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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad žvejyba, vykdoma atsižvelgiant į tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu 
lygmeniu priimtas priemones ir grindžiama atsakingu ir tvariu išteklių naudojimu 
prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ir ES viduje, ir besivystančiose 
šalyse, o neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba turi dramatiškų 
ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių padarinių, kurie ypač kenkia besivystančioms 
šalims, nes trukdo joms pasiekti Tūkstančio vystymosi tikslų (TVT), ypač 1, 7 ir 8 TVT;

2. pabrėžia tarpvalstybinį žvejybos pobūdį ir būtinybę, siekiant įveikti NNN žvejybą, 
bendradarbiauti dvišaliu ir daugiašaliu lygmenimis, kad visi taikytų kovos su NNN 
žvejyba priemones skaidriai, nediskriminuojamai ir teisingai, atsižvelgdami į 
besivystančių šalių, ypač mažų salų valstybių, finansinius, techninius ir žmogiškuosius 
pajėgumus;

3. atsižvelgdamas į tai palankiai vertina Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos 
(FAO) 2009 m. lapkričio mėn. priimtą susitarimą dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, 
atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, todėl ragina visą tarptautinę bendruomenę kuo greičiau 
ratifikuoti šį susitarimą;

4. ragina Komisiją užtikrinti savo politikos krypčių nuoseklumą, kad vystymosi politika, 
kurią vykdant kovojama su skurdu, kaip ir su aplinka ir prekyba susiję klausimai, būtų ES 
politikos, kuria siekiama įveikti NNN žvejybą, sudėtinė dalis;

5. pabrėžia tiesioginį NNN žvejybos ryšį su valstybės valdymo lygiu ir ragina, kad visos 
išorės pagalbos priemonės būtų lydimos tvirto pagalbą gaunančios šalies politinio ryžto 
uždrausti NNN žvejybą savo vandenyse ir apskritai pagerinti žuvininkystės sektoriaus 
valdymą;

6. ragina Komisiją susitarimuose, kuriuos ji pasirašo su besivystančiomis šalimis, kiek 
reikia, padidinti žuvininkystės sektoriui skiriamą finansinį paketą, kad šios šalys galėtų 
sutvirtinti savo institucinius, žmogiškuosius ir techninius pajėgumus kovoti su NNN 
žvejyba ir taip užtikrinti geresnį pasaulinių ir regioninių žuvininkystės valdymo 
organizacijų priimtų priemonių ir Europos teisės aktų laikymąsi;

7. pabrėžia, kad reikia įtraukti pilietinę visuomenę ir suteikti atsakomybę žuvininkystės 
sektoriaus įmonėms, kad jos užtikrintų, kad būtų taikomi teisėti žvejybos metodai, ir 
bendradarbiautų su valdžios institucijomis kovojant su NNN žvejyba, atsižvelgdamos į 
įmonių socialinę ir aplinkosaugos atsakomybę.
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