2027 m. laikotarpiu.

3. 1 dalyje nurodyta parama skiriama tik:

a) Sąjungos žvejybos laivų savininkams ar 
operatoriams, kurių laivai įregistruoti 
kaip naudojami ir kuriais per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
vykdyta žvejybos veikla jūroje, arba
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b) žvejams, kurie per paskutinius dvejus 
kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, 
kurio veikla laikinai nutraukiama.

4. Žvejybos laivas ar atitinkami žvejai 
faktiškai sustabdo visą žvejybos veiklą.
Kompetentinga valdžios institucija 
įsitikina, kad atitinkamas žvejybos laivas 
laikotarpiu, kuriuo laikinai nutraukta 
veikla, nevykdo jokios žvejybos veiklos.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad reikia dar kartą įtraukti priemonę, kurią taikant pasiekta puikių rezultatų visais 
programavimo laikotarpiais, kuriais ji buvo įgyvendinta.

Pakeitimas 771
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

1. EJRŽF gali remti laikino žvejybos 
veiklos nutraukimo priemones šiais 
atvejais: a) išteklių biologinio 
atsinaujinimo laikotarpiais; b) kai 
laikinas veiklos nutraukimas numatytas 
išteklių valdymo plane, priimtame pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1967/2006, 
arba daugiamečiame plane, priimtame 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 
10 straipsnius, kai, remiantis mokslinėmis 
rekomendacijomis, reikia mažinti žvejybos 
pastangas, kad būtų pasiekti Reglamento 
(ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir 
2 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyti 
tikslai.
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2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
skirta ne daugiau kaip šešis mėnesius 
vienam laivui 2021–2027 m. laikotarpiu.

3. 1 dalyje nurodyta parama skiriama tik:

a) Sąjungos žvejybos laivų savininkams ar 
operatoriams, kurių laivai įregistruoti 
kaip naudojami ir kuriais per paskutinius 
dvejus kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
vykdyta žvejybos veikla jūroje;

b) žvejams, kurie per paskutinius dvejus 
kalendorinius metus iki paraiškos 
paramai gauti pateikimo dienos 
vidutiniškai ne mažiau kaip 90 dienų 
dirbo jūroje Sąjungos žvejybos laive, 
kurio veikla laikinai nutraukiama.

4. Žvejybos laivas ar atitinkami žvejai 
faktiškai sustabdo visą žvejybos veiklą.
Kompetentinga valdžios institucija 
įsitikina, kad atitinkamas žvejybos laivas 
laikotarpiu, kuriuo laikinai nutraukta 
veikla, nevykdo jokios žvejybos veiklos.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad reikia dar kartą įtraukti priemonę, kurią taikant pasiekta puikių rezultatų visais 
programavimo laikotarpiais, kuriais ji buvo įgyvendinta.

Pakeitimas 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Kompensacija nuo krizės nukentėjusiems 
žvejams ir jūrinės bei gėlavandenės 
akvakultūros produktų gamintojams

Kilus krizei žvejybos ir akvakultūros 
rinkose, įvykus gaivalinėms nelaimėms 
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arba ekologiniams įvykiams, EJRŽAF 
gali teikti paramą nuo krizės 
nukentėjusiems žvejams ir jūrinės bei 
gėlavandenės akvakultūros produktų 
gamintojams. Parama gali būti teikiama 
siekiant kompensuoti žalą, apie kurią 
oficialiai paskelbė atitinkamos valstybės 
narės kompetentingos institucijos.
Valstybė narė paramą gali teikti tiesiogiai 
atitinkamiems žvejams ir akvakultūros 
produktų gamintojams arba įnešti įnašą į 
savitarpio rizikos fondą.

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir žemės ūkio fondų atveju, turi būti sukurtos žvejų ir akvakultūros produktų 
gamintojų rinkos apsaugos priemonės.

Pakeitimas 773
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF parama gali būti teikiama 
Sąjungos žuvininkystės kontrolės sistemai 
kurti ir įgyvendinti, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 36 
straipsnyje ir konkrečiau nurodyta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1224/2009.

1. EJRŽAF parama gali būti teikiama 
Sąjungos žuvininkystės kontrolės sistemai 
kurti ir įgyvendinti, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 36 
straipsnyje ir konkrečiau nurodyta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1224/2009.

Or. en

Pakeitimas 774
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1a. Paramos skyrimo reikalavimus 
atitinka visų pirma šie veiksmai:

a) priemonių, reikalingų jūrų ir vidaus 
vandenų žvejybai kontroliuoti, įsigijimas 
ir įrengimas;

b) veiklos išlaidos, susijusios su jūrų ir 
vidaus vandenų žvejybos kontrolės 
įgyvendinimu;

c) seminarų organizavimas, žiniasklaidos 
priemonių pirkimas, informacijos apie, be 
kita ko, kovą su neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama 
(NNN) žvejyba arba BŽP taisykles 
sklaida.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame reglamente pateiktas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas per trumpas. 
Nepakankamas inspektavimo tarnybų finansavimas gali labai padidinti darnaus Baltijos jūros 
gyvųjų išteklių valdymo stoką.

Pakeitimas 775
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 13 straipsnio j 
punkto, 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
gali apimti:

2. Nukrypstant nuo 13 straipsnio, 1 
dalyje nurodyta parama taip pat gali 
apimti:

Or. it

Pagrindimas

Siekiama derėjimo su siūloma 13 straipsnio formuluote.

Pakeitimas 776
Rosa D'Amato
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 13 straipsnio j 
punkto, 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
gali apimti:

2. Nukrypstant nuo 13 straipsnio, 1 
dalyje nurodyta parama taip pat gali 
apimti:

Or. it

Pagrindimas

Nuoroda į j punktą išbraukiama siekiant derėjimo su 13 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 777
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtinų privalomų laivo buvimo 
vietos nustatymo ir elektroninio duomenų 
perdavimo sistemų, naudojamų kontrolės 
tikslais, sudedamųjų dalių pirkimą ir 
įrengimą laivuose – tik mažos apimties 
priekrantės žvejybos laivų atveju;

a) būtinų privalomų laivo buvimo 
vietos nustatymo ir elektroninio duomenų 
perdavimo sistemų, naudojamų kontrolės 
tikslais, sudedamųjų dalių pirkimą, 
įrengimą ir naudojimą laivuose –
tik mažiau nei 12 metrų bendrojo ilgio
laivų atveju;

Or. it

Pagrindimas

2 dalies a punkto pakeitimas reikalingas reglamentavimo aiškumo sumetimais.

Pakeitimas 778
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) būtinų privalomų laivo buvimo 
vietos nustatymo ir elektroninio duomenų 
perdavimo sistemų, naudojamų kontrolės 
tikslais, sudedamųjų dalių pirkimą ir 
įrengimą laivuose – tik mažos apimties 
priekrantės žvejybos laivų atveju;

a) būtinų privalomų laivo buvimo 
vietos nustatymo ir elektroninio duomenų 
perdavimo sistemų, naudojamų kontrolės 
tikslais, sudedamųjų dalių pirkimą, 
įrengimą ir naudojimą laivuose – tik 
mažiau nei 12 metrų bendrojo ilgio laivų 
atveju;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas tam, kad būtų užtikrintas reglamentavimo aiškumas.

Pakeitimas 779
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtinų privalomų laivo buvimo 
vietos nustatymo ir elektroninio duomenų 
perdavimo sistemų, naudojamų kontrolės 
tikslais, sudedamųjų dalių pirkimą ir 
įrengimą laivuose – tik mažos apimties 
priekrantės žvejybos laivų atveju;

a) būtinų laivo buvimo vietos 
nustatymo ir elektroninio duomenų 
perdavimo sistemų, naudojamų kontrolės ir 
inspektavimo tikslais, sudedamųjų dalių 
pirkimą ir įrengimą laivuose – tik mažos 
apimties priekrantės žvejybos laivų atveju;

Or. en

Pakeitimas 780
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtinų privalomų nuotolinio 
elektroninio stebėjimo sistemų, naudojamų 
kontroliuojant Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnyje nurodyto 
įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą, 

b) būtinų nuotolinio elektroninio 
stebėjimo sistemų, naudojamų 
kontroliuojant Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 15 straipsnyje nurodyto 
įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą, 
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sudedamųjų dalių pirkimą ir įrengimą 
laivuose;

sudedamųjų dalių pirkimą ir įrengimą 
laivuose;

Or. en

Pakeitimas 781
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) privalomų nuolatinio varomojo 
variklio galios matavimo ir įrašymo 
prietaisų pirkimą ir įrengimą laivuose.

c) nuolatinio varomojo variklio galios 
matavimo ir įrašymo prietaisų pirkimą ir 
įrengimą laivuose.

Or. en

Pakeitimas 782
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
galima prisidėti prie 28 straipsnyje 
nurodyto jūrų stebėjimo ir 29 straipsnyje 
nurodyto Europos pakrančių apsaugos 
tarnybų bendradarbiavimo vykdant 
pakrantės apsaugos funkcijas.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 783
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
galima prisidėti prie 28 straipsnyje 
nurodyto jūrų stebėjimo ir 29 straipsnyje 
nurodyto Europos pakrančių apsaugos 
tarnybų bendradarbiavimo vykdant 
pakrantės apsaugos funkcijas.

3. 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
galima prisidėti prie 28 straipsnyje 
nurodyto jūrų stebėjimo.

Or. fr

Pakeitimas 784
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žuvininkystės valdymo ir mokslo 
reikmėms skirtų duomenų rinkimas ir 
tvarkymas

Žvejybos ir akvakultūros valdymo ir 
mokslo reikmėms skirtų duomenų rinkimas 
ir tvarkymas

Or. en

Pakeitimas 785
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 786
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 788
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl 1 
dalyje nurodytų nacionalinių darbo planų 
pateikimo procedūrų, formato ir 
tvarkaraščių. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 53 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 789
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija ne vėliau kaip metų, 
einančių prieš metus, nuo kurių turi būti 
pradėtas taikyti darbo planas, gruodžio 31 
d. priima įgyvendinimo aktus, kuriais 
patvirtinami arba iš dalies keičiami darbo 
planai, nurodyti 1 dalyje.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 790
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų, nurodytų 6 straipsnio 
2 dalyje, paramos gavėjai.

1. EJRŽF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų paramos gavėjai, 
kompensavimą. Ši tvarka taikoma visoms 
papildomoms išlaidoms, kurias veiklos 
vykdytojai patiria vykdydami žvejybos ir 
akvakultūros veiklą.

Or. fr

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų būti taikomas visiems atokiausiems regionams. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į visas papildomas išlaidas, kurias patiria atokiausių regionų veiklos vykdytojai.

Pakeitimas 791
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų, nurodytų 6 straipsnio 2 
dalyje, paramos gavėjai.

1. EJRŽF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys į SESV 
174 straipsnį įtrauktų atokiausių regionų ir 
salų, nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, 
paramos gavėjai.

Or. fr

Pakeitimas 792
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. EJRŽF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų, nurodytų 6 straipsnio 2 
dalyje, paramos gavėjai.

1. EJRŽAF gali remti papildomų 
išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų, nurodytų 6 straipsnio 2 
dalyje, paramos gavėjai.

Or. en

Pakeitimas 793
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydama 7 dalyje nustatytus 
kriterijus kiekviena atitinkama valstybė 
narė 1 dalyje nurodytiems regionams 
nustato žvejybos ir akvakultūros produktų, 
už kuriuos galima gauti kompensaciją, 
sąrašą ir nurodo, už kokį tų produktų kiekį 
skiriama kompensacija.

2. Taikydama 7 dalyje nustatytus 
kriterijus kiekviena atitinkama valstybė 
narė 1 dalyje nurodytiems regionams 
nustato papildomų išlaidų sąrašą, taikomą 
žvejybos ir akvakultūros veiklos 
vykdytojams. Ji taip pat nustato žvejybos 
ir akvakultūros produktų, už kuriuos 
galima gauti kompensaciją, sąrašą ir 
nurodo, už kokį tų produktų kiekį skiriama 
kompensacija.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į visas papildomas išlaidas, kurias patiria atokiausių regionų veiklos 
vykdytojai.

Pakeitimas 794
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarydamos 2 dalyje nurodytą 
sąrašą ir nustatydamos kiekius valstybės 
narės atsižvelgia į visus susijusius 

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

veiksnius, pirmiausia į poreikį užtikrinti, 
kad kompensacija atitiktų BŽP taisykles.

Or. en

Pakeitimas 795
João Ferreira, Younous Omarjee

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sužvejotiems Sąjungos žvejybos 
laivų, kurie yra registruoti kurio nors iš 1 
dalyje nurodytų regionų uoste, tačiau 
nevykdo savo veiklos tame regione ar 
neturi sąsajų su juo;

Or. fr

Pakeitimas 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Skiriant kompensaciją paramos 
gavėjams, vykdantiems 1 dalyje nurodytą 
veiklą atokiausiuose regionuose arba 
turintiems tų regionų uoste užregistruotą 
laivą, siekiant išvengti pernelyg didelio 
kompensavimo, atsižvelgiama į:

6. Skiriant kompensaciją paramos 
gavėjams, vykdantiems 1 dalyje nurodytą 
veiklą atokiausiuose regionuose arba 
turintiems tų regionų uoste užregistruotą 
laivą, kuris vykdo savo veiklą tame 
regione, siekiant išvengti pernelyg didelio 
kompensavimo, atsižvelgiama į:

Or. fr

Pakeitimas 797
João Ferreira
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai pagal 52 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
papildomų išlaidų, patirtų dėl 
atitinkamiems regionams būdingų 
sunkumų, apskaičiavimo kriterijai.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 798
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis

POSEI

Iki 2022 m. pabaigos Komisija pateikia 
atokiausiems regionams skirtų nuostatų 
įgyvendinimo ataskaitą ir prireikus 
parengia atitinkamų pasiūlymų. Komisija 
įvertina galimybę sukurti atokiausiems 
regionams ir saloms skirtą jūrų reikalų ir 
žuvininkystės programą (POSEI).

Or. es

Pakeitimas 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Jūrų ir pakrantės biologinės įvairovės ir 
ekosistemų apsauga ir atkūrimas

Jūrų, pakrantės ir gėlavandenės biologinės 
įvairovės ir ekosistemų apsauga ir 
atkūrimas

Or. en

Pagrindimas

Gėlavandenė akvakultūra neturėtų būti išbraukta iš aplinkosaugos priemonių ir subsidijų 
nuostatų.

Pakeitimas 800
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
jūrų ir g), taip pat vidaus vandenų, 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugos ir atkūrimo veiksmai.

1. EJRŽAF lėšomis gali būti remiami 
jūrų, pakrantės ir gėlavandenės, taip pat 
vidaus vandenų, biologinės įvairovės ir 
ekosistemų apsaugos ir atkūrimo veiksmai.

Or. en

Pagrindimas

Gėlavandenė akvakultūra neturėtų būti išbraukta iš aplinkosaugos priemonių ir subsidijų 
nuostatų.

Pakeitimas 801
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
jūrų ir pakrantės, taip pat vidaus vandenų,
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugos ir atkūrimo veiksmai.

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
jūrų ir pakrantės biologinės įvairovės ir 
ekosistemų apsaugos ir atkūrimo veiksmai.

Or. en
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Pagrindimas

Parama vidaus vandenų veiklai jau įtraukta į Europos regioninės plėtros fondo nuostatas. Be 
to, vidaus vandenų žvejybos veikla nepatenka į jūrų politikos ir (arba) bendros žuvininkystės 
politikos sritį.

Pakeitimas 802
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama gali 
apimti:

2. 1 dalyje nurodyta parama gali 
apimti visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 803
Maurice Ponga, Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kompensaciją žvejams, kad jie 
surinktų iš jūros pamestus žvejybos 
įrankius ir šiukšles, įskaitant sargasinių 
dumblių rinkimą atitinkamuose 
atokiausiuose regionuose;

Or. fr

Pagrindimas

Spartus sargasinių dumblių atokiausiuose regionuose augimas, konkrečiai susijęs su klimato 
kaita ir vandenyno rūgštėjimu, daro didelę žalą ir kelia pavojų regionų ekonominiam 
vystymuisi. Todėl derėtų teikti kompensacijas žvejams, kurie surenka sargasinius dumblius.

Pakeitimas 804
John Flack, Stefan Eck
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kompensacijas verslinę ir mėgėjų 
žvejybą vykdantiems žvejams arba bet 
kokiems nevyriausybiniams ir pilietinės 
visuomenės iniciatyvų subjektams, kad jie 
surinktų iš jūros pamestus žvejybos 
įrankius ir šiukšles;

Or. en

Pakeitimas 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 806
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) žvejų vykdomą žvejybos įrankių ir 
šiukšlių surinkimą iš jūros, įskaitant 
kompensacijas žvejams;

Or. es
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Pagrindimas

Sėkmingas jūrų šiukšlių rinkimas, kurį vykdo žvejai, yra daugiau nei kompensacijos žvejams, 
nes reikia ir mokymų atitinkamiems subjektams, atliekų surinkimo sistemos sausumoje, 
komunikacijos ir t. t.

Pakeitimas 807
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 808
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengtos tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir šiukšlių priėmimo infrastruktūra;

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengta tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir jūrų šiukšlių, taip pat nepageidaujamo 
laimikio, kaip numatyta Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, priėmimo 
infrastruktūra;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu numatoma galimybė finansuoti sausumoje esančią infrastruktūrą, kad būtų 
įgyvendinamas įpareigojimas iškrauti laimikį.

Pakeitimas 809
Elisabetta Gardini
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengtos tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir šiukšlių priėmimo infrastruktūra;

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengta tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir jūrų šiukšlių, taip pat nepageidaujamo 
laimikio, kaip numatyta Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, priėmimo 
infrastruktūra;

Or. it

Pakeitimas 810
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengtos tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir šiukšlių priėmimo infrastruktūra;

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengta tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir jūrų šiukšlių, taip pat nepageidaujamo 
laimikio, kaip numatyta Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, priėmimo 
infrastruktūra;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu numatoma galimybė finansuoti sausumoje esančią infrastruktūrą, kad būtų 
įgyvendinamas įpareigojimas iškrauti laimikį.

Pakeitimas 811
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengtos tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir šiukšlių priėmimo infrastruktūra;

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengta tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir šiukšlių priėmimo ir perdirbimo
infrastruktūra;

Or. en

Pagrindimas

Paramos apimtis turėtų būti išplėsta: į ją turėtų būti įtraukta efektyvių iš jūros ištrauktų 
vaiduoklinių tinklų ir kitų jūrų šiukšlių perdirbimo metodų plėtra.

Pakeitimas 812
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengtos tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir šiukšlių priėmimo infrastruktūra;

b) investicijas į uostus, kad juose būtų 
įrengta tinkama pamestų žvejybos įrankių 
ir šiukšlių priėmimo ir laikymo
infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 813
John Flack, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) investicijas, padedančias žvejybos 
laivams įsigyti ir įrengti įrangą 
prarastiems žvejybos įrankiams atgauti ir 
žvejybos įrankių atsekamuosius įtaisus, 
taip pat mokyti darbuotojus atgauti 
žvejybos įrankius;

Or. en
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Pakeitimas 814
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įrankių ir laimikio apsaugą nuo 
žinduolių ir paukščių, saugomų pagal 
direktyvas 92/43/EEB arba 
2009/147/EB, jeigu tai nekenkia žvejybos 
įrankių selektyvumui.

Or. en

Pakeitimas 815
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kompensaciją už tausių žuvų ir 
jūrinių bestuburių žvejybos įrankių 
naudojimą;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukus tokią nuostatą bus galima teikti pirmenybę kelių žuvų rūšių smulkiajai žvejybai, 
kurioje naudojami tausūs įrankiai, siekiant, kad įrankiai būtų modernizuoti ir toliau būtų 
saugoma jūros aplinka.

Pakeitimas 816
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priemones, skirtas gerai 
gėlavandenės aplinkos būklei užtikrinti ir 
išlaikyti;

Or. en

Pagrindimas

Gėlavandenė akvakultūra neturėtų būti išbraukta iš aplinkosaugos priemonių ir subsidijų 
nuostatų.

Pakeitimas 817
João Ferreira, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) rūšių apsaugą pagal Direktyvą 
92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB, 
laikantis Direktyvos 92/43/EEB 8 
straipsnyje numatytų prioritetinių veiksmų 
programų.

f) rūšių apsaugą pagal Direktyvą 
92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB, 
laikantis Direktyvos 92/43/EEB 8 
straipsnyje numatytų prioritetinių veiksmų 
programų, ir visų rūšių, saugomų pagal 
CITES (Nykstančių laukinės faunos ir 
floros rūšių tarptautinės prekybos 
konvenciją) ir (arba) įtrauktų į UICN 
(Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių 
apsaugos sąjungos) raudonąją knygą, 
apsaugą.

Or. fr

Pakeitimas 818
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
22 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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fa) stacionarių arba kilnojamų 
įrenginių, skirtų jūrų gyvūnijai ir 
augalijai apsaugoti ir praturtinti, ir 
atokiausių regionų atveju – inkarinių 
žuvų suburiamųjų įrenginių, kurie 
prisideda prie tausios ir selektyvios 
žvejybos, statymą, įrengimą arba 
modernizavimą, įskaitant mokslinį 
parengimą, stebėjimą ir įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 819
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) žvejų mokymus, siekiant gerinti jų 
žinias apie žvejybos poveikį jūros aplinkai 
ir jį mažinti, visų pirma naudojant 
selektyvesnės žvejybos įrankius ir įrangą.

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF turėtų finansuoti žvejų mokymus, siekiant sumažinti žvejybos poveikį jūros aplinkai, 
visų pirma naudojant selektyvesnės žvejybos įrankius ir įrangą.

Pakeitimas 820
Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) žalos, kurią laimikiui padaro 
žinduoliai ir paukščiai, saugomi pagal 
direktyvas 92/43/EEB ir 2009/147/EB, 
kompensavimo sistemas;
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Or. it

Pagrindimas

Pakartojama tai, kas jau įtraukta į 2014–2020 m. EJRŽF reglamentą, kalbant apie jūrų 
paukščių ir žinduolių padarytos žalos kompensacijas.

Pakeitimas 821
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) žalos, kurią laimikiui padaro 
žinduoliai ir paukščiai, saugomi pagal 
direktyvas 92/43/EEB ir 2009/147/EB, 
kompensavimo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 822
Renata Briano

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) žalos, kurią laimikiui padaro 
žinduoliai ir paukščiai, saugomi pagal 
direktyvas 92/43/EEB ir 2009/147/EB, 
kompensavimo sistemas;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu vėl įtraukiama priemonė, jau įtraukta į 2014–2020 m. EJRŽF reglamentą.

Pakeitimas 823
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) geresnio jūrų biologinių išteklių 
valdymo ar apsaugos pastangas.

Or. es

Pagrindimas

Svarbu nepanaikinti paramos, nustatytos 2014–2020 m. EJRŽF reglamente, veiksmams, 
kuriais prisidedama prie geresnio jūrų biologinių išteklių valdymo ir apsaugos, kad būtų 
vykdomi jūrų ištekliams svarbių priekrantės buveinių ir rūšių reprodukcijai svarbių rajonų 
projektai.

Pakeitimas 824
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) saugomų žinduolių ir paukščių 
padarytos žalos kompensavimą;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu nebus pakankamos paramos, susijusios su saugomų žinduolių ir paukščių padarytos 
žalos kompensavimu, pablogės Baltijos jūros regione žvejojamų žuvų išteklių būklė.

Pakeitimas 825
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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fb) paramą aplinkosauginei 
medžioklei ar laukinę gamtą trikdančių 
rūšių, kurios kelia pavojų tvariems žuvų 
ištekliams, valdymui.

Or. en

Pakeitimas 826
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) tiesioginį išteklių atkūrimą, jeigu 
tokia apsaugos priemonė nustatyta 
Sąjungos teisės akte;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu nebus pakankamos paramos išteklių veisimui, kuris tiesiogiai padidina išteklių gausą, 
kils reali grėsmė ištekliams.

Pakeitimas 827
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) paramą duomenų apie svetimų 
rūšių plitimą, kuris gali turėti 
katastrofiškų padarinių biologinei 
įvairovei, rinkimui ir tvarkymui.

Or. en

Pagrindimas

Žinios apie invazines svetimas rūšis, plintančias jūrų vandenyse, užtikrins biologinės 
įvairovės apsaugą ir sudarys sąlygas parengti tinkamus prevencinius veiksmus. Siekiant 
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apsaugoti jūros aplinką ir gyvuosius jūrų išteklius nuo invazinių svetimų rūšių poveikio, taip 
pat svarbu remti kovai su šiomis rūšimis skirtus sprendimus.

Pakeitimas 828
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EJRŽF gali 100 proc. 
kompensuoti žalą ir investicijas, 
nurodytas 22 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktuose.

Or. de

Pagrindimas

Prarastų žvejybos įrankių ir atliekų rinkimas žvejams neduoda jokių pajamų, tik lemia 
išlaidas. Todėl žvejai, kurie surenka prarastus žvejybos įrankius ir šiukšles iš vandenyno, 
turėtų gauti 100 proc. paramą iš EJRŽF.

Pakeitimas 829
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalies e ir f punktų nuostatos 
apima atitinkamus akvakultūros ūkių ir 
produktų augintojų veiksmus.

Or. de

Pakeitimas 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis

Migruojančių paukščių poveikio 
moksliniai tyrimai ir duomenų rinkimas

1. EJRŽF pagal daugiamečius 
nacionalinius strateginius planus gali 
remti nacionalinius arba tarptautinius 
mokslinius tyrimus ir duomenų rinkimo 
projektus, kad būtų sukaupta daugiau 
žinių apie migruojančių paukščių poveikį 
akvakultūros sektoriui ir kitiems 
atitinkamiems ES žuvų ištekliams.
Vykdant šiuos projektus, turėtų būti 
kasmet skelbiami jų rezultatai ir 
pateikiamos geresnio valdymo 
rekomendacijos.

2. Kad nacionalinis mokslinių tyrimų ir 
duomenų rinkimo projektas būtų 
tinkamas finansuoti, į jį turi būti įtrauktas 
bent vienas nacionalinis arba ES 
pripažintas institutas.

3. Kad tarptautinis mokslinių tyrimų ir 
duomenų rinkimo projektas būtų 
tinkamas finansuoti, į jį turi būti įtraukta 
bent po vieną institutą iš mažiausiai 
dviejų skirtingų valstybių narių.

Or. en

Pakeitimas 831
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, 
aukcionams skirtos patalpos ir 

prieplaukos

Nedarant poveikio 13 straipsnio 1 dalies h 
punkto nuostatoms, EJRŽF gali remti 
investicijas, kuriomis gerinama žvejybos 
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uostų, aukcionų, iškrovimo vietų ir 
prieplaukų infrastruktūra, siekiant 
pagerinti iškraunamų produktų kokybę, 
kontrolę ir atsekamumą ir pagerinti saugą 
ir darbo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Parama uostų infrastruktūrai padės gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir 
atsekamumą, saugoti aplinką ir gerinti žvejų saugą ir darbo sąlygas. Vykdant šį veiksmą, 
tenkinami žvejybos uostų, prieplaukų ir iškrovimo vietų infrastruktūros poreikiai.

Pakeitimas 832
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22b straipsnis

Inovacijos

1. Siekiant skatinti žuvininkystės 
inovacijas, EJRŽF gali remti projektus, 
kuriais siekiama sukurti ar plėtoti naujus 
ar iš esmės pagerintus produktus ir 
įrangą, naujus ar geresnius procesus ir 
metodus, naujas ar geresnes valdymo ir 
organizavimo sistemas, be kita ko, 
perdirbimo ir rinkodaros grandyje, 
palaipsniui užtikrinti, kad laimikis 
nebebūtų išmetamas į jūrą ir kad būtų 
išvengta priegaudos, pateikti naujas 
technines ar organizacines žinias, 
sumažinti žvejybos veiklos poveikį 
aplinkai, be kita ko, tobulinti žvejybos 
būdus ir gerinti žvejybos įrankių 
selektyvumą, arba užtikrinti tausesnį jūrų 
gyvųjų išteklių naudojimą ir geresnį 
sambūvį su saugomais plėšrūnais.

2. Pagal šį straipsnį finansuojamą veiklą 
inicijuoja atskiri verslininkai arba 
gamintojų organizacijos ir jų asociacijos.
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3. Valstybė narė viešai paskelbia pagal šį 
straipsnį finansuojamos veiklos 
rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriuos iš neigiamų reiškinių, kurie šiuo metu stebimi jūrų 
ekosistemoje, tikriausiai lemia žuvininkystės ir jūros aplinkos sąveika, būtina skubiai ieškoti 
sprendimų, kurie sumažintų neigiamą žvejybos poveikį ekosistemoms. Vienas iš būdų, kaip 
būtų galima sumažinti neigiamą žvejybos poveikį jūrų ekosistemai, – nustatyti, be kita ko, 
kokios būtų galimybės naudoti jūros aplinkai nekenksmingą įrangą ir žvejybos įrankius.

Pakeitimas 833
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

2 prioritetas. Darnios akvakultūros 
skatinimas

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, įtraukiamas akvakultūros prioritetas. Prioritetai ir, akivaizdu, jų 
turinys turi būti subalansuoti.

Pakeitimas 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje
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Or. es

Pakeitimas 835
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje

Or. es

Pakeitimas 836
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tausios 
žvejybos, akvakultūros ir rinkų 
priemonėmis

Or. fr

Pakeitimas 837
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tausios 
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žvejybos, akvakultūros ir rinkų 
priemonėmis

Or. en

Pakeitimas 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.

Akvakultūra

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

2. 1 dalyje nurodyta parama turi būti 
suderinama su akvakultūros veiklos 
plėtojimo daugiamečiais nacionaliniais 
strateginiais planais, nurodytais 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 34 
straipsnio 2 dalyje.

3. Gamybinės investicijos į akvakultūrą 
pagal šį straipsnį gali būti remiamos tik 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 52 
straipsnyje numatytomis finansinėmis 
priemonėmis ir pagal „InvestEU“ 
programą, kaip numatyta to reglamento 
10 straipsnyje.

_________________

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

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

Or. es

Pakeitimas 839
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akvakultūra Darni akvakultūra

Or. en

Pakeitimas 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 34 

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

straipsnio 1 dalyje numatytas darnios 
akvakultūros skatinimas. Jomis taip pat 
skatinama gyvūnų sveikata ir gerovė
akvakultūros sektoriuje, kaip numatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) 2016/42932 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 652/201433.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 841
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 34 

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

straipsnio 1 dalyje numatytas darnios 
akvakultūros skatinimas. Taip pat gali būti 
remiami veiksmai, kurių imasi kokybės 
ženklinimą (geografines nuorodas), 
numatytą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės 
ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, 
administruojančios įstaigos. Jomis taip pat 
turėtų būti galima skatinti gyvūnų sveikatą 
ir gerovę akvakultūros sektoriuje, kaip 
numatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2016/42932 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 652/201433.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. es

Pakeitimas 842
Annie Schreijer-Pierik
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. nl
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Pagrindimas

Pagal 2018 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Siekiant sukurti darnų ir 
konkurencingą Europos akvakultūros sektorių: dabartinė būklė ir ateities uždaviniai“ 
(2017/2118(INI)) ir poziciją dėl japoninio gręžtuko.

Pakeitimas 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_________________ _________________

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

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

33 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, 
susijusių su maisto grandine, gyvūnų 
sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir 
augalų dauginamąja medžiaga, valdymo 
nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 
2008/90/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, 
(EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/128/EB ir Europos Parlamento ir 

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

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
ir panaikinami Tarybos sprendimai 
66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB 
(OL L 189, 2014 6 27, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Akvakultūros sektorius labai prisideda prie aprūpinimo maistu užtikrinimo. Tai turėtų būti 
aiškiai pripažinta šiame reglamente.

Pakeitimas 844
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_________________ _________________

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

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

33 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, 
susijusių su maisto grandine, gyvūnų 
sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir 
augalų dauginamąja medžiaga, valdymo 
nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos 

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

direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 
2008/90/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, 
(EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/128/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
ir panaikinami Tarybos sprendimai 
66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB 
(OL L 189, 2014 6 27, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 845
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_________________ _________________

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

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

33 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, 
susijusių su maisto grandine, gyvūnų 
sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir 
augalų dauginamąja medžiaga, valdymo 
nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos 

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

direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 
2008/90/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, 
(EB) Nr. 882/2004, (EB) Nr. 396/2005, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/128/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 
ir panaikinami Tarybos sprendimai 
66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB 
(OL L 189, 2014 6 27, p. 1).

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skatinti akvakultūrą, tikrai būtinos investicijos į naujus ir produktyvesnius 
pajėgumus.

Pakeitimas 846
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. a) Siekiant skatinti verslumą 
akvakultūros sektoriuje, EJRŽF gali 
remti naujų veiklą pradedančių 
akvakultūros produktų augintojų 
akvakultūros įmonių steigimą, jeigu 
tenkinamos šios sąlygos:

– nauji akvakultūros produktų gamintojai 
turi tinkamą ir patvirtintą profesinę 
kompetenciją ir kvalifikaciją tai veiklai 
vykdyti,

– nauji akvakultūros produktų gamintojai 
labai mažą ar mažą įmonę steigia pirmą 
kartą kaip tos įmonės vadovai ir

– nauji akvakultūros produktų gamintojai 
pateikia jų akvakultūros veiklos plėtros 
verslo planą ir įsipareigoja naudoti 
aplinkai nekenksmingus akvakultūros 
metodus.

b) Parama, nurodyta a punkte, gali būti 
teikiama fiksuoto dydžio dotacijomis,
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skiriamomis prieš pradedant įgyvendinti 
projektą.

Or. fr

Pagrindimas

Akvakultūra susiduria su daug iššūkių ir vienas iš jų – kartų atsinaujinimas. Svarbu užtikrinti 
sektoriaus patrauklumą ir teikti paramą naujiems akvakultūros produktų augintojams, kurie 
vykdo aplinką tausojančius projektus.

Pakeitimas 847
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
numatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
pagal „InvestEU“ programą, kaip 
numatyta to reglamento 10 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 848
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
numatytomis finansinėmis priemonėmis ir 

Išbraukta.
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pagal „InvestEU“ programą, kaip 
numatyta to reglamento 10 straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 849
Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
numatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
pagal „InvestEU“ programą, kaip 
numatyta to reglamento 10 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 850
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
numatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
pagal „InvestEU“ programą, kaip 
numatyta to reglamento 10 straipsnyje.

3. EJRŽF gali remti:

a) gamybines investicijas į akvakultūrą,
b) inovacijų skatinimą,
c) žmogiškojo kapitalo ir tinklaveikos 
skatinimą,
d) akvakultūros ūkiams skirtas valdymo, 
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pagalbos ir konsultavimo paslaugas,
e) akvakultūros teritorijų potencialo 
didinimo priemones,
f) naujų akvakultūros įmonių, taikančių 
darnią akvakultūros praktiką, skatinimą,
g) perėjimą prie ekologinio valdymo ir 
audito sistemų bei ekologinės 
akvakultūros,
h) aplinkos paslaugų teikimą,
i) kompensavimą, susijusį su nustatytomis 
visuomenės sveikatos priemonėmis, 
j) gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonių 
skatinimą,
k) akvakultūros produktų augintojų 
pajamų apsaugą sukuriant akvakultūros 
išteklių draudimo priemones.

Or. es

Pagrindimas

Parama akvakultūros plėtrai turi apimti įvairias priemones – joms turi būti teikiama 
pakankama parama, kad būtų galima įgyvendinti strateginius nacionalinius daugiamečius 
akvakultūros plėtros planus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 34 straipsnio 2 
dalyje.

Pakeitimas 851
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 52 straipsnyje numatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir pagal
„InvestEU“ programą, kaip numatyta to 
reglamento 10 straipsnyje.

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
numatytomis finansinėmis priemonėmis, 
pagal programą „InvestEU“ ir 
dotacijomis, visų pirma skiriamomis 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip 
numatyta to reglamento 10 straipsnyje.

Or. es
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Pagrindimas

Las empresas de escala familiar y mediana tienen grandes dificultades para poder acceder a 
financiación o instrumentos financieros de gran complicidad. La propia Unión Europea 
reconoce en escaso uso de grandes inversions en acuicultura de tipo industrial, por su 
elevado coste, con lo que deberia muliplicarse el Sistema de financiación con un reparto más 
equitativo a través de subvenciones que se dirijan preferentemente a la acuicultura extensiva, 
que es la que crea mayor empleo, repartido en las zonas costeras y multiplicador en las 
economías locales de las zonas marineras, asi como un efecto de cohesion económica y social 
mayor, como sucede por ejemplo con el cultivo del mejillón en Galicia, las cetáreas, 
marisqueo, etc.

Pakeitimas 852
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 52 straipsnyje numatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kaip numatyta to 
reglamento 10 straipsnyje.

3. Gamybinės investicijos į darnią
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos visų pirma Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
numatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
pagal programą „InvestEU“, kaip 
numatyta to reglamento 10 straipsnyje, 
tačiau gali būti remiamos ir dotacijomis.

Or. en

Pakeitimas 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 52 straipsnyje numatytomis 

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos dotacijomis, Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
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finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kaip numatyta to 
reglamento 10 straipsnyje.

numatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
pagal programą „InvestEU“, kaip 
numatyta to reglamento 10 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 52 straipsnyje numatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kaip numatyta to 
reglamento 10 straipsnyje.

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos negrąžintinomis dotacijomis,
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 52 
straipsnyje numatytomis finansinėmis 
priemonėmis ir pagal programą
„InvestEU“, kaip numatyta to reglamento 
10 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie gamybines investicijas į akvakultūrą, turime tvirtai reikalauti, kad būtų 
kompensuojamos negrąžintinos dotacijos. Jeigu tų dotacijų nebebūtų, mažas ir vidutines 
įmones turintys žvejai ir akvakultūros produktų gamintojai, kurie sudaro beveik 100 proc. 
akvakultūros sektoriaus, atsidurtų ant bankroto slenksčio.

Pakeitimas 855
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 52 straipsnyje numatytomis 

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos dotacijomis, Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 52 straipsnyje 
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finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kaip numatyta to 
reglamento 10 straipsnyje.

numatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
pagal programą „InvestEU“, kaip 
numatyta to reglamento 10 straipsnyje.

Or. de

Pakeitimas 856
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamybinės investicijos į 
akvakultūrą pagal šį straipsnį gali būti 
remiamos tik Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 52 straipsnyje numatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir pagal 
„InvestEU“ programą, kaip numatyta to 
reglamento 10 straipsnyje.

3. Investicijos į akvakultūrą pagal šį 
straipsnį gali būti remiamos dotacijomis,
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 52 
straipsnyje numatytomis finansinėmis 
priemonėmis ir pagal programą
„InvestEU“, kaip numatyta to reglamento 
10 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Akvakultūros sektorių sudaro tūkstančiai labai mažų šeimos įmonių, kurios neturi pajėgumų 
įgyvendinti esminių sektoriaus plėtros veiksmų. Pagal šį pakeitimą leidžiama remti bet kokios 
rūšies kolektyvinius bendro intereso veiksmus akvakultūros sektoriui plėsti (neapsiribojant tik 
gamybinėmis investicijomis). Be to, reikėtų neatmesti paramos dotacijomis galimybių, nes 
mažos įmonės negali lengvai naudotis finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nurodyta parama gali 
apimti:

a) veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti 
arba išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę, 
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kaip nustatyta Direktyvos 2008/56/EB 1 
straipsnio 1 dalyje, ir gerą ekologinę 
paviršinio vandens telkinių būklę, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnyje;

b) pagal Direktyvos 2008/56/EB 
13 straipsnio 4 dalį nustatytų erdvės 
apsaugos priemonių įgyvendinimą;

c) „Natura 2000“ teritorijų valdymą, 
atkūrimą ir stebėseną pagal Direktyvos 
92/43/EEB 8 straipsnyje numatytas 
prioritetinių veiksmų programas;

d) rūšių apsaugą pagal Direktyvą 
92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB, 
laikantis Direktyvos 92/43/EEB 8 
straipsnyje numatytų prioritetinių 
veiksmų programų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti akvakultūros sektoriaus veiklos darnumą, reikėtų daugiau investicijų, kad 
būtų užtikrinta, kad sektorius darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, kaip nustatyta Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvoje, Vandens pagrindų direktyvoje, Paukščių direktyvoje ir 
Buveinių direktyvoje. Be to, siekiant užtikrinti, kad mokslinių tyrimų projektai būtų nešališki, 
akvakultūros ūkių pelną, gautą įgyvendinant mokslinius projektus, reikėtų išskaičiuoti iš 
išlaidų sumos.

Pakeitimas 858
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Teikiant paramą ekstensyviajai 
akvakultūrai, tokiai kaip jūrinių 
bestuburių žvejyba ir moliuskų auginimas 
pagal darnios ekstensyviosios 
akvakultūros sistemą, tiek jūroje, tiek 
sausumoje, pirmenybė teikiama su tokio 
tipo akvakultūra susijusiai profesinei 
veiklai ir, vykdant lyčių aspekto 
integravimo politiką, ypatingas dėmesys 
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skiriamas moterims (jūrinių bestuburių 
rinkėjoms, tinklų audėjoms, perdirbimo 
pramonėje dirbančioms perdirbėjoms, 
pardavėjoms ir t. t.).

Or. es

Pagrindimas

Ekstensyviosios akvakultūros sektoriuje dominuoja moterys – dažnai jos tokiu būdu suderina 
darbą ir šeimą, užsitikrina ekonominį pajėgumą ir profesinę veiklą.

Pakeitimas 859
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jūrų ir gėlavandenės akvakultūros 
produktų gamintojai teikia svarbias 
aplinką, gamtą ir klimatą apsaugančios 
ekosistemos paslaugas. Todėl valstybės 
narės gali teikti Sąjungos paramą, kad 
kompensuotų dėl tokių akvakultūros 
produktų gamintojų dedamų pastangų 
prarastas pajamas. Tai gali būti daroma 
išmokomis už plotą (jūrinis ir 
gėlavandenis žalinimas) arba tiksliais ir 
objektyviais rodikliais pagrįstomis 
subsidijomis.

Or. en

Pagrindimas

Norėčiau pažymėti, kad tiek jūrų, tiek ir gėlavandenės akvakultūros produktų gamintojai 
teikia svarbias aplinkos ir ekosistemos paslaugas ir už jas turi būti kompensuojama teikiant 
tinkamą paramą. Manau, kad, kaip ir žemės ūkio ūkininkų atveju, būtų pagrįsta akvakultūros 
produktų augintojams skirti ekologines išmokas už plotą, t. y. įvesti jūrinio ir 
gėlavandenio žalinimo išmokas.

Pakeitimas 860
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis. Žvejybos ir akvakultūros 
produktų tiekimas rinkai

IIIA SKYRIUS (NAUJAS)

2a prioritetas (naujas). Konkurencingų ir 
tvarių žvejybos ir akvakultūros rinkų bei 
perdirbimo sektorių rėmimas, prisidedant 
prie aprūpinimo maistu Sąjungoje

24 straipsnis. Žvejybos ir akvakultūros 
produktų tiekimas rinkai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, įtraukiamas akvakultūros prioritetas. Todėl reikia patikslinti šio 
prioriteto pavadinimą.

Pakeitimas 861
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos ir akvakultūros produktų 
tiekimas rinkai

Žvejybos produktų tiekimas rinkai

Or. es

Pakeitimas 862
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF parama gali būti teikiama bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslams įgyvendinti, 
numatyti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 

EJRŽF parama teikiama bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo 
tikslams, numatytiems Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 35 straipsnyje ir konkrečiau 



AM\1167349LT.docx 103/170 PE629.604v01-00

LT

35 straipsnyje ir konkrečiau nurodyti
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013. Ja taip 
pat galima remti veiksmus, kuriais 
skatinamas žvejybos ir akvakultūros 
produktų pardavimas, kokybė ir pridėtinė 
vertė.

nurodytiems Reglamente (EB) Nr. 
1379/2013, įgyvendinti. Ja taip pat galima 
remti veiksmus, kuriais skatinamas 
žvejybos ir akvakultūros produktų 
pardavimas, kokybė ir pridėtinė vertė.

Or. en

Pagrindimas

24 straipsnyje cituojamas BŽP reglamentas ir pateikiama nuoroda į Reglamentą (ES) 
Nr. 1379/2013, kuriuo pripažintoms gamintojų organizacijoms nustatomi konkretūs 
įpareigojimai, susiję su privalomu gamybos ir prekybos planų rengimu. Šioje nuostatoje turi 
būti nurodytas konkretus paramos pasiūlymas, o ne galimas pasiūlymas.

Pakeitimas 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EJRŽF parama gali būti teikiama bendro 
žvejybos produktų rinkų organizavimo 
tikslams, numatytiems Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 35 straipsnyje ir konkrečiau 
nurodytiems Reglamente (EB) Nr. 
1379/2013, įgyvendinti. Ja taip pat galima 
remti veiksmus, kuriais skatinamas 
žvejybos produktų pardavimas, kokybė ir 
pridėtinė vertė, skatinant tiesioginę 
smulkiosios žvejybos produktų prekybą ir 
kilmės nuorodų bei saugomų geografinių 
nuorodų kūrimą „Natura 2000“ 
priekrantės teritorijose, kuriose vandens 
kokybė A, susijusius su specifiniais 
ištekliais, tokiais kaip jūrų dumbliai, 
ūsakojai, jūrų ežiai ar dvigeldžiai 
moliuskai.

Or. es

Pakeitimas 864
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Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EJRŽF parama gali būti teikiama bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslams, numatytiems
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 35 
straipsnyje ir konkrečiau nurodytiems
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013, 
įgyvendinti. Ja taip pat galima remti 
veiksmus, kuriais skatinamas žvejybos ir 
akvakultūros produktų pardavimas, kokybė 
ir pridėtinė vertė. Taip pat gali būti 
remiami veiksmai, kurių imasi kokybės 
ženklinimą (geografines nuorodas), 
numatytą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės 
ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, 
administruojančios įstaigos.

Or. es

Pagrindimas

Geografinių nuorodų, žyminčių kokybę, galimybių panaudojimas. Jos turėtų būti remiamos 
siekiant tikslo padėti gamintojams ir vartotojams atskirti įvairios kokybės produktus, 
užtikrinti atsekamumą ir tikslią informaciją apie tuos produktus.

Pakeitimas 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

akvakultūros produktų pardavimas, kokybė 
ir pridėtinė vertė, taip pat remti jų reklamą 
ES vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tikslo gerokai padidinti ES suvartojamą žuvies kiekį, produktų reklamai tenka labai 
svarbus vaidmuo.

Pakeitimas 866
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Norint gerinti pardavimą ir didinti pridėtinę vertę prekybos grandinėje, reikia materialinių 
investicijų – jas EJRŽF taip pat turėtų remti.

Pakeitimas 867
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pakeitimas 868
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama, skiriama gamintojų 
organizacijai per metus pagal šį straipsnį, 
negali viršyti 3 proc. produkcijos, kurią ta 
gamintojų organizacija pateikė per 
praėjusius trejus kalendorinius metus, 
arba tos organizacijos narių per tą patį 
laikotarpį pateiktos rinkai produkcijos 
vidutinės metinės vertės. Naujai 
pripažintai gamintojų 
organizacijai skiriama parama per metus 
negali viršyti 3 proc. šios organizacijos 
narių per ankstesnius trejus 
kalendorinius metus rinkai pateiktos 
produkcijos vidutinės metinės vertės.

Or. en

Pakeitimas 869
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama, skiriama gamintojų 
organizacijai per metus pagal šį straipsnį, 
negali viršyti 3 proc. produkcijos, kurią ta 
gamintojų organizacija arba jos nariai 
pateikė rinkai per praėjusius trejus 
kalendorinius metus, vidutinės metinės 
vertės. Naujai pripažintai gamintojų 
organizacijai skiriama parama per metus 
negali viršyti 3 proc. šios organizacijos 
narių per ankstesnius trejus 
kalendorinius metus rinkai pateiktos 
produkcijos vidutinės metinės vertės.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į dabartinį EJRŽF reglamentą (66 straipsnis). Siekiant išvengti valstybių 
narių konkurencijos iškraipymų, svarbu išlaikyti bendras įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas 870
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos ir akvakultūros produktų 
perdirbimas

Žvejybos ir akvakultūros produktų 
perdirbimas ir sandėliavimas

Or. es

Pakeitimas 871
John Flack, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
investicijos į žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimą. Tokia parama 

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
investicijos į žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimą. Tokia parama 
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teikiama siekiant padėti įgyvendinti bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslus, numatytus 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 35 
straipsnyje ir konkrečiau nurodytus 
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013.

teikiama siekiant padėti įgyvendinti bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslus, numatytus 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 35 
straipsnyje ir konkrečiau nurodytus 
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013. 8 
straipsnyje nurodytus tikslus ir priemones, 
privalomus akvakultūros veiklos 
vykdytojams ir gamintojų organizacijoms, 
pagal EJRŽF nuostatas taip pat gali 
vykdyti ir perdirbėjai.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (ES) Nr. 1379/2013 gyvūnų gerovė apibrėžiama kaip darnumo aspektas, kurį 
akvakultūros produktų gamintojų organizacijos gali norėti įgyvendinti. Dažnai (priklausomai 
nuo gyvūnų rūšies) perdirbimo įmonėje bus įdiegtos humaniškos skerdimo technologijos ir 
turi būti aišku, kad tokios įmonės atitinka finansavimo reikalavimus.

Pakeitimas 872
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
investicijos į žvejybos ir akvakultūros
produktų perdirbimą. Tokia parama 
teikiama siekiant padėti įgyvendinti bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslus, numatytus 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 35 
straipsnyje ir konkrečiau nurodytus 
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013.

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
investicijos į žvejybos produktų 
perdirbimą. Tokia parama teikiama siekiant 
padėti įgyvendinti bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo 
tikslus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 35 straipsnyje ir konkrečiau 
nurodytus Reglamente (EB) Nr. 
1379/2013.

Or. es

Pakeitimas 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
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25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
investicijos į žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimą. Tokia parama 
teikiama siekiant padėti įgyvendinti bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslus, numatytus 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 35 
straipsnyje ir konkrečiau nurodytus 
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013.

1. EJRŽAF lėšomis gali būti 
remiamos investicijos į žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimą. Tokia 
parama teikiama siekiant padėti 
įgyvendinti bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo 
tikslus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 35 straipsnyje ir konkrečiau 
nurodytus Reglamente (EB) Nr. 
1379/2013.

Or. en

Pakeitimas 874
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
investicijos į žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimą. Tokia parama 
teikiama siekiant padėti įgyvendinti bendro 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo tikslus, numatytus 
Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 35 
straipsnyje ir konkrečiau nurodytus 
Reglamente (EB) Nr. 1379/2013.

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
investicijos į žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimą ir sandėliavimą. 
Tokia parama teikiama siekiant padėti 
įgyvendinti bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo 
tikslus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 35 straipsnyje ir konkrečiau 
nurodytus Reglamente (EB) Nr. 
1379/2013.

Or. es

Pakeitimas 875
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1a. Atsižvelgiama į skirtingą darnios 
ekstensyviosios akvakultūros ir 
intensyviosios pramoninės akvakultūros 
traktavimą. Darniai ekstensyviajai 
akvakultūruai būdingas darnumas, kaip 
rodo pačios ES mokslinės ataskaitos.

Or. es

Pakeitimas 876
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiose paramos nuostatose taip pat 
turi būti numatytas rūšių, kurios šiuo 
metu neturi komercinės vertės, 
panaudojimas maistui ar kitais tikslais.

Or. pt

Pakeitimas 877
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 878
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Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. EJRŽF gali remti investicijas į 
žvejybos ir akvakultūros produktų 
perdirbimą:
a) kuriomis prisidedama prie energijos 
taupymo arba poveikio aplinkai 
mažinimo, įskaitant atliekų tvarkymą;
b) kuriomis gerinamos saugos, higienos, 
sveikatos ir darbo sąlygos;
c) kuriomis remiamas sužvejoto verslinių 
žuvų, kurios negali būti naudojamos 
žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
d) susijusias su šalutinių produktų, 
susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo 
veiklos, perdirbimu;
e) susijusias su ekologinės akvakultūros 
produktų perdirbimu, laikantis
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 6 ir 
7 straipsnių;
f) kuriomis gerinama gamyba, procesai, 
valdymo sistemos ir organizavimas.

Or. es

Pagrindimas

Dauguma žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančių įmonių yra mažos ar 
vidutinės įmonės, kurios dėl nedidelio savo dydžio turi nedaug galimybių derėtis su finansų 
sektoriumi, taigi, parama finansinėmis priemonėmis joms būtų naudinga. Todėl manoma, kad 
reikia galimybių remti šį sektorių teikiant tiesioginę paramą.

Pakeitimas 879
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šį straipsnį teikiama 
tik Reglamento (ES) Nr. [reglamento, 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 

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

52 straipsnyje numatytomis finansinėmis 
priemonėmis, pagal programą „InvestEU“ 
ir viešosiomis dotacijomis, visų pirma 
skiriamomis mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, kaip numatyta to reglamento 10 
straipsnyje.

Or. es

Pakeitimas 880
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 881
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Kalbant apie investicijas į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, turime nepanaikinti 
negrąžintinų dotacijų. Jeigu tų dotacijų nebebūtų, perdirbimo įmonės atsidurtų sudėtingoje 
padėtyje, sumažėtų statybų apimtis ir mažiau naujų įmonių pradėtų veikti, o tai neatitiktų ES 
tikslo užtikrinti, kad būtų parduodama kuo daugiau perdirbtų produktų, palyginti su 
neperdirbtais.

Pakeitimas 882
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 883
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es
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Pakeitimas 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali remti žvejybos 
ir akvakultūros perdirbimo įmonių plėtrą 
panaudodamos kitų struktūrinių fondų 
išteklius.

Or. en

Pakeitimas 885
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis

Sandėliavimo šaltaisiais metų mėnesiais 
parama

1. EJRŽF gali remti kompensacijas 
pripažintoms akvakultūros produktų 
gamintojų organizacijoms ir akvakultūros 
produktų gamintojų organizacijų 
asociacijoms, kurios sandėliuoja gyvus 
akvakultūros produktus šaltiesiems metų 
mėnesiams ir jų metu, kad galėtų juos 
tiekti rinkai žmonėms vartoti per tuos 
mėnesius, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a) sandėliavimo parama neviršija 
veiksmų, reikalingų atitinkamų produktų 
sandėliavimui, techninių ir finansinių 
sąnaudų sumos;

b) kiekiai, už kuriuos galima gauti 
sandėliavimo paramą, neviršija 30 proc. 
atitinkamų produktų metinio kiekio, kurį 
pateikia parduoti akvakultūros produktų 
gamintojų organizacija arba atitinkamai 
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akvakultūros produktų gamintojų 
organizacijų asociacija;

c) finansinė parama per metus neviršija 
gamintojų organizacijos narių 2016–
2018 m. laikotarpiu rinkai pateiktos 
produkcijos 15 proc. vidutinės metinės 
vertės. Taikant šį punktą, kai gamintojų 
organizacijos narys 2016–2018 m. 
laikotarpiu rinkai produkcijos nepateikė, 
atsižvelgiama į to nario pirmųjų trejų 
gamybos metų rinkai pateiktos 
produkcijos vidutinę metinę vertę.

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik 
tuo atveju, jeigu produktai pateikiami 
žmonėms vartoti.

3. Valstybės narės savo teritorijose 
taikomų techninių ir finansinių sąnaudų 
sumą nustato tokiu būdu:

a) techninės sąnaudos kasmet 
skaičiuojamos remiantis tiesioginėmis 
išlaidomis, susijusiomis su atitinkamų 
produktų išlaikymui gyvais per šaltuosius 
metų mėnesius reikalingais veiksmais;

b) finansinės sąnaudos kasmet 
skaičiuojamos taikant kiekvienoje 
valstybėje narėje kasmet nustatomą 
palūkanų normą. Šios techninės ir 
finansinės sąnaudos skelbiamos viešai.

4. Valstybės narės atlieka patikras, 
siekdamos užtikrinti, kad produktai, už 
kuriuos teikiama sandėliavimo parama, 
atitiktų šiame straipsnyje nustatytas 
sąlygas. Tokių tikrinimų tikslais 
sandėliavimo paramos gavėjai veda 
kiekvienos kategorijos akvakultūros 
produktų, sandėliuojamų šaltaisiais metų 
mėnesiais, atsargų ir pateiktų rinkai 
žmonėms vartoti kiekių apskaitą.

Or. en

Pakeitimas 886
Norica Nicolai, Werner Kuhn
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25b straipsnis

Akvakultūros nuostolių finansinė 
kompensacija

1. Remiantis 25b straipsnio 1 dalyje 
nurodytais rezultatais ir 
rekomendacijomis, EJRŽF kasmet turėtų 
numatyti akvakultūros sektoriui skirtą 
finansinę kompensaciją, kuri neviršytų 
60 proc. visų kiekvieno akvakultūros ūkio 
nuostolių per metus.

2. Finansinė kompensacija 
apskaičiuojama remiantis žuvų rūšių, už 
kurias skiriama kompensacija, vidutine 
metine rinkos kaina.

3. Finansinė kompensacija išmokama 
kasmet, remiantis pagal šio reglamento 
25b straipsnį surinktų duomenų metiniais 
rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 887
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 prioritetas. Palankių sąlygų tvariai 
mėlynajai ekonomikai, skatinančiai sveiką 
jūros aplinką ir klestinčias pakrantės 
bendruomenes, sudarymas

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad visos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės veiklos 
yra neatsiejamai susijusios su jūrų ekosistema, ir todėl būtina užtikrinti, kad siekis gerinti 
vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas, didinti jų gerovę proporcingai derėtų su 
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siekiu apsaugoti jūrų ekosistemas. Tvari mėlynoji ekonomika tik tada sukurs ekonominę jūros 
aplinkos vertę, jeigu ji bus plėtojama tokiu būdu, kurį taikant bus išsaugoti ir apsaugoti jūrų 
ištekliai ir ekosistemos.

Pakeitimas 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 prioritetas. Pakrantės bendruomenių 
klestėjimo skatinimas

Or. es

Pakeitimas 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 prioritetas. Sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai augti ir jūrų bei gėlųjų 
vandenų pakrantės bendruomenėms 
klestėti sudarymas

Or. en

Pagrindimas

Mano nuomone, būtina remti visas (jūros ir gėlo vandens) pakrančių bendruomenes.

Pakeitimas 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 4 skyriaus antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 prioritetas. Sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai, vystomai neperžengiant 
ekologinių ribų, ir pakrantės 
bendruomenėms klestėti sudarymas

Or. en

Pakeitimas 891
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
2 antraštinės dalies 4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 892
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
darnus vietos ekonomikos ir 
bendruomenių vystymasis užtikrinant 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 25 straipsnyje.

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
veiksmai, kuriais siekiama sudaryti 
palankias sąlygas, reikalingas tvariai 
mėlynajai ekonomikai ir bendruomenių 
gerovei užtikrinant bendruomenės 
inicijuotą vietos plėtrą, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 25 
straipsnyje.

Or. es



AM\1167349LT.docx 119/170 PE629.604v01-00

LT

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad visos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės veiklos 
yra neatsiejamai susijusios su jūrų ekosistema, ir todėl būtina užtikrinti, kad siekis gerinti 
vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas, didinti jų gerovę proporcingai derėtų su 
siekiu apsaugoti jūrų ekosistemas. Tvari mėlynoji ekonomika tik tada sukurs ekonominę jūros 
aplinkos vertę, jeigu ji bus plėtojama tokiu būdu, kurį taikant bus išsaugoti ir apsaugoti jūrų
ištekliai ir ekosistemos.

Pakeitimas 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
darnus vietos ekonomikos ir bendruomenių 
vystymasis užtikrinant bendruomenės 
inicijuotą vietos plėtrą, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 25 
straipsnyje.

1. EJRŽAF lėšomis gali būti 
remiamas darnus vietos ekonomikos ir 
bendruomenių vystymasis užtikrinant 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, kaip 
numatyta Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 25 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
užtikrinama, kad vietos bendruomenės 
geriau išnaudotų tvarios mėlynosios 
ekonomikos siūlomas galimybes ir iš jų 
pasipelnytų pasitelkdamos aplinkos, 

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
užtikrinama, kad vietos bendruomenės 
geriau išnaudotų bendras žvejybos rajonų 
teikiamas vystymosi galimybes, tvarios 
mėlynosios ekonomikos siūlomas 
galimybes ir iš jų pasipelnytų 
pasitelkdamos aplinkos, kultūros, 
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kultūros, socialinius ir žmogiškuosius 
išteklius ir juos stiprindamos.

socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
juos stiprindamos.

Or. es

Pagrindimas

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos ir galimybių, kurias teikia mėlynosios 
ekonomikos veikla, panaudojimas turėtų paskatinti užimtumą ir pagerinti gyvenimo kokybę, 
pasinaudojant žvejybos rajonų teikiamomis vystymosi galimybėmis.

Pakeitimas 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
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.

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
užtikrinama, kad vietos bendruomenės 
išnaudotų smulkiosios žvejybos veiklos
galimybes stiprindamos aplinkos, kultūros, 
socialinius ir žmogiškuosius išteklius ir 
skatindamos, kad tose bendruomenėse 
būtų daugiau žinių apie žvejybos 
produktus ir kad jie būtų vertinami.

Or. es

Pakeitimas 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
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inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
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.

inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
užtikrinama, kad vietos bendruomenės 
geriau išnaudotų tvarios mėlynosios 
ekonomikos neperžengiant ekologinių 
ribų siūlomas galimybes ir iš jų 
pasipelnytų pasitelkdamos aplinkos, 
kultūros, socialinius ir žmogiškuosius 
išteklius ir juos stiprindamos.

Or. en

Pakeitimas 897
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
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.

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
užtikrinama, kad vietos bendruomenės 
geriau išnaudotų tvarios mėlynosios 
ekonomikos siūlomas galimybes ir iš jų 
pasipelnytų pasitelkdamos esamus
aplinkos, kultūros, socialinius ir 
žmogiškuosius išteklius ir juos 
stiprindamos.

Or. en

Pakeitimas 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EJRŽF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 

2. EJRŽAF paramos tikslais 
Reglamento (ES) Nr. [reglamento, kuriuo 
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nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
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.

nustatomos bendrosios nuostatos] 26 
straipsnyje nurodytomis bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijomis 
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.

Or. en

Pakeitimas 899
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Strategijos turi atitikti 
atitinkamame regione nustatytas 
galimybes bei poreikius ir Sąjungos 
prioritetus, nustatytus 4 straipsnyje.
Strategijos gali būti įvairios – nuo skirtų 
tik žuvininkystei iki platesnių strategijų, 
kuriomis siekiama žuvininkystės rajonų 
įvairinimo. Strategijomis siekiama 
daugiau nei vien tik parengti veiksmų 
rinkinį ar sektorių priemonių derinį.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti įvairių strategijų. Strategijos apima daugiau nei paprastas veiksmų rinkinys arba 
sektorių priemonių derinys. Įtraukus šią nuostatą, neskaitant kelis fondus naudojančių 
programų, atitinkamai bus galima parengti ir įgyvendinti tik EJRŽF bendrai 
finansuojamas vietos plėtros strategijas. 3 prioriteto atveju negalima numatyti priemonių 
lankstumo dėl nuostatų, įtrauktų į reglamento dėl bendrųjų nuostatų projektą. Tęsiant šį 
procesą pagal EJRŽF reglamentą bus galima toliau jį plėtoti atitinkama kryptimi.

Pakeitimas 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 13 straipsnio h 
punkto, 1 dalyje nurodyta parama 
Prancūzijos atokiausiuose regionuose gali 
būti teikiama naujų uostų, naujų 
iškrovimo vietų ar naujų aukcionams 
skirtų patalpų statybai tik tuo atveju, kai 
tokia infrastruktūra prisideda prie tausios 
ir selektyvios žvejybos.

Or. en

Pakeitimas 901
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kad būtų sudarytos sąlygos tvariai 
mėlynajai ekonomikai augti ir pakrantės 
teritorijų galimybėms optimizuoti, šioje 
srityje vykdomi veiksmai turi derėti su 
regioninės plėtros strategijomis.

Or. fr

Pakeitimas 902
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės įgyvendina bendro 
valdymo sistemą, siekdamos užtikrinti, 
kad šio reglamento tikslų būtų siekiama 
atsižvelgiant į vietos žvejybos realijas.



PE629.604v01-00 124/170 AM\1167349LT.docx

LT

Or. es

Pakeitimas 903
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdomi tvarios mėlynosios 
ekonomikos ir jos teikiamų galimybių 
pakrantės teritorijose optimizavimo srities 
veiksmai turi derėti su įgyvendinama 
regioninio masto strategija.

Or. fr

Pakeitimas 904
Czesław Hoc

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a traipsnis

EJRŽF parama bendruomenės inicijuotai 
vietos plėtrai

1. Laikantis Reglamento (ES) Nr. 
(reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos) 28 straipsnio, pagal 
26 straipsnį galima teikti paramą šiems 
veiksmams:

a) parengiamiesiems paramos veiksmams;

b) bendruomenės inicijuotų vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimui;

c) bendradarbiavimo veiklai;

d) einamųjų išlaidų padengimui ir 
informacinei veiklai.

2. Žuvininkystės regiono vietos veiklos 
grupės gali prašyti, kad 
administruojančioji institucija iš anksto 
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išmokėtų avansą, jei tokia galimybė 
numatyta veiksmų programoje.
Išankstinių mokėjimų suma negali viršyti 
50 proc. viešosios paramos, susijusios su 
einamosiomis išlaidomis ir informacine 
veikla.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus šią nuostatą bus išvengta abejonių dėl šių subjektų įgyvendinimo strategijų, kurios 
bendrai finansuojamos iš EJRŽF. Taip pat reikia priimti nuostatas, kuriomis būtų užtikrintas 
pakankamas atstovavimas sektoriui.

Pakeitimas 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų pažinimas Jūrų ir gėlo vandens telkinių žinios

Or. en

Pagrindimas

Taip pat būtina išplėsti duomenų rinkimą, kad būtų apimti gėlo vandens telkiniai.

Pakeitimas 906
João Ferreira, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. EJRŽF gali remti jūros aplinkos ir 
dugno tyrimus, jūros dugno kartografinę 
veiklą ir vandenynų ir jūros dugno 
ypatybių tyrimus.
2. EJRŽF lėšomis taip pat gali būti 
remiamas duomenų rinkimas, valdymas ir 
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naudojimas žinioms apie jūros aplinkos 
būklę pagerinti, siekiant:

Or. fr

Pakeitimas 907
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis



AM\1167349LT.docx 127/170 PE629.604v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Taip pat būtina išplėsti duomenų rinkimą, kad būtų apimti gėlo vandens telkiniai.

Pakeitimas 910
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įvykdyti duomenų rinkimo 
reikalavimus pagal Komisijos reglamentą 
(EB) Nr. 665/2008, Komisijos sprendimą 
(2010/93/ES), Komisijos įgyvendinimo 
sprendimą (ES) 2016/1251 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
2017/1004;

Or. en

Pakeitimas 911
Ole Christensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įvykdyti duomenų rinkimo 
reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
1380/2013.

Or. en
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Pakeitimas 912
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) gerinti duomenų kokybę ir dalytis 
jais per Europos jūrų stebėjimo ir duomenų 
tinklą (EMODnet).

c) gerinti duomenų kokybę ir 
dalijimąsi jais naudojantis Europos jūrų 
stebėjimo ir duomenų tinklu (EMODnet) ir 
kitais gėlųjų vandenų duomenų tinklais.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat būtina išplėsti duomenų rinkimą, kad būtų apimti gėlo vandens telkiniai.

Pakeitimas 913
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad būtų turima 
daugiau patikimų duomenų apie mėgėjų 
žvejybos laimikius.

Or. en

Pakeitimas 914
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Alain Cadec, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 5 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2 antraštinės dalies 5a skyrius (naujas) 
„Atokiausi regionai“

29a straipsnis. Pasidalijamojo valdymo 
biudžeto ištekliai

1.Veiksmams atokiausiuose regionuose 
kiekviena atitinkama valstybė narė iš jai V 
priede nustatytos Sąjungos finansinės 
paramos skiria bent:

a) 114 000 000 EUR Azorų saloms ir 
Madeirai;

b) 91 700 000 EUR Kanarų saloms;

c) 146 500 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

2. Kiekviena valstybė narė nustato, kokia 
1 dalyje nustatyto finansinio paketo dalis 
bus rezervuota 29d straipsnyje 
numatytoms kompensacijoms.

3.Nukrypstant nuo šio reglamento 
9 straipsnio 8 dalies ir Reglamento (ES) 
Nr. [Bendrųjų nuostatų reglamentas] 
19 straipsnio 2 dalies, siekdamos 
atsižvelgti į kintančias sąlygas, valstybės 
narės gali kasmet koreguoti tinkamų 
finansuoti žuvininkystės produktų sąrašą 
ir kiekį, taip pat 29d straipsnyje numatytos 
kompensacijos dydį su sąlyga, kad 
neviršijamos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytos sumos. Korekcijas galima 
daryti tik tokias, kokios papildo tos pačios 
valstybės narės kito regiono kompensacijų 
planus. Valstybės narės apie korekcijas 
praneša Komisijai iš anksto.

29b straipsnis. Veiksmų planas

Atitinkamos valstybės narės kaip dalį savo 
programos parengia kiekvieno iš savo 
atokiausių regionų veiksmų planą, 
kuriame pateikia:

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

b) aprašymą, kokie pagrindiniai veiksmai 
numatomi ir kokios jų finansavimo 
priemonės, įskaitant:
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i) struktūrinę paramą žvejybos ir 
akvakultūros sektoriui pagal II antraštinę 
dalį;

ii) 29d straipsnyje numatytą papildomų 
išlaidų kompensaciją, įskaitant 
atitinkamos valstybės narės apskaičiuotas 
papildomų išlaidų sumas ir 
kompensacijoms numatytas paramos 
sumas;

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

29c straipsnis. Smulkiosios priekrantės 
žvejybos laivynų atnaujinimas ir su tuo 
susijusios priemonės

1. Nedarant poveikio 16 straipsnio 
nuostatoms, EJRŽF atokiausiuose 
regionuose gali remti šiuos veiksmus:

a) atokiausių regionų smulkiosios 
priekrantės žvejybos laivynų, kurie visą 
savo laimikį iškrauna atokiausių regionų 
uostuose, atnaujinimą, kad būtų 
padidintas žmonių saugumas, laikomasi 
Sąjungos higienos standartų, kovojama su 
neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba ir užtikrintas 
didesnis aplinkosauginis veiksmingumas.
Atnaujinant žvejybos laivyną neviršijamos 
leidžiamos pajėgumo ribos; šis 
atnaujinimas turi apsiriboti senų laivų 
pakeitimu naujais, užtikrinti tausią 
žvejybą ir juo turi būti sudaromos sąlygos 
pasiekti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio (MSY) tikslą;

b) senesnio nei 40 metų žvejybos laivo 
medinio denio konstrukcijos renovaciją, 
kai ji būtina siekiant gerinti saugumą 
jūroje, remiantis objektyviais laivų 
statybos techniniais kriterijais;

c) laivų statyklų ir remonto įmonių 
atokiausių regionų žvejybos uostuose 
statybą ir modernizaciją, jeigu tų įmonių 
pagrindinė veikla skirta smulkiosios 
priekrantės žvejybos laivynui;
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d) senesnio nei 40 metų smulkiosios 
priekrantės žvejybos laivo stabilumo 
tyrimą, remiantis moderniais laivų 
statybos techniniais kriterijais, taikytinais 
naujos konstrukcijos žvejybos laivams;

e) apsauginių konstrukcijų ar varymo 
įrangos projektavimo techninių gairių 
tyrimą, atsižvelgiant į atokiausių regionų 
uostuose esančių įvairių tipų smulkiosios 
priekrantės žvejybos laivus, kuris padėtų 
projektuotojams optimizuoti naujų 
konstrukcijų ir varymo įrangos 
projektavimą ir reklamą, siekiant gerinti 
įgulos saugumą, sumažinti taršą ar 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir padidinti smulkiosios 
priekrantės žvejybos laivų energijos 
vartojimo efektyvumą.

29d straipsnis. Papildomų išlaidų 
kompensavimas

1. EJRŽF gali remti papildomų išlaidų, 
kurias patiria tam tikrų žvejybos ir 
akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, 
perdirbimu ir prekyba užsiimantys 
atokiausių regionų paramos gavėjai, 
kompensavimą.

2. Taikydama 7 dalyje nustatytus 
kriterijus kiekviena atitinkama valstybė 
narė 1 dalyje nurodytiems regionams 
nustato žvejybos ir akvakultūros 
produktų, už kuriuos galima gauti 
kompensaciją, sąrašą ir nurodo, už kokį 
tų produktų kiekį skiriama kompensacija.

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

4. Kompensacija neskiriama už šiuos 
žvejybos ir akvakultūros produktus:

a) sužvejotus trečiųjų valstybių laivų, 
išskyrus žvejybos laivus, plaukiojančius su 
Venesuelos vėliava ir vykdančius veiklą 
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Sąjungos vandenyse, kaip numatyta 
Tarybos sprendime (ES) 2015/1565;

b) sužvejotus Sąjungos žvejybos laivų, 
kurie nėra registruoti kurio nors iš 1 
dalyje nurodytų regionų uoste;

c) importuotus iš trečiųjų valstybių.

5.4 dalies b punktas netaikomas, jei 
atitinkamo atokiausio regiono perdirbimo 
pramonės esami pajėgumai viršija 
tiekiamos žaliavos kiekį.

6. Skiriant kompensaciją paramos 
gavėjams, vykdantiems 1 dalyje nurodytą 
veiklą atokiausiuose regionuose arba 
turintiems tų regionų uoste užregistruotą 
laivą, siekiant išvengti pernelyg didelio 
kompensavimo, atsižvelgiama į:

a) papildomas su kiekvienu žvejybos ar 
akvakultūros produktu arba produktų 
kategorija susijusias išlaidas, patirtas dėl 
atitinkamiems regionams būdingų 
sunkumų,ir

b) bet kokios rūšies viešąją intervenciją, 
turinčią poveikį papildomų išlaidų 
dydžiui.

7. Komisijai pagal 52 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi papildomų išlaidų, 
patirtų dėl atitinkamiems regionams 
būdingų sunkumų, apskaičiavimo 
kriterijai.

29e straipsnis. Valstybės pagalba

1. Komisija, vadovaudamasi SESV 108 
straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, nurodytuose 
SESV 349 straipsnyje, žvejybos ir 
akvakultūros produktų gamybos, 
perdirbimo ir prekybos sektoriuose tik 
SESV I priede išvardytiems žvejybos ir 
akvakultūros produktams, kuriems 
taikomi Sutarties 107, 108 ir 
109 straipsniai, siekiant sumažinti tokiems 
regionams būdingus sunkumus, 
atsirandančius dėl jų izoliuotumo, 
padėties salose ir labai didelio atokumo.
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2. Valstybės narės gali suteikti papildomą 
finansavimą 29d straipsnyje nurodyto 
kompensavimo planų 
įgyvendinimui.Tokiais atvejais valstybės 
narės praneša Komisijai apie valstybės 
pagalbą, kurią Komisija gali patvirtinti 
pagal šį reglamentą kaip tų planų 
dalį.Laikoma, kad apie valstybės pagalbą, 
apie kurią taip pranešta, yra pranešta ir 
pagal SESV 108 straipsnio 3 dalies pirmą 
sakinį.

29f straipsnis. Peržiūra. POSEI

Iki 2023 m. pabaigos Komisija pateikia šio 
skyriaus nuostatų įgyvendinimo ataskaitą 
ir prireikus pateikia atitinkamų 
pasiūlymų. Komisija įvertina galimybę 
sukurti atokiausiems regionams ir saloms 
skirtą jūrų reikalų ir žuvininkystės 
programą (POSEI).

Or. fr

Pakeitimas 915
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.

Jūrų stebėjimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
veiksmai, kuriais prisidedama prie 
bendros dalijimosi informacija aplinkos 
tikslų siekimo.

2. Nukrypstant nuo 2 straipsnio, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta parama taip 
pat gali būti skiriama ne Sąjungos 
teritorijoje vykdomiems veiksmams.

Or. pt
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Pakeitimas 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
veiksmai, kuriais prisidedama prie bendros 
dalijimosi informacija aplinkos tikslų 
siekimo.

1. EJRŽAF lėšomis gali būti remiami 
veiksmai, kuriais prisidedama prie bendros 
dalijimosi informacija aplinkos tikslų 
siekimo.

Or. en

Pakeitimas 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant tikslo užtikrinti saugias, 
švarias ir darniai valdomas jūras ir 
vandenynus, EJRŽF prisideda prie 
Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. 14-ojo darnaus 
vystymosi tikslo įgyvendinimo.

Or. es

Pakeitimas 918
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.

Pakrančių apsaugos tarnybų 
bendradarbiavimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
nacionalinių institucijų vykdomi 
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veiksmai, kuriais prisidedama prie 
Europos bendradarbiavimo vykdant 
pakrančių apsaugos funkcijas, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 2016/16243553 
straipsnyje, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 
2016/1625362b straipsnyje ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 2016/1626377a straipsnyje.

2. 1 dalyje nurodytų veiksmų parama taip 
pat gali būti prisidedama prie Sąjungos 
žuvininkystės kontrolės sistemos sukūrimo 
ir įgyvendinimo 19 straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

3. Nukrypstant nuo 2 straipsnio, 1 dalyje 
nurodyta parama taip pat gali būti 
skiriama ne Sąjungos teritorijoje 
vykdomiems veiksmams.

_________________

35 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 2016/1624 dėl Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš 
dalies keičiamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir 
panaikinami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 
ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL 
L 251, 2016 9 16, p. 1).

36 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1625, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, 
įsteigiantis Europos jūrų saugumo 
agentūrą (OL L 251, 2016 9 16, p. 77).

37 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1626, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, 
įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės 
kontrolės agentūrą (OL L 251, 2016 9 16, 
p. 80).

Or. pt
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Pakeitimas 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis gali būti remiami 
nacionalinių institucijų vykdomi veiksmai, 
kuriais prisidedama prie Europos 
bendradarbiavimo vykdant pakrančių 
apsaugos funkcijas, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
2016/16243553 straipsnyje, Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
2016/1625362b straipsnyje ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
2016/1626377a straipsnyje.

1. EJRŽAF lėšomis gali būti remiami 
nacionalinių institucijų vykdomi veiksmai, 
kuriais prisidedama prie Europos 
bendradarbiavimo vykdant pakrančių 
apsaugos funkcijas, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/162435 53 straipsnyje, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/162536 2b straipsnyje ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/162637 7a straipsnyje.

_________________ _________________

35 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 2016/1624 dėl Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies 
keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir 
Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 
251, 2016 9 16, p. 1).

35 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir 
Tarybos sprendimas 2005/267/EB 
(OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

36 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1625, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, 
įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą 
(OL L 251, 2016 9 16, p. 77).

36 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1625, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, 
įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą 
(OL L 251, 2016 9 16, p. 77).

37 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1626, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, 
įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės 
kontrolės agentūrą (OL L 251, 2016 9 16, 
p. 80).

37 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1626, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, 
įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės 
kontrolės agentūrą (OL L 251, 2016 9 16, 
p. 80).
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Or. en

Pakeitimas 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytų veiksmų parama 
taip pat gali būti prisidedama prie Sąjungos 
žuvininkystės kontrolės sistemos sukūrimo 
ir įgyvendinimo 19 straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

2. 1 dalyje nurodytų veiksmų parama 
taip pat gali būti prisidedama prie Sąjungos 
žuvininkystės kontrolės ir inspektavimo
sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo 19 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos paramos srities didžiausia 
EJRŽF bendro finansavimo norma 
nustatoma II priede.

Kiekvienos paramos srities didžiausia 
EJRŽAF bendro finansavimo norma 
nustatoma II priede.

Or. en

Pakeitimas 922
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės taiko didžiausią 
viešosios pagalbos intensyvumo normą, 

1. Valstybės narės taiko didžiausią 
pagalbos intensyvumo normą, lygią 
75 proc. visų tinkamų finansuoti veiksmo 
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kuri yra 50 proc. visų tinkamų finansuoti 
veiksmo išlaidų.

išlaidų , išskyrus investicijas į inovacijas –
jų atveju didžiausias pagalbos 
intensyvumas yra 100 proc.

Or. en

Pagrindimas

Dabar reikalaujama, kad 50 proc. akvakultūros produktų gamintojų, kurie veikia tik kaip 
mažosios ir vidutinės įmonės, gamybinių investicijų būtų padengiama iš savų išteklių, o tai 
yra per daug, todėl daug įmonių net nebando plėstis, nors tai būtų gerai. Todėl investicijų 
pagalbos intensyvumas turėtų siekti 75 proc., o investicijų į inovacijas – 100 proc.

Pakeitimas 923
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės taiko didžiausią 
viešosios pagalbos intensyvumo normą, 
kuri yra 50 proc. visų tinkamų finansuoti 
veiksmo išlaidų.

1. Valstybės narės taiko didžiausią 
viešosios pagalbos intensyvumo normą, 
kuri yra 75 proc. visų tinkamų finansuoti 
veiksmo išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 924
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės taiko didžiausią 
viešosios pagalbos intensyvumo normą, 
kuri yra 50 proc. visų tinkamų finansuoti 
veiksmo išlaidų.

1. Valstybės narės taiko didžiausią 
viešosios pagalbos intensyvumo normą, 
kuri yra 50 proc. visų tinkamų finansuoti 
veiksmo išlaidų, išskyrus regionus, 
kuriuose finansuojama sanglauda (BVP 
vienam gyventojui nesiekia ES vidurkio) –
juose šis intensyvumas gali būti 80 proc.

Or. pt
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Pakeitimas 925
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis

Jūrų politika ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos vystymasis

EJRŽF remia integruotos jūrų politikos 
įgyvendinimą ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos augimą, plėtojant regionines 
novatoriškų projektų finansavimo 
platformas.

Or. es

Pakeitimas 926
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis

Jūrų politika ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos vystymasis

EJRŽF remia integruotos jūrų politikos 
įgyvendinimą ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos augimą, plėtojant regionines 
novatoriškų projektų finansavimo 
platformas.

Or. fr

Pakeitimas 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 928
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytų finansinių pataisų 
atvejais valstybės narės nustato pataisos 
sumos dydį, kuris turi būti proporcingas 
paramos gavėjo padaryto pažeidimo arba 
veikos pobūdžiui, sunkumui, trukmei bei 
pasikartojimui ir EJRŽF įnašo į paramos 
gavėjo ekonominę veiklą svarbai.

2. 1 dalyje nurodytų finansinių pataisų 
atvejais valstybės narės nustato pataisos 
sumos dydį, kuris turi būti proporcingas 
paramos gavėjo padaryto pažeidimo arba 
veikos pobūdžiui, sunkumui, trukmei bei 
pasikartojimui ir EJRŽAF įnašo į paramos 
gavėjo ekonominę veiklą svarbai.

Or. en

Pakeitimas 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies b punktas



PE629.604v01-00 142/170 AM\1167349LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nustato pataisos sumą 
atsižvelgdama į sunkaus atvejo, kai 

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

valstybė narė arba paramos gavėjas 
nesilaiko BŽP taisyklių, pobūdį, sunkumą, 
trukmę bei pasikartojimą ir EJRŽAF įnašo 
į atitinkamo paramos gavėjo ekonominę 
veiklą svarbą.

Or. en

Pakeitimas 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
EJRŽF įgyvendinimo pažangos, padarytos 
siekiant 4 straipsnyje nustatytų prioritetų, 
ataskaita, pateikti I priede.

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
EJRŽAF įgyvendinimo pažangos, 
padarytos siekiant 4 straipsnyje nustatytų 
prioritetų, ataskaita, pateikti I priede.

Or. en

Pakeitimas 936
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
EJRŽF prioritetų įgyvendinimo pažangos 
vertinimą, Komisijai pagal 52 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas, siekiant peržiūrėti arba 
papildyti rodiklius, jei manoma, kad tai 
būtina, ir šis reglamentas papildomas 
nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo 
sistemos sukūrimo.

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
EJRŽAF prioritetų įgyvendinimo 
pažangos vertinimą, Komisijai pagal 52 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas, siekiant peržiūrėti arba 
papildyti rodiklius, jei manoma, kad tai 
būtina, ir šis reglamentas papildomas 
nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo 
sistemos sukūrimo.

Or. en

Pakeitimas 937
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 Metinė veiklos rezultatų ataskaita 38 Kas dvejus metus teikiama veiklos 
rezultatų ataskaita

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti valstybių narių įpareigojimui teikti metines veiklos rezultatų ataskaitas. 
Valstybės narės ir regioninės valdžios institucijos negali surinkti duomenų, reikalingų norint 
kiekvienais metais teikti ataskaitas. Būtų įmanoma teikti dvejų ar trejų metų ataskaitas ir 
tokiu atveju būtų užtikrintas ataskaitų tikslumas ir patikimumas.

Pakeitimas 938
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 
[reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 36 straipsnio 6 dalį ne vėliau nei 
likus vienam mėnesiui iki metinės
peržiūros posėdžio kiekviena valstybė narė 
pateikia Komisijai metinę veiklos rezultatų 
ataskaitą. Pirmoji ataskaita teikiama 2023 
m., o paskutinioji – 2029 m.

1. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 36 straipsnio 6 dalį 
ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki kas 
dvejus metus atliekamos peržiūros 
posėdžio kiekviena valstybė narė kas 
dvejus metus pateikia Komisijai veiklos 
rezultatų ataskaitą. Pirmoji ataskaita 
teikiama 2023 m., po to 2025 ir 2027 m., o 
paskutinioji – 2029 m.

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti valstybių narių įpareigojimui teikti metines veiklos rezultatų ataskaitas. 
Valstybės narės ir regioninės valdžios institucijos negali surinkti duomenų, reikalingų norint 
kiekvienais metais teikti ataskaitas. Būtų įmanoma teikti dvejų ar trejų metų ataskaitas ir 
tokiu atveju būtų užtikrintas ataskaitų tikslumas ir patikimumas.

Pakeitimas 939
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta ataskaita 
vertinama metinės peržiūros posėdyje 
pagal Reglamento (ES) Nr. [reglamento, 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 
36 straipsnį.

3. 1 dalyje nurodyta ataskaita 
vertinama kas dvejus metus atliekamos
peržiūros posėdyje pagal Reglamento (ES) 
Nr. [reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 36 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti valstybių narių įpareigojimui teikti metines veiklos rezultatų ataskaitas. 
Valstybės narės ir regioninės valdžios institucijos negali surinkti duomenų, reikalingų norint 
kiekvienais metais teikti ataskaitas. Būtų įmanoma teikti dvejų ar trejų metų ataskaitas ir 
tokiu atveju būtų užtikrintas ataskaitų tikslumas ir patikimumas.

Pakeitimas 940
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António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė skelbia 1 
dalyje nurodytą ataskaitą originalo kalba 
ir viena iš Europos Komisijos darbo 
kalbų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių metinės veiklos rezultatų ataskaitos dėl EJRŽF reglamento po 2020 m. 
įgyvendinimo turėtų būti reguliariai skelbiamos Europos Komisijos interneto svetainėje, 
laikantis Orhuso reglamente nustatytų įpareigojimų, susijusių su skaidrumu ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimu sprendimų priėmimo procese.

Pakeitimas 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 1 dalyje nurodyta ataskaita 
reguliariai skelbiama Europos Komisijos 
interneto svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Į EJRŽF po 2020 m. reglamentą turėtų būti įtraukta valstybių narių ir Europos Komisijos 
pareiga surinkti finansuojamų veiksmų geriausios praktikos pavyzdžius ir paskelbti juos savo 
interneto svetainėje, kad būtų palengvinta ir skatinama tolesnė geriausia praktika.

Pakeitimas 942
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Kiekviena valstybė narė ir 
Komisija savo interneto svetainėse skelbia 
geriausios praktikos ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Į EJRŽF po 2020 m. reglamentą turėtų būti įtraukta valstybių narių ir Europos Komisijos 
pareiga surinkti finansuojamų veiksmų geriausios praktikos pavyzdžius ir paskelbti juos savo 
interneto svetainėje, kad būtų palengvinta ir skatinama tolesnė geriausia praktika.

Pakeitimas 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato 1 dalyje nurodytos 
ataskaitos pateikimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 53 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

4. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato 1 dalyje nurodytos 
ataskaitos pateikimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 53 
straipsnio 2 dalyje nurodytos valdymo
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos vykdomosios valdžios įgaliojimai, tokie kaip oficialūs reikalavimai ir valstybių 
narių veiklos rezultatų ataskaitų turinio reikalavimai, yra labai svarbūs, todėl valstybės narės 
turėtų galėti imtis prasmingų veiksmų. Patariamoji procedūra to neužtikrina, tačiau būtina 
nustatyti valdymo komiteto procedūrą.

Pakeitimas 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija skelbia visus svarbius 
dokumentus, susijusius su 7 dalyje 
nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimu.

Or. en

Pagrindimas

EJRŽF po 2020 m. reglamente turėtų būti numatyta, kad skaidrumo sumetimais Europos 
Komisijos interneto svetainėje bus skelbiami visi svarbūs su fondo įgyvendinimu susiję 
dokumentai.

Pakeitimas 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF lėšomis remiamas BŽP 
įgyvendinimas:

EJRŽAF lėšomis remiamas BŽP 
įgyvendinimas:

Or. en

Pakeitimas 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pritraukiant kuo daugiau 
mokslinių tyrimų ir plėtros programos 
„Europos horizontas“ lėšų, siekiant remti 
ir skatinti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros bei inovacijų veiklą 
žvejybos ir akvakultūros sektoriuje;

Or. en
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Pagrindimas

Teisės akto pasiūlyme yra didelis trūkumas – dėl šio pasiūlymo akvakultūros sektoriui 
tenkanti ES mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros išteklių dalis nepadidėja. Jį reikia 
pakeisti. Iš tiesų, turime pabrėžti, kad galimybės žvejams ir akvakultūros produktų 
gamintojams pasinaudoti būsimos ES mokslinių tyrimų ir plėtros programos „Europos 
horizontas“ ištekliais turi būti kuo labiau padidintos.

Pakeitimas 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF lėšomis remiamas jūrų 
švaros ir geros būklės skatinimas, be kita 
ko, imantis veiksmų, kuriais siekiama 
paremti Direktyvos 2008/56/EB 
įgyvendinimą, ir veiksmų, kuriais siekiama 
suderinamumo su geros aplinkos būklės 
siekiu pagal Reglamento (ES) Nr. 
1380/2013 2 straipsnio 5 dalies j punktą, ir 
Europos strategijos dėl plastiko žiedinėje 
ekonomikoje įgyvendinimas.

1. EJRŽAF lėšomis remiamas jūrų 
švaros ir geros būklės skatinimas, be kita 
ko, imantis veiksmų, kuriais siekiama 
paremti Direktyvos 2008/56/EB 
įgyvendinimą, ir veiksmų, kuriais siekiama 
suderinamumo su geros aplinkos būklės 
siekiu pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies j 
punktą, ir Europos strategijos dėl plastiko 
žiedinėje ekonomikoje įgyvendinimas.

Or. en

Pakeitimas 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios 
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje

Or. es

Pakeitimas 949
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tvarios
akvakultūros ir rinkų priemonėmis

2 prioritetas. Indėlis į aprūpinimą maistu 
Sąjungoje konkurencingos ir tausios 
žvejybos, akvakultūros ir rinkų 
priemonėmis

Or. en

Pakeitimas 950
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF parama teikiama informacijos apie 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinką 
rinkimui ir sklaidai, kuriuos vykdo 
Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 42 straipsnį.

EJRŽF parama teikiama informacijos apie 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinką 
rinkimui ir sklaidai, kuriuos vykdo 
Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 42 straipsnį. EJRŽF taip pat 
remia su jūros produktais susijusio 
kokybės ženklinimo, numatyto Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir 
maisto produktų kokybės sistemų, 
skatinimą.

Or. es

Pakeitimas 951
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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EJRŽF parama teikiama informacijos apie 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinką 
rinkimui ir sklaidai, kuriuos vykdo 
Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 42 straipsnį.

EJRŽAF parama teikiama informacijos 
apie žvejybos ir akvakultūros produktų 
rinką rinkimui ir sklaidai, kuriuos vykdo 
Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 42 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 952
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF parama teikiama informacijos apie 
žvejybos ir akvakultūros produktų rinką 
rinkimui ir sklaidai, kuriuos vykdo 
Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 
1379/2013 42 straipsnį.

EJRŽF parama teikiama informacijos apie 
žvejybos produktų rinką rinkimui ir 
sklaidai, kuriuos vykdo Komisija pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 42 
straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 953
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 prioritetas. Tinkamų sąlygų tvariai 
mėlynajai ekonomikai sudarymas ir 
sveikos jūros aplinkos klestinčioms
pakrantės bendruomenėms puoselėjimas

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad visos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės veiklos 
yra neatsiejamai susijusios su jūrų ekosistema, ir todėl būtina užtikrinti, kad siekis gerinti 
vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas, didinti jų gerovę proporcingai derėtų su 
siekiu apsaugoti jūrų ekosistemas. Tvari mėlynoji ekonomika tik tada sukurs ekonominę jūros 
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aplinkos vertę, jeigu ji bus plėtojama tokiu būdu, kurį taikant bus išsaugoti ir apsaugoti jūrų 
ištekliai ir ekosistemos.

Pakeitimas 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 prioritetas. Sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai, vystomai neperžengiant 
ekologinių ribų, augti ir pakrantės 
bendruomenėms klestėti sudarymas

Or. en

Pakeitimas 955
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 prioritetas. Sąlygų pakrantės 
bendruomenėms klestėti sudarymas

Or. es

Pakeitimas 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3 prioritetas. Sąlygų tvariai mėlynajai 
ekonomikai augti ir jūrų bei gėlųjų 
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vandenų pakrantės bendruomenėms 
klestėti sudarymas

Or. en

Pakeitimas 957
Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 3 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 958
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų politika ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos vystymasis

Jūrų politika

Or. es

Pakeitimas 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų politika ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos vystymasis

Jūrų politika ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos, vystomos neperžengiant 
ekologinių ribų, vystymasis
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Or. en

Pakeitimas 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jūrų politika ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos vystymasis

Jūrų politika ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos vystymasis jūrose ir gėluose 
vandenyse

Or. en

Pakeitimas 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF lėšomis remiamas jūrų politikos 
įgyvendinimas:

EJRŽAF lėšomis remiamas jūrų politikos 
įgyvendinimas ir tvarios mėlynosios 
ekonomikos vystymasis:

Or. en

Pakeitimas 962
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinant tausią, klimato kaitos 
poveikiui atsparią mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų žvejybą;

Or. es



AM\1167349LT.docx 155/170 PE629.604v01-00

LT

Pakeitimas 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinant tvarią, klimato kaitos 
poveikiui atsparią mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų mėlynąją ekonomiką, 
užtikrinančią žmonių ir aplinkos gerovę;

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad visos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės veiklos 
yra neatsiejamai susijusios su jūrų ekosistema, ir todėl būtina užtikrinti, kad siekis gerinti 
vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas, didinti jų gerovę proporcingai derėtų su 
siekiu apsaugoti jūrų ekosistemas. Tvari mėlynoji ekonomika tik tada sukurs ekonominę jūros 
aplinkos vertę, jeigu ji bus plėtojama tokiu būdu, kurį taikant bus išsaugoti ir apsaugoti jūrų 
ištekliai ir ekosistemos.

Pakeitimas 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Parama gėlavandenei akvakultūrai neturėtų būti pamiršta nustatant aplinkos apsaugos 
priemones.

Pakeitimas 966
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) atkuriant, saugant ir išlaikant 
įvairovę, produktyvumą, atsparumą ir 
jūrų sistemoms būdingą vertę;

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad visos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės veiklos 
yra neatsiejamai susijusios su jūrų ekosistema, ir todėl būtina užtikrinti, kad siekis gerinti 
vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas, didinti jų gerovę proporcingai derėtų su 
siekiu apsaugoti jūrų ekosistemas. Tvari mėlynoji ekonomika tik tada sukurs ekonominę jūros 
aplinkos vertę, jeigu ji bus plėtojama tokiu būdu, kurį taikant bus išsaugoti ir apsaugoti jūrų 
ištekliai ir ekosistemos.

Pakeitimas 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1167349LT.docx 157/170 PE629.604v01-00

LT

ba) skatinant atsakingą vartojimą ir 
gamybą, švarias technologijas, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimą ir žiedinius medžiagų srautus;

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad visos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės veiklos 
yra neatsiejamai susijusios su jūrų ekosistema, ir todėl būtina užtikrinti, kad siekis gerinti 
vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas, didinti jų gerovę proporcingai derėtų su 
siekiu apsaugoti jūrų ekosistemas. Tvari mėlynoji ekonomika tik tada sukurs ekonominę jūros 
aplinkos vertę, jeigu ji bus plėtojama tokiu būdu, kurį taikant bus išsaugoti ir apsaugoti jūrų 
ištekliai ir ekosistemos.

Pakeitimas 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aktyviau į tvarią mėlynąją 
ekonomiką perkeliant ir  joje pritaikant 
mokslinius tyrimus, inovacijas ir 
technologijas, įskaitant Europos jūrų 
stebėjimo ir duomenų tinklą (EMODnet);

c) aktyviau į tvarią mėlynąją 
ekonomiką perkeliant ir joje pritaikant 
mokslinius tyrimus, inovacijas ir 
technologijas, įskaitant Europos jūrų 
stebėjimo ir duomenų tinklą (EMODnet), 
siekiant užtikrinti, kad augimas 
nenusvertų technologijų ir efektyvumo 
aspektų, kad svarbiausia būtų darni 
ekonominė veikla, kurią vykdant 
tenkinami dabartinių ir ateities kartų 
poreikiai, ir kad būtų plėtojami pajėgumai 
ir priemonės, reikalingi perėjimui prie 
žiedinės ekonomikos, pagal Europinę 
plastikų žiedinėje ekonomikoje strategiją;

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad visos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės veiklos 
yra neatsiejamai susijusios su jūrų ekosistema, ir todėl būtina užtikrinti, kad siekis gerinti 
vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas, didinti jų gerovę proporcingai derėtų su 
siekiu apsaugoti jūrų ekosistemas. Tvari mėlynoji ekonomika tik tada sukurs ekonominę jūros 
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aplinkos vertę, jeigu ji bus plėtojama tokiu būdu, kurį taikant bus išsaugoti ir apsaugoti jūrų 
ištekliai ir ekosistemos.

Pakeitimas 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aktyviau į tvarią mėlynąją 
ekonomiką perkeliant ir  joje pritaikant 
mokslinius tyrimus, inovacijas ir 
technologijas, įskaitant Europos jūrų 
stebėjimo ir duomenų tinklą (EMODnet);

c) aktyviau į tvarią mėlynąją 
ekonomiką perkeliant ir joje pritaikant 
mokslinius tyrimus, inovacijas ir 
technologijas, įskaitant Europos jūrų 
stebėjimo ir duomenų tinklą (EMODnet) ir 
kitus duomenų, apimančių gėluosius 
vandenis, tinklus;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat būtina išplėsti duomenų rinkimą, kad būtų apimti gėlo vandens telkiniai.

Pakeitimas 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) gerinant jūrų srities įgūdžius, 
vandenynų klausimų išmanymą ir 
dalijimąsi socialiniais ekonominiais 
duomenimis apie žvejybos sektorių ir kitų 
jūroje vykdomų ekonominių veiklų, pvz., 
jūrų laivybos, naftos paieškų, jūros dugno 
kasybos ar turizmo, poveikį, taip pat 
gerinant žinias apie importo poveikį 
socialinei ir ekonominei vietos žvejybos 
sektoriaus padėčiai;

Or. es
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Pakeitimas 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Tvari mėlynoji ekonomika reiškia, kad visos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės veiklos 
yra neatsiejamai susijusios su jūrų ekosistema, ir todėl būtina užtikrinti, kad siekis gerinti 
vietos pakrančių bendruomenių gyvenimo sąlygas, didinti jų gerovę proporcingai derėtų su 
siekiu apsaugoti jūrų ekosistemas. Tvari mėlynoji ekonomika tik tada sukurs ekonominę jūros 
aplinkos vertę, jeigu ji bus plėtojama tokiu būdu, kurį taikant bus išsaugoti ir apsaugoti jūrų 
ištekliai ir ekosistemos.

Pakeitimas 972
Marco Affronte, Linnéa Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento



PE629.604v01-00 160/170 AM\1167349LT.docx

LT

43 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Parama gėlavandenei akvakultūrai neturėtų būti pamiršta nustatant aplinkos apsaugos 
priemones.

Pakeitimas 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kuriant projektų programas ir 
naujoviškas finansavimo priemones.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a straipsnis

Investicijų į mėlynąją ekonomiką 
sprendimai

Sprendimai investuoti į tvarią mėlynąją 
ekonomiką turi būti pagrįsti 
patikimiausiomis turimomis mokslinėmis 
rekomendacijomis, siekiant išvengti 
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žalingo poveikio aplinkai, kuris gali 
sukelti grėsmę darnai ilguoju laikotarpiu.
Kai nėra pakankamų žinių ar 
informacijos, tiek viešajame, tiek 
privačiajame sektoriuje turi būti taikomas 
atsargumo principas, nes kitaip gali būti 
imtasi veiksmų, kurie gali daryti žalingą 
poveikį.

Or. es

Pagrindimas

Atsargumo principas yra vienas iš esminių ES sutarties, Rio deklaracijos ir kitų tarptautinių 
susitarimų bei konvencijų dėl jūros aplinkos apsaugos principų.

Pakeitimas 976
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF lėšomis remiamas jūrų saugumo ir 
stebėjimo skatinimas, be kita ko, dalijantis 
duomenimis, bendradarbiaujant 
pakrančių apsaugos tarnyboms ir 
agentūroms ir kovojant su nusikalstama ir 
neteisėta veikla jūroje.

EJRŽF lėšomis remiamas jūrų saugumo ir 
stebėjimo skatinimas, kovojant su 
nusikalstama ir neteisėta veikla jūroje.

Or. es

Pakeitimas 977
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF lėšomis remiamas jūrų saugumo ir 
stebėjimo skatinimas, be kita ko, dalijantis 
duomenimis, bendradarbiaujant pakrančių 
apsaugos tarnyboms ir agentūroms ir 

EJRŽF lėšomis remiamas jūrų saugumo ir 
stebėjimo skatinimas, be kita ko, plėtojant 
nacionalinių pakrančių apsaugos tarnybų 
pajėgumus, remiant žmogiškųjų ir 
materialinių išteklių tobulinimą, plėtojant 
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kovojant su nusikalstama ir neteisėta veikla 
jūroje.

dalijimosi duomenimis pajėgumus, 
bendradarbiaujant agentūroms ir kovojant 
su nusikalstama ir neteisėta veikla jūroje.

Or. pt

Pakeitimas 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF lėšomis remiamas jūrų saugumo ir 
stebėjimo skatinimas, be kita ko, dalijantis 
duomenimis, bendradarbiaujant pakrančių 
apsaugos tarnyboms ir agentūroms ir 
kovojant su nusikalstama ir neteisėta veikla 
jūroje.

EJRŽAF lėšomis remiamas jūrų saugumo 
ir stebėjimo skatinimas, be kita ko, 
dalijantis duomenimis, bendradarbiaujant 
pakrančių apsaugos tarnyboms ir 
agentūroms ir kovojant su nusikalstama ir 
neteisėta veikla jūroje.

Or. en

Pakeitimas 979
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF lėšomis remiamas tarptautinio 
vandenynų valdymo politikos 
įgyvendinimas:

EJRŽAF lėšomis remiamas tarptautinio 
vandenynų valdymo politikos 
įgyvendinimas:

Or. en

Pakeitimas 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įgyvendinant svarbius tarptautinius 
susitarimus, priemones ir praktiką, kuriais 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai
žvejybai, nuo jos atgrasyti ir ją panaikinti;

e) įgyvendinant svarbius tarptautinius 
susitarimus, priemones ir praktiką, kuriais 
siekiama užkirsti kelią NNN žvejybai, nuo 
jos atgrasyti ir ją panaikinti, ir priemones 
bei būdus, kuriais užtikrinama, kad 
poveikis jūros aplinkai, visų pirma 
atsitiktinai sugaunamų jūrų paukščių, 
jūrų žinduolių ir jūrų vėžlių skaičius, būtų 
kuo mažesnis;

Or. en

Pakeitimas 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF finansavimas gali būti 
skiriamas bet kokiomis Reglamente (ES) 
Nr. [Reglamente dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių] 
nustatytomis formomis, visų pirma, 
vykdant viešuosius pirkimus pagal to 
reglamento VII antraštinę dalį ir skiriant
dotacijas pagal to reglamento VIII 
antraštinę dalį. Finansavimas taip pat gali 
būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, 
naudojant 47 straipsnyje nurodytas 
derinimo operacijas.

1. EJRŽAF finansavimas gali būti 
skiriamas bet kokiomis Reglamente (ES) 
Nr. [Reglamente dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių] 
nustatytomis formomis, visų pirma, 
vykdant viešuosius pirkimus pagal to 
reglamento VII antraštinę dalį ir skiriant 
dotacijas pagal to reglamento VIII 
antraštinę dalį. Finansavimas taip pat gali 
būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, 
naudojant 47 straipsnyje nurodytas 
derinimo operacijas.

Or. en

Pakeitimas 982
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Su EJRŽF susijusios derinimo operacijos 
įgyvendinamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[Reglamentą dėl „InvestEU“] ir 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] X antraštinę dalį.

Su EJRŽF susijusios derinimo operacijos 
įgyvendinamos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [Reglamentą dėl „InvestEU“] ir 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] X antraštinę dalį.
Per keturis mėnesius nuo šio reglamento 
paskelbimo Oficialiajame leidinyje dienos 
Komisija pateikia valstybėms narėms 
išsamias gaires, kaip įgyvendinti mišraus 
finansavimo veiksmus vykdant 
nacionalines veiksmų programas ir 
naudojantis EJRŽF, ypatingą dėmesį 
skirdama mišraus finansavimo 
veiksmams, kuriuos vykdo vietos plėtros 
siekiantys vietos subjektai.

Or. fr

Pakeitimas 983
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su EJRŽF susijusios derinimo operacijos 
įgyvendinamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[Reglamentą dėl „InvestEU“] ir 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] X antraštinę dalį.

Su EJRŽF susijusios derinimo operacijos 
įgyvendinamos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [Reglamentą dėl „InvestEU“] ir 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] X antraštinę dalį. Per 
keturis mėnesius nuo šio reglamento 
paskelbimo Oficialiajame leidinyje dienos 
Komisija pateikia valstybėms narėms 
išsamias gaires, kaip įgyvendinti mišraus 
finansavimo veiksmus vykdant 
nacionalines veiksmų programas ir 
naudojantis EJRŽF, ypatingą dėmesį 
skirdama mišraus finansavimo 
veiksmams, kuriuos vykdo vietos plėtros 
siekiantys vietos subjektai.

Or. es
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Pakeitimas 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su EJRŽF susijusios derinimo operacijos 
įgyvendinamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 
[Reglamentą dėl „InvestEU“] ir 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] X antraštinę dalį.

Su EJRŽAF susijusios derinimo operacijos 
įgyvendinamos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [Reglamentą dėl „InvestEU“] ir 
Reglamento (ES) Nr. [Reglamento dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] X antraštinę dalį.

Or. en

Pakeitimas 985
Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis pagal III antraštinę dalį 
skiriamos paramos vertinimas atliekamas, 
kai yra pakankamai informacijos apie 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo paramos 
įgyvendinimo pradžios.

2. Tarpinis pagal III antraštinę dalį 
skiriamos paramos vertinimas atliekamas, 
kai yra pakankamai informacijos apie 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo paramos 
įgyvendinimo pradžios. Šis vertinimas 
pateikiamas kaip Komisijos ataskaita ir į 
jį įtraukiamas išsamus visų konkrečių 
įgyvendinimo aspektų vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Kaip pabrėžė Pirmininkų sueiga, atliekant laikotarpio vidurio vertinimą, ne tik galutinis 
priemonių vertinimas turėtų būti grindžiamas pakankamai išsamia ataskaita, kad būtų galima 
tinkamai įvertinti fondo veiklos rezultatus.

Pakeitimas 986
Gabriel Mato
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Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

4. Komisija perduoda vertinimus, 
nurodytus 2 ir 3 dalyse, Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui.

Or. en

Pagrindimas

Kaip pabrėžė Pirmininkų sueiga, atliekant laikotarpio vidurio vertinimą, ne tik galutinis 
priemonių vertinimas turėtų būti grindžiamas pakankamai išsamia ataskaita, kad būtų galima 
tinkamai įvertinti fondo veiklos rezultatus.

Pakeitimas 987
Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prireikus Komisija, remdamasi 2 
dalyje nurodyta ataskaita, gali siūlyti šio 
reglamento pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Kaip pabrėžė Pirmininkų sueiga, atliekant laikotarpio vidurio vertinimą, ne tik galutinis 
priemonių vertinimas turėtų būti grindžiamas pakankamai išsamia ataskaita, kad būtų galima 
tinkamai įvertinti fondo veiklos rezultatus.

Pakeitimas 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vykdo su EJRŽF ir jo 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
EJRŽF skirtais finansiniais ištekliais taip 
pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 4 straipsnyje 
nurodytais prioritetais.

2. Komisija vykdo su EJRŽF ir jo 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
EJRŽAF skirtais finansiniais ištekliais taip 
pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 4 straipsnyje 
nurodytais prioritetais.

Or. en

Pakeitimas 989
Isabelle Thomas

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teisės subjektas, įsteigtas pagal 
Sąjungos teisę, ar tarptautinė organizacija.

b) teisės subjektas, įsteigtas pagal 
Sąjungos teisę, įskaitant profesines 
organizacijas, ar tarptautinė organizacija.

Or. fr

Pakeitimas 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 182/201138.

1. Komisijai padeda Jūrų reikalų, 
žvejybos ir akvakultūros fondo komitetas. 
Tas komitetas – tai komitetas, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 182/201138.

_________________ _________________

38 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

38 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
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įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Fondas turėtų vadintis Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondu (EJRŽAF). 
Akvakultūros svarba pasaulyje ir ES nuolat auga, todėl šis sektorius nusipelno atskiro tiek ES 
žuvininkystės politikos, tiek fondų skyriaus.

Pakeitimas 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 182/201138.

1. Komisijai padeda Jūrų reikalų, 
žvejybos ir akvakultūros fondo komitetas. 
Tas komitetas – tai komitetas, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 182/201138.

_________________ _________________

38 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

38 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad EJRŽF turėtų apimti paramą akvakultūrai.

Pakeitimas 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4
straipsnis.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento 
(ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos vykdomosios valdžios įgaliojimai, tokie kaip oficialūs reikalavimai ir valstybių 
narių veiklos rezultatų ataskaitų turinio reikalavimai, yra labai svarbūs, todėl valstybės narės 
turėtų galėti imtis prasmingų veiksmų. Patariamoji procedūra to neužtikrina, tačiau būtina 
nustatyti valdymo komiteto procedūrą.

Pakeitimas 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54a straipsnis

POSEI peržiūra ir atokiausi regionai

Iki 2023 m. pabaigos Komisija pateikia 
ataskaitą dėl visų šio reglamento 
nuostatų, konkrečiai susijusių su 
atokiausiais regionais, taikymo ir 
atitinkamus pasiūlymus. Komisija svarsto 
galimybę sukurti atokiausiems regionams 
ir saloms skirtą jūrų reikalų ir 
žuvininkystės programą (POSEI).

Or. en

Pakeitimas 994
Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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EUROPOS JŪRŲ REIKALŲ IR 
ŽUVININKYSTĖS FONDO BENDRIEJI 
IŠTEKLIAI KIEKVIENAI VALSTYBEI 
NAREI 2021–2027 M.

EUROPOS JŪRŲ REIKALŲ, ŽVEJYBOS 
IR AKVAKULTŪROS FONDO 
BENDRIEJI IŠTEKLIAI KIEKVIENAI 
VALSTYBEI NAREI 2021–2027 M.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad EJRŽF turėtų apimti paramą akvakultūrai.
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