
PA\894685LT.doc PE483.813v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vystymosi komitetas

2011/2290(INI)

6.3.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vystymosi komiteto

pateiktas Žuvininkystės komitetui

dėl bendros žuvininkystės politikos reformos. Plataus pobūdžio komunikatas
(2011/2290(INI))

Nuomonės referentė: Isabella Lövin



PE483.813v01-00 2/3 PA\894685LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\894685LT.doc 3/3 PE483.813v01-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad dabar žūtbūt reikia esminės ES bendros žuvininkystės politikos (BŽP) 
reformos, nes per 30 jos įgyvendinimo metų nepasiekti jos vidaus ir išorės lygmens 
tikslai;

2. pabrėžia, kad tausi žvejyba, kuria atkuriamas ir išlaikomas išteklių lygis, gerokai 
viršijantis lygį, kurį pasiekus taikomas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio 
principas, bus labai naudinga aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu, nes ne taip 
blogės aplinkos būklė, žvejų bendruomenėms bus užtikrinta saugi ateitis, o žuvininkystės 
sektorius bus pelningas ir negaudamas viešojo sektoriaus paramos, skirtos išgyventi;

3. primena, kad pasaulio vandenynai ne tik yra maisto šaltinis, padeda užtikrinti aprūpinimą 
maistu ir pragyvenimo šaltinį 500 mln. žmonių visame pasaulyje, iš jų vykdant 
žuvininkystę gaunama bent 50 proc. gyvūninių baltymų 400 mln. žmonių 
neturtingiausiose šalyse, bet jie itin svarbūs švelninant klimato kaitą, teikiant transporto 
paslaugas ir juose yra apie 90 proc. gyvybės žemėje buveinės;

4. nerimauja dėl didelės ES rinkų priklausomybės nuo žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų importo, nes 60 proc. visų ES naudojamų žuvininkystės produktų importuojama 
daugiausia iš besivystančių šalių; pabrėžia, kad geriausias būdas sumažinti priklausomybę 
nuo importo – atkurti ir išlaikyti tolio lygio Europos žuvų išteklius, kurie gerokai viršytų 
lygį, kurio reikia, kad būtų taikomas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio 
principas;

5. pabrėžia, kad importuojamiems žuvininkystės ir akvakultūros produktams turėtų būti 
taikomi tokie patys aplinkos apsaugos ir socialiniai standartai kaip ir Europos vidaus 
produkcijai, ir laikosi nuomonės, kad besivystančioms šalims reikės finansinės ir 
techninės pagalbos, kad galėtų pasiekti tokio paties lygio standartus;

6. nepritaria pasiūlymui pradėti taikyti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemas 
regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijos (RFMO) ir tarptautiniuose vandenyse, 
nes dėl jų gali būti smarkiai pažaboti dabartiniai besivystančių šalių siekiai ateityje, susiję 
su jų pačių žuvininkystės sektorių plėtra;

7. pakartoja, kad siekiant gauti žuvų išteklių trečiųjų šalių vandenyse taikoma Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijoje (UNCLOS) nustatyta perteklinių išteklių sąlyga; pabrėžia, 
kad svarbu tinkamai moksliškai nustatyti perteklių; pabrėžia, kad BŽP turi būti numatyta, 
kad visa svarbi informacija, susijusi su aptariamų žuvų išteklių bendromis žvejybos 
pastangomis valstybių narių ir, kai taikoma, užsienio šalių laivuose, būtų skaidri ir ES bei 
trečiosios šalys partnerės ja keistųsi.


