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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos bendra žuvininkystės politika (BŽP) yra būtina norint užtikrinti visais 
aspektais (aplinkosaugos, ekonominiu ir socialiniu) tausų žuvininkystės valdymą. Bendros 
žuvininkystės politikos tikslų, kurių buvo tikimasi, iki šiol nepasiekta; atsižvelgdama į tai, 
Komisija pritaria BŽP reformai, siekiant išvengti nuolatinio didelio žuvų išteklių eikvojimo, 
perteklinio laivynų pajėgumo, nedidelio daugelio laivynų pelningumo ir ekonominio 
atsparumo. Todėl kai kuriuos aspektus reikia pakeisti, kad būtų pasiektas bendras tikslas –
užtikrinti ilgalaikes tausias aplinkos sąlygas ir geresnį aprūpinimą maistu garantuojančią 
žvejybos ir akvakultūros veiklą. 

Atnaujinta politika turėtų būti siekiama gyvuosius jūrų biologinius išteklius naudoti taip, kad 
būtų atkurti ir išlaikomi tokie žuvų išteklių dydžiai, kad būtų galima taikyti didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio principą. Reikėtų kuo greičiau sukurti tokią sistemą, nes dėl to 
smarkiai pagausėtų visi ištekliai ir atitinkamai pagerėtų ekonominė bei socialinė padėtis. Kita 
vertus, mažinant sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį, panaikinant žuvų išmetimą į jūrą ir 
kuo labiau sumažinant neigiamą poveikį ekosistemoms, be kita ko, kuriant selektyvius 
žvejybos įrankius, pagerės aplinkos būklė.

Vienodos galimybės naudotis vandenimis ir toliau turėtų būti svarbiausias BŽP principas, 
kaip ir jūrų biologinių išteklių išsaugojimas, kuris turi likti pagrindinis ramstis siekiant BŽP 
tikslų. Visų pirma svarbiausia išteklių išsaugojimo priemonė – daugiamečiai išteklių valdymo 
planai, kuriais siekiama užtikrinti tausų išteklių naudojimą. Be to, ir toliau būtina bazinio 
laivynų valdymo politika, pagal kurią kiekvienai valstybei narei nustatomos tikslios viršutinės 
bendrų žvejybos pajėgumų ribos. 

BŽP turėtų remti aplinkos, ekonominiu ir socialiniu atžvilgiu tvarią akvakultūros sektoriaus 
plėtrą. Tvari akvakultūra gali prisidėti prie pakrančių regionų ir kaimo vietovių aprūpinimo 
maistu, jų ekonominio augimo ir darbo vietų jose kūrimo, jei ji tinkamai valdoma siekiant kuo 
labiau apsaugoti aplinką nuo jos būklės blogėjimo. Kai valstybės narės pagal Europos 
Sąjungos strategines gaires parengia nacionalinius planus, skirtus sudaryti palankesnes 
sąlygas tvariai akvakultūros plėtrai, galima pasiekti didelės pažangos verslo saugumo ir 
galimybių naudotis vandenimis bei erdve srityse. Parama saugomų jūrų teritorijų tinklui 
„Natura 2000“ šiuo atžvilgiu taip pat yra labai svarbi investicija. Akvakultūros vystymui 
akivaizdžiai būdingas Sąjungos aspektas: strategijų pasirinkimas nacionaliniu lygmeniu gali 
turėti įtakos akvakultūros vystymuisi kaimyninėse valstybėse narėse. Labai svarbu, kad 
valstybėms narėms būtų suteikta galimybė žinoti, kaip kitos valstybės narės ketina ateityje 
vystyti akvakultūrą.

Per kitą finansinį laikotarpį BŽP numatyta bendra suma yra 6,68 mlrd. EUR (finansuojama iš 
Žuvininkystės fondo). 

Nuomonės referentas pritaria bendroms siūlomos reformos kryptims.
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******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą siūlyti, kad Europos Parlamentas 
per pirmąjį svarstymą priimtų savo poziciją ir pritartų bendroms siūlomos reformos kryptims.

Savo nuomonėje dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo Biudžeto komitetas išsamiai įvertins biudžetinius aspektus. Nuomonėje turėtų būti 
svarstoma galimybė nedidelio masto žvejybai numatyti atskirą finansavimą.



AD\905604LT.doc 5/7 PE480.668v02-00

LT

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; pakartoja, kad 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti jos dabartinius politinius 
prioritetus ir Lisabonos sutartyje 
numatytas naujas užduotis, taip pat 
reaguoti į nenumatytus įvykius, pagal kitą 
DFP turi būti numatyta pakankamai 
papildomų išteklių; ragina Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;
______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad numatytas pasiūlymo 
finansinis poveikis teisėkūros institucijai 
yra tik orientacinio pobūdžio ir negali būti 
patvirtintas, kol nepasiektas susitarimas 
dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
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