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Įvadas

Visa veikla jūrų reikalų ir žuvininkystės srityje, išskyrus žuvininkystės tyrimus, įeina į 
2 išlaidų kategoriją „Gamtos išteklių apsauga ir valdymas“. Įvardijami du pagrindiniai 
elementai: Europos žuvininkystės fondas (EŽF) ir vadinamoji „antroji priemonė“, į kurią įeina 
visa kita veikla, susijusi su Bendrąja žuvininkystės politika (BŽP), įskaitant tarptautinę 
žuvininkystę ir jūrų teisę. Pagaliau 2009 m. preliminariame biudžeto projekte (PBP) numatyti 
parengiamieji veiksmai ir bandomasis projektas, susiję su Europos jūrų politikos 
įgyvendinimo pradžia.

Komisija siūlo EŽF skirti 631,7 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų ir 561,1 mln. eurų 
mokėjimų asignavimų, kurie sudaro atitinkamai 3,1 proc. ir 24,5 proc. daugiau nei buvo 
numatyta 2008 m. biudžete. Tokio palyginti žymaus mokėjimų padidėjimo pagrindinė 
priežastis yra žemas 2008 m. biudžeto žemas mokėjimų lygmuo, kadangi visi išankstiniai 
mokėjimai numatyti 2007 m. biudžete. Siūlomi mokėjimų asignavimai 2009 m. PBP yra 
susiję su naujomis 2007–2013 m. EŽF programomis ir biudžeto eilučių, kurios buvo 2000–
2006 m. struktūrinių fondų programų (Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės 
(ŽOFP) įgyvendinimo pabaiga) dalis, likusių įsipareigojimų įvykdymu.

BŽP siūlomi asignavimai yra 297,8 mln. eurų įsipareigojimams ir 269,3 mln. eurų 
mokėjimams. Tai atitinkamai 6 proc. ir 11 proc. mažiau, palyginti su 2008 m. Komisija 
stengiasi suderinti biudžeto asignavimus su realiu jų įgyvendinimu, pastebėtu pastaraisiais 
metais. Į šiuos duomenis taip pat reikia įtraukti 5,7 mln. eurų, skirtų Bendrijos žuvininkystės 
kontrolės agentūrai (BŽKA). Tai vidutiniškai 23 proc. mažiau visoms BŽKA programų 
antraštinėms dalims, palyginti su 2008 m.

Išlaidos, susijusios su tarptautine veikla (194,3 mln. eurų įsipareigojimams ir mokėjimams), 
sumažėjo 8 proc., palyginti su 2008 m. Šios išlaidos sumažėjo dėl to, kad dėl lėšų, skirtų kai 
kuriems žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimams su trečiosiomis šalimis, buvo iš 
naujo deramasi ir jos buvo pakoreguotos, o taip pat ir dėl mažesnių neprivalomų įnašų 
tarptautinėms žuvininkystės organizacijoms. Daugelis prašomų asignavimų skirti finansuoti 
galiojančius žuvininkystės susitarimus. Kai kurių esamų žuvininkystės sektoriaus susitarimų, 
kurių galiojimas greitai baigsis, atnaujinimui ir kai kuriems naujiems susitarimams, dėl kurių 
dar bus deramasi, rezervo eilutėje yra numatyti 29 mln. eurų. Likusiais asignavimais siekiama 
užtikrinti Bendrijos dalyvavimą tarptautinėse ir regioninėse žuvininkystės organizacijose, 
kurių vis daugėja, bei parengiamuosiuose darbuose šioje srityje.

Pastabos

2009 m. PBP žuvininkystei asignavimų skirta panašiai, kaip ir praėjusiais finansiniais metais. 
Tokia padėtis labai bloga, nes reikia prisiminti, kad jau anksčiau skirtų lėšų vos užteko 
įgyvendinti toms priemonėms, kurios buvo numatytos viešosios administracijos institucijų 
veikloje vystant Bendrijos žuvininkystės ir jūrų politiką, o siekiant, kad ji būtų nuosekli ir 
veiksminga, jai turi būti skirta užtektinai išteklių.

Dėl didėjančių kuro kainų atsirandantis išorės ekonominis spaudimas žuvininkystės sektoriui 
padidina esamą spaudimą dėl perteklinių laivyno pajėgumų ir žvejybos išteklių pereikvojimo. 
Apskaičiuota, kad esant dabartiniam kainų lygiui, žuvininkystės sektoriuje kuro sąnaudos 
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sudaro daugiau nei 30 proc. ES iškrautų žuvų vertės. Kai kurie operatoriai, visų pirmą tralų 
operatoriai, nukenčia labiausiai, nes jų kuro sąnaudos sudaro iki 50 proc. pajamų. Kita vertus, 
žuvies kainos per pastaruosius metus nekito arba net sumažėjo, todėl tiek sektorius, tiek žvejai 
patyrė didelių praradimų ir susidūrė su kritiniais socialiniais sunkumais.

Komisija siūlo restruktūrizuoti žuvininkystės sektorių, atkreipiant dėmesį į dabartinę 
makroekonomikos padėtį, tačiau reikia imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų užtikrintas 
pažeidžiamiausių Europos laivyno segmentų išlikimas, atsižvelgiant į ekonomines ir 
socialines pasekmes. Atsižvelgiant į tai, skubiai reikalinga papildoma pagalba siekiant 
sektoriaus restruktūrizavimo metu ir pasikeitus kuro kainoms suteikti paramą žvejams.

Ši parama turėtų būti teikiama iš BŽP didinant asignavimus ir mokėjimus, taikant naujas 
socialinio pobūdžio ar kitas išskirtines priemones. Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama 
restruktūrizuoti žvejybos laivyną mažinant kainas ir priklausomybę nuo degalų bei teikiant 
didesnę socialinę paramą žvejams, stengiantis, kad sektorius būtų palankesnis aplinkai, 
mažiau priklausomas nuo degalų ir žvejams būtų užtikrinamas atitinkamas atlygis už jų 
sugautų žuvų kiekį. Nuomonės referentas mano, kad tokios išskirtinės priemonės leis įdiegti 
daugiau naujovių sektoriuje ir padės žvejams prisitaikyti prie sektoriaus restruktūrizavimo. 
Dabar, susidarius išskirtinėms aplinkybėms, taikyti minėtąsias priemones tiesiog būtina.

Biudžeto eilutės lėšas, skirtas bendram valstybių narių vykdomam kontrolės priemonių 
finansavimui, Komisija 2009 m. PBP sumažino 3,1 proc., grįsdama tuo, kad praėjusiais 
finansiniais metais ne visos šios eilutės lėšos buvo panaudotos, ir tuo, jog 2008 m. bus 
vykdomos tam tikros techninės paramos programos.

Šis sumažinimas yra tarsi tam tikras pretekstas ateityje nuslėpti prastą valdymą tose 
valstybėse narėse, kurios nepasilieka pakankamai išteklių žuvininkystės kontrolei stiprinti, tuo 
labiau, kad atkakliai gina savo kompetenciją šioje srityje, tačiau veikia joje visiškai 
nepakankamai, nors teisiškai jos įpareigotos tai tinkamai atlikti. Be to, šis sumažinimas 
neatitinka Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 7/2007,1 kurioje pabrėžiama, kad 
valstybės narės turėtų tobulinti su inspektavimo veikla susijusias analizės, planavimo ir 
tolesnių veiksmų priemones, kad būtų užtikrintas pakankamas bendras kontrolės lygis ir 
optimalus išteklių paskirstymas.

Atokiausiems regionams, atsižvelgiant į jų ypatumus, turi būti skirtas ypatingas dėmesys, kaip 
tik siekiant užtikrinti, kad tie ypatumai, kurių randasi dėl regionų izoliacijos ir gamtinės jų 
aplinkos, turėtų mažesnį poveikį. Taryba patvirtino 2008 m. finansinės paramos priemonę, 
kuriai skiriama 15 mln. eurų. Ši suma neatitinka Europos Parlamento numatytų 17 mln. eurų, 
todėl ji akivaizdžiai turės būti padidinta. Dėl šio padidėjimo taip pat reikės adaptuoti esamą 
teisinę tvarką.

Jūrų politika yra vienas iš strateginių Europos Sąjungos tikslų. Numatyta suartinti skirtingas 
įvairių sričių – jūrų transporto, turizmo, žuvininkystės, aplinkos apsaugos, gamtos išteklių 
apsaugos ir mokslinių tyrimų – iniciatyvas ir vystymą. Tikimasi, kad tai turės daugialypį 
poveikį Europos Sąjungos jūrų politikos raidai.

                                               
1 Specialioji ataskaita Nr. 7/2007 dėl su Bendrijos žuvų išteklių apsaugos taisyklėmis susijusių kontrolės, 
inspektavimo ir sankcijų sistemų. Oficialusis leidinys C317, 2007 12 28.
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Siekiant pradėti įgyvendinti šią naują integruotą jūrų aplinkos politiką, reikia pasiruošti ir 
todėl jau dabar būtina numatyti tinkamų finansinių išteklių parengiamosioms iniciatyvoms 
įgyvendinti, siekiant tęsti jau pradėtus parengiamuosius jūros politikos veiksmus ir bandomąjį 
projektą dėl bendradarbiavimo tinklų ir pažangiosios patirties jūrų politikos srityje. Taigi be 
galo svarbu į 2009 m. biudžetą įrašyti atitinkamą eilutę, siekiant išvengti minėtųjų iniciatyvų 
sustabdymo tais finansiniais metais.

Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas yra susirūpinęs, kad naujoji Europos Sąjungos jūrų 
politika gali kenkti šiuo metu prioritetinėms BŽP sritims kalbant apie atitinkamą jų 
finansavimą iš biudžeto. Antriesiems parengiamųjų veiksmų (4,1 mln. eurų) ir bandomojo 
projekto (1,9 mln. eurų) įgyvendinimo metams iš viso skirta 6 mln. eurų. Šių lėšų nepakanka 
visoms naujos Europos Sąjungos jūrų politikos įgyvendinimo išlaidoms padengti. Ateityje 
reikėtų suteikti atitinkamą finansavimą pagal daugiau nei vieną biudžeto eilutę.

PASIŪLYMAI

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

1. pritaria pasiūlymams dėl 2009 m. žuvininkystės ir jūrų politikos biudžeto, tačiau mano, 
kad 2007–2013 m. finansinėje perspektyvoje numatomų išteklių neužtenka žuvininkystės 
sektoriaus poreikiams, kurių kilo tebesitęsiant žuvininkystės sektoriaus krizei, 
pasireiškiančiai padidėjusiomis išlaidomis, ypač kurui įsigyti, mažesniu sugautų žuvų 
kiekiu ir mažesnėmis pajamomis;

2. ragina Komisiją vadovaujantis šia rezoliucija pateikti pasiūlymų dėl priemonių, kurių 
reikia skubiai imtis siekiant užtikrinti žvejų ir pažeidžiamiausių Europos laivyno segmentų 
išlikimą;

3. pritaria tam, kad 2009 m. biudžete numatyta tęsti parengiamuosius jūrų politikos veiksmus 
ir bandomąjį projektą dėl bendradarbiavimo tinklų ir pažangiosios patirties jūrų politikos 
srityje, siekiant išvengti minėtųjų iniciatyvų sustabdymo tais finansiniais metais;

4. išreiškia susirūpinimą dėl asignavimų, skirtų bendram valstybių narių vykdomam kontrolės 
priemonių finansavimui, sumažinimo; mano, kad BŽP bus tinkamai įgyvendinama tik tuo 
atveju jei valstybės narės tiksliai laikysis žuvininkystės kontrolės.

5. išreiškia susirūpinimą, kad naujoji Europos Sąjungos jūrų politika gali kenkti šiuo metu 
prioritetinėms BŽP sritims, kalbant apie atitinkamą jų finansavimą iš biudžeto; siūlomų 
lėšų nepakanka visoms naujos Europos Sąjungos jūrų politikos įgyvendinimo išlaidoms 
padengti. Ateityje reikėtų suteikti tinkamą finansavimą pagal daugiau nei vieną biudžeto 
eilutę.
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