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PASIŪLYMAI

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

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

2. mano, kad įdėta daug pastangų siekiant padidinti patikimas jūrų biologinių išteklių 
mokslo žinias; nors žinių turime daugiau, tačiau vis dar toli gražu ne optimalų jų kiekį, 
kad būtų galima atlikti tinkamą vertinimą; todėl mano, kad siekiant toliau gerinti 
išteklių vertinimą Sąjungos lėšų tiek tarptautinėms, tiek valstybių narių mokslinių 
tyrimų organizacijoms turi būti skiriama daugiau;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip pusė Sąjungai tiekiamų žuvininkystės produktų 
sugaunama tarptautiniuose vandenyse ir trečiųjų šalių išskirtinėse ekonominėse zonose; 
mano, kad, siekiant laikytis tarptautiniuose žuvininkystės susitarimuose nustatytų 
įsipareigojimų ir plėtoti Sąjungos dalyvavimą regioninėse žuvininkystės valdymo 
organizacijose, 2020 m. metiniame biudžete reikia numatyti atitinkamas ir patikimas 
biudžeto lėšas;

4. primena, kad akvakultūra tampa svarbiu elementu siekiant tikslo patenkinti didėjančio 
žuvininkystės produktų vartojimo Sąjungoje poreikius;

5. pabrėžia, kad 2020 m. biudžete turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys finansiniams 
ištekliams, numatytiems siekiant padėti laivynui sklandžiai įgyvendinti įpareigojimo 
iškrauti laimikį priemones;

6. dar kartą pabrėžia pakrantės ir tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomos smulkiosios 
žvejybos laivyno svarbą ir pabrėžia, kad sektoriui tenka beveik 75 proc. visų Sąjungoje 
įregistruotų žvejybos laivų ir beveik pusė visų žuvininkystės sektoriaus darbo vietų; 
pažymi, kad mažos apimties priekrantės žvejybos veiklos vykdytojai priklauso nuo 
geros būklės žuvų išteklių, kaip pagrindinio pajamų šaltinio;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares padėti bendruomenėms, kurios yra priklausomos nuo 
žuvininkystės, įvairinti savo ekonomiką ir vykdyti kitą jūrinę veiklą, pvz., turizmą, ir 
padėti joms suteikti daugiau vertės žvejybos veiklai;

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

9. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) atlieka itin 
svarbų vaidmenį koordinuojant ir įgyvendinant BŽP; pažymi, kad kad tai turėtų 
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atsispindėti jos biudžete;

10. atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės sprendimą išstoti iš Sąjungos, kuris turės 
poveikį 2014–2020 m. EJRŽF įgyvendinimui; pažymi, kad dėl „Brexit’o“ itin daug 
dėmesio reikia skirti naujos 2021–2027 m. laikotarpio finansinės biudžeto sistemos 
nustatytmui; mano, kad, siekiant prisitaikyti prie naujos padėties, būtinas didesnis 
papildomas Sąjungos biudžeto lankstumas;

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


