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Pakeitimas 77
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Žuvininkystės pramonė yra 
strategiškai svarbi socialinei ekonominei 
padėčiai, visuomenės aprūpinimui žuvimi 
ir stabiliai maisto produktų pusiausvyrai 
valstybėse narėse bei pačioje Europos 
Sąjungoje (ES) užtikrinti. Ji taip pat labai 
prisideda skatinant socialinę ir 
ekonominę pakrančių bendruomenių 
gerovę, vietos plėtrą ir užimtumą, 
palaikant ir kuriant ekonominę veiklą ir 
darbo vietas gavybos ir galutinio produkto 
gamybos srityse, užtikrinant aprūpinimą 
šviežia žuvimi bei išlaikant vietos 
kultūrines tradicijas.

Or. pt

Pakeitimas 78
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri 
teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų 
vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros 
apsaugai, valdymui ir eksploatavimui, taip 
pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
apdorojimui ir pardavimui, kai tokia veikla 
vykdoma valstybių narių teritorijose arba 
Sąjungos vandenyse, įskaitant žvejybos 
laivus, plaukiojančius su trečiųjų šalių 
vėliavomis ir jose registruotus, arba 
Sąjungos žvejybos laivus ar valstybių narių 

(2) EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri 
teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų 
vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros 
apsaugai, valdymui ir eksploatavimui, taip 
pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
apdorojimui ir pardavimui bei ekonominei 
veiklai labiausiai nuo žvejybos 
priklausančioms pakrančių 
bendruomenėms, kai tokia veikla vykdoma 
valstybių narių teritorijose arba Sąjungos 
vandenyse, įskaitant žvejybos laivus, 
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piliečius, neatsižvelgiant į pirminę vėliavos 
valstybės atsakomybę, laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 117 
straipsnio nuostatų;

plaukiojančius su trečiųjų šalių vėliavomis 
ir jose registruotus, arba Sąjungos žvejybos 
laivus ar valstybių narių piliečius, 
neatsižvelgiant į pirminę vėliavos valstybės 
atsakomybę, laikantis Jungtinių Tautų jūrų 
teisės konvencijos 117 straipsnio nuostatų;

Or. pt

Pakeitimas 79
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) būsima EJRŽF turėtų padėti visiškai 
išspręsti nedidelio masto žvejybos 
sektoriaus problemas ir patenkinti 
konkrečius poreikius, turint omenyje tai, 
kad ES mažos apimties žvejybos laivynas 
įdarbina daugiau darbo jėgos kiekvienai 
sugautai žuviai; 

Or. pt

Pakeitimas 80
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant padidinti žvejų atsakomybę 
įgyvendinant bendrąją žuvininkystės 
politiką (BŽP) ir tokiu būdu stiprinti 
tinkamą ir sėkmingą BŽP įgyvendinimą, 
EJRŽF turėtų remti partnerystę, 
bendradarbiavimą ir dialogą tarp 
mokslininkų ir žvejų;

Or. en
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Pakeitimas 81
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) parama IJP turėtų patekti į EJRŽF 
veikimo sritį, kuri apimtų koordinuojamų 
veiksmų ir sprendimų dėl vandenynų, jūrų, 
pakrančių regionų ir jūrininkystės sektorių 
plėtrą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į 
skirtingas ES politikos sritis, susijusias su 
šiais klausimais, t. y. bendra žuvininkystės 
politika, transportu, pramone, teritorine 
sanglauda, aplinka, energija ir turizmu. 
Būtina užtikrinti suderinamumą ir 
integraciją, kiek tai susiję su skirtingų 
sektorių Baltijos jūros, Šiaurės jūros, Keltų 
jūros, Biskajos įlankos, Pirėnų pakrantės, 
Viduržemio ir Juodosios jūros baseinų 
politikos valdymu;

(4) parama IJP turėtų patekti į EJRŽF 
veikimo sritį, kuri apimtų koordinuojamų 
veiksmų ir sprendimų dėl vandenynų, jūrų, 
pakrančių regionų ir jūrininkystės sektorių 
plėtrą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į 
skirtingas ES politikos sritis, susijusias su 
šiais klausimais, t. y. bendra žuvininkystės 
politika, transportu, pramone, teritorine 
sanglauda, aplinka, energija, turizmu ir
pastovių darbo vietų ir su jomis susijusių 
teisių kūrimu. Būtina užtikrinti 
suderinamumą ir integraciją, kiek tai susiję 
su skirtingų sektorių Baltijos jūros, Šiaurės 
jūros, Keltų jūros, Biskajos įlankos, Pirėnų 
pakrantės, Viduržemio ir Juodosios jūros 
baseinų politikos valdymu;

Or. pt

Pakeitimas 82
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Europos Tarybos 2010 m. 
birželio 17 d. išvadas dėl strategijos
„Europa 2020“ priėmimo, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų siekti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo, 
taip skatindamos harmoningą Sąjungos 
plėtrą. Visų pirma, ištekliai turi būti skirti 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
uždavinių, ir efektyvumas turi būti 

(5) pagal Europos Tarybos 2010 m. 
birželio 17 d. išvadas dėl strategijos
„Europa 2020“ priėmimo, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų siekti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo, 
taip skatindamos harmoningą Sąjungos 
plėtrą. Visų pirma, ištekliai turi būti skirti 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
uždavinių, ypač daug dėmesio skiriant su 
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didinamas labiau orientuojantis į rezultatus.
IJP įtraukimas ir naujasis EJRŽF taip pat 
prisidės siekiant pagrindinių politikos 
tikslų, nustatytų 2010 m. kovo 3 d. 
Komisijos komunikate „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ („Europa 2020“ strategija) ir 
atitinka Sutartyje nustatytus bendruosius 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslus;

užimtumu ir kova su skurdu bei socialine 
atskirtimi ir klimato pokyčiais susijusiems 
tikslams, ir efektyvumas turi būti 
didinamas labiau orientuojantis į rezultatus.
IJP įtraukimas ir naujasis EJRŽF taip pat 
prisidės siekiant pagrindinių politikos 
tikslų, nustatytų 2010 m. kovo 3 d. 
Komisijos komunikate „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ („Europa 2020“ strategija) ir 
atitinka Sutartyje nustatytus bendruosius 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 83
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu įgyvendinant 
naujoves ir jūrų pažinimu pagrįstą 
žuvininkystės ir akvakultūros politiką ir
užtikrinant tvarų užimtumą bei
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos didinimą, išlaisvinant plėtros ir 
darbo vietų kūrimo potencialą, slypintį 
pakrančių ir vidaus vandenų žuvininkystės 
bendruomenėse, taip pat skatinti 
žuvininkystės veiklų diversifikavimą į 
kitus tvarius jūrų ekonomikos sektorius;

Or. en



AM\908413LT.doc 7/42 PE492.837v01-00

LT

Pakeitimas 84
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir pastovių darbo vietų
ir su jomis susijusių teisių kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

Or. pt

Pakeitimas 85
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
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vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius ir gerinti darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 86
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendra žuvininkystės politika siekiama 
užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros 
veikla prisidėtų prie ilgalaikių tvarių 
aplinkos sąlygų, kurios būtinos ekonominei 
ir socialinei plėtotei, kūrimo. Be to, ja 
turėtų būti prisidedama prie 
produktyvumo didinimo, deramo
gyvenimo lygio žuvininkystės sektoriuje 
užtikrinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas 
išteklių prieinamumas ir tiekimas 
vartotojams prieinamomis kainomis;

(8) bendra žuvininkystės politika siekiama 
užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros 
veikla prisidėtų prie ilgalaikių tvarių 
aplinkos sąlygų, kurios būtinos ekonominei 
ir socialinei plėtotei, kūrimo. BŽP turėtų 
skatinti žuvininkystės sektoriaus 
modernizavimą ir tvarią plėtrą, padarant 
jį socialiai ir ekonomiškai gyvybingą ir 
sukuriant tvarios žuvininkystės tvirtą 
pagrindą siekiant tiekti žuvis visuomenei, 
užtikrinti apsirūpinimo maistu 
savarankiškumą ir saugumą, išsaugoti 
darbo vietas ir pagerinti gyvenimo sąlygas 
žvejams, taip pat užtikrinti labiausiai nuo 
žvejybos priklausomų pakrančių vietovių 
tvarų vystymąsi;

Or. pt

Pakeitimas 87
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) bendros žuvininkystės politikos ir 
integruotos jūrų politikos išlaidos turėtų 

(12) bendros žuvininkystės politikos ir 
integruotos jūrų politikos išlaidos turėtų 
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būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto 
per vieną fondą (EJRŽF), tiesiogiai arba 
pagal pasidalijamojo valdymo su 
valstybėmis narėmis principą.
Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis 
narėmis turėtų būti taikomas ne tik 
žuvininkystės, akvakultūros,
bendruomenės inicijuotos plėtros paramos 
priemonėms, bet taip pat bendrosios rinkos 
organizacijoms ir kompensacijoms 
atokiausiems regionams, kontrolės ir 
duomenų rinkimo veiklai. Tiesioginis 
valdymas turėtų būti taikomas mokslinėms 
rekomendacijoms, savanoriškoms 
įmokoms žuvininkystėms valdymo 
organizacijoms, patariamosioms taryboms 
ir veiklai, kuria siekiama įgyvendinti 
integruotą jūrų politiką. Būtina nurodyti 
priemonių, kurios gali būti finansuojamos 
EJRŽF, rūšis;

būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto 
per vieną fondą (EJRŽF), tiesiogiai arba 
pagal pasidalijamojo valdymo su 
valstybėmis narėmis principą.
Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis 
narėmis turėtų būti taikomas ne tik 
žuvininkystės, akvakultūros, labiausiai 
nuo žvejybos priklausomų pakrančių 
bendruomenių plėtros paramos 
priemonėms, bet taip pat bendrosios rinkos 
organizacijoms ir kompensacijoms 
atokiausiems regionams, kontrolės ir 
duomenų rinkimo veiklai. Tiesioginis 
valdymas turėtų būti taikomas mokslinėms 
rekomendacijoms, savanoriškoms 
įmokoms žuvininkystėms valdymo 
organizacijoms, patariamosioms taryboms 
ir veiklai, kuria siekiama įgyvendinti 
integruotą jūrų politiką. Būtina nurodyti 
priemonių, kurios gali būti finansuojamos 
EJRŽF, rūšis;

Or. pt

Pakeitimas 88
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal [Reglamento dėl Bendrosios 
žuvininkystės politikos] (toliau – BŽP 
reglamentas) 50 ir 51 straipsnius Sąjungos 
finansinės EJRŽF paramos teikimui turi 
būti nustatyta sąlyga, kad valstybės narės ir 
ūkio subjektai turi laikytis BŽP taisyklių.
Šia sąlyga siekiama įtvirtinti Sąjungos 
atsakomybę užtikrinti, remiantis viešuoju 
interesu, jūrų biologinių išteklių apsaugą 
pagal BŽP, kaip nustatyta SESV 3
straipsnyje;

(14) pagal [Reglamento dėl Bendrosios 
žuvininkystės politikos] (toliau – BŽP 
reglamentas) 50 ir 51 straipsnius Sąjungos 
finansinės EJRŽF paramos teikimui turi 
būti nustatyta sąlyga, kad valstybės narės ir 
ūkio subjektai turi laikytis BŽP taisyklių.
Šia sąlyga siekiama įtvirtinti Sąjungos 
atsakomybę užtikrinti, remiantis viešuoju 
interesu, jūrų biologinių išteklių apsaugą 
pagal BŽP, taip pat atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su didelio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kaip nustatyta
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atitinkamai SESV 3 ir 9 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 89
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų 
sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama 
pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms 
narėms, kurios nesilaiko savo 
įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, 
susijusias su viešuoju interesu apsaugoti 
jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, 
renkant duomenis ir įgyvendinant kontrolės 
pareigas. Be to, nesilaikant šių 
įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad 
valstybės narės nenustatys netinkamų 
naudos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų 
sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama 
pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms 
narėms, kurios nesilaiko savo 
įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, 
susijusias su viešuoju interesu apsaugoti 
jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, 
renkant duomenis ir įgyvendinant kontrolės 
pareigas, įskaitant darbo inspekciją, ir 
nesilaiko socialinių ir darbo įstatymų. Be 
to, nesilaikant šių įsipareigojimų, iškyla 
grėsmė, kad valstybės narės nenustatys 
netinkamų naudos gavėjų ar 
nefinansuotinos veiklos;

Or. en

Pakeitimas 90
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjungos veikla turi būti papildoma 
veiklai, kurią vykdo valstybės narės arba 
prisidėti prie šios veiklos. Siekiant 
užtikrinti didelę pridedamąją vertę, reikia 
stiprinti Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę, susitariant įtraukti įvairius 
partnerius ir visiškai atsižvelgiant į 

(22) Sąjungos veikla turi būti papildoma 
veiklai, kurią vykdo valstybės narės arba 
prisidėti prie šios veiklos. Siekiant 
užtikrinti didelę pridedamąją vertę, reikia 
stiprinti Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę, susitariant įtraukti įvairius 
partnerius, įskaitant atstovaujančius 
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valstybių narių institucines kompetencijas.
Didelį dėmesį taip pat reikia skirti 
tinkamam moterų ir mažumų grupių 
atstovavimui. Ši partnerystė yra susijusi su 
regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios 
valdžios institucijomis, taip pat kitomis 
atitinkamomis organizacijomis, įskaitant 
tas, kurios yra atsakingos už aplinką ir vyrų 
bei moterų lygybės skatinimą, ir 
ekonominiais bei socialiniais partneriais ir 
kitomis kompetentingomis institucijomis.
Susiję partneriai turėtų būti įtraukti 
rengiant partnerystės sutartis, o taip pat 
rengiant programas, jas vykdant, stebint ir 
vertinant;

socialinius partnerius, ir visiškai 
atsižvelgiant į valstybių narių institucines 
kompetencijas. Didelį dėmesį taip pat 
reikia skirti tinkamam moterų ir mažumų 
grupių atstovavimui. Ši partnerystė yra 
susijusi su regioninėmis, vietos ir kitomis 
viešosios valdžios institucijomis, taip pat 
kitomis atitinkamomis organizacijomis, 
įskaitant tas, kurios yra atsakingos už 
aplinką ir vyrų bei moterų lygybės 
skatinimą, ir ekonominiais bei socialiniais 
partneriais ir kitomis kompetentingomis 
institucijomis. Susiję partneriai turėtų būti 
įtraukti rengiant partnerystės sutartis, o taip 
pat rengiant programas, jas vykdant, stebint 
ir vertinant;

Or. en

Pakeitimas 91
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjungos veikla turi būti papildoma 
veiklai, kurią vykdo valstybės narės arba 
prisidėti prie šios veiklos. Siekiant 
užtikrinti didelę pridedamąją vertę, reikia 
stiprinti Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę, susitariant įtraukti įvairius 
partnerius ir visiškai atsižvelgiant į 
valstybių narių institucines kompetencijas.
Didelį dėmesį taip pat reikia skirti 
tinkamam moterų ir mažumų grupių 
atstovavimui. Ši partnerystė yra susijusi su 
regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios 
valdžios institucijomis, taip pat kitomis 
atitinkamomis organizacijomis, įskaitant 
tas, kurios yra atsakingos už aplinką ir vyrų 
bei moterų lygybės skatinimą, ir 
ekonominiais bei socialiniais partneriais ir 
kitomis kompetentingomis institucijomis.
Susiję partneriai turėtų būti įtraukti 

(22) Sąjungos veikla turi būti papildoma 
veiklai, kurią vykdo valstybės narės arba 
prisidėti prie šios veiklos. Siekiant 
užtikrinti didelę pridedamąją vertę, reikia 
stiprinti Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę, susitariant įtraukti įvairius 
partnerius ir visiškai atsižvelgiant į 
valstybių narių institucines kompetencijas.
Didelį dėmesį taip pat reikia skirti 
tinkamam moterų ir mažumų grupių 
atstovavimui. Ši partnerystė yra susijusi su 
regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios 
valdžios institucijomis, taip pat kitomis 
atitinkamomis organizacijomis, įskaitant
žvejybos pramonę, ir tas, kurios yra 
atsakingos už aplinką ir vyrų bei moterų 
lygybės skatinimą, ir ekonominiais bei 
socialiniais partneriais ir kitomis 
kompetentingomis institucijomis. Susiję 
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rengiant partnerystės sutartis, o taip pat 
rengiant programas, jas vykdant, stebint ir 
vertinant;

partneriai turėtų būti įtraukti rengiant 
partnerystės sutartis, o taip pat rengiant 
programas, jas vykdant, stebint ir vertinant;

Or. pt

Pakeitimas 92
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant padidinti konkurencingumą
ir žvejybos veiklos ekonominius 
rezultatus, labai svarbu skatinti inovacijas 
ir verslumą. Taigi, EJRŽF turėtų remti 
inovatyvią veiklą ir verslo plėtrą;

(31) siekiant padidinti gamintojų 
pelningumą ir žvejybos veiklos vykdytojų 
pajamas, labai svarbu skatinti žvejybos 
pramonės modernizavimą ir tvarų
vystymąsi. Taigi, EJRŽF turėtų remti tvarią 
žuvininkystės sektoriaus, įskaitant 
smulkiąją žuvininkystę, plėtrą;

Or. pt

Pakeitimas 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant padidinti konkurencingumą ir 
žvejybos veiklos ekonominius rezultatus, 
labai svarbu skatinti inovacijas ir verslumą.
Taigi, EJRŽF turėtų remti inovatyvią 
veiklą ir verslo plėtrą;

(31) siekiant padidinti konkurencingumą ir 
žvejybos veiklos ekonominius rezultatus, 
labai svarbu skatinti inovacijas ir verslumą.
Ekologinėmis naujovėmis siekiama 
pagerinti žvejybos veiklos ilgalaikį 
ekologinį tvarumą ir mažinti 
žuvininkystės poveikį jūrų ekosistemoms. 
Todėl EJRŽF turėtų remti inovatyvią veiklą 
ir verslo plėtrą, kurią vykdant būtų 
tausojama aplinka, taikomas atsargumo 
principas ir laikomasi ekosistemomis 
paremto metodo;
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Or. en

Pakeitimas 94
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) dėl pastarųjų metų ekonomikos 
neramumų ir finansų krizės daug jaunų 
žmonių patiria sunkumų siekdami gauti 
finansavimą, reikalingą norint patekti į 
žuvininkystės sektorių; todėl EJRŽF 
parama turėtų būti koncentruojama į tai, 
kaip padėti jaunimui patekti į žvejybos 
sektorių, pavyzdžiui, prisidedant prie 
pirmojo verslo steigimo;

Or. en

Pakeitimas 95
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą 
gyvenimą, mokslininkų ir žvejų 
bendradarbiavimą, skatinant žinių 
platinimą, ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų 
veiklą ir konkurencingumą;

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios norint padidinti gamintojų 
pelningumą ir žvejybos operatorių 
pajamas. Taigi, EJRŽF turėtų remti jaunus 
žmones, siekiančius patekti į šią pramonę, 
jų profesinį mokymą, mokymąsi visą 
gyvenimą, mokslininkų ir žvejų 
bendradarbiavimą, skatinant žinių 
platinimą, ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų 
veiklą ir pelningumą;

Or. pt
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Pakeitimas 96
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą 
gyvenimą, mokslininkų ir žvejų 
bendradarbiavimą, skatinant žinių 
platinimą, ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų 
veiklą ir konkurencingumą;

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti veiksmus, skirtus 
užtikrinti prieigą prie kokybiško pradinio 
ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi, 
mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimą, 
skatinant žinių platinimą, ir konsultacines 
paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą ūkio 
subjektų veiklą ir konkurencingumą ir 
padėtų sumažinti veiklos poveikį aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 97
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) EJRŽF turėtų remti tvarų, vietos 
lygmens žuvininkystės valdymą ir 
pakrančių bendruomenių plėtrą;

Or. pt

Pakeitimas 98
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) atsižvelgiant į tai, kad smulkūs 
pakrantės žvejai mažai dalyvauja 
socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti 
organizacijas, kurios skatina šį dialogą 
tam tinkamose rinkose;

(34) atsižvelgiant į tai, kad socialinis 
dialogas sektorių lygiu mažai išplėtotas,
EJRŽF turėtų remti organizacijas,
skatinančias šio dialogo pagrindu kurti 
regioninio, nacionalinio ir Europos 
lygmens pajėgumus ir stiprinti sektoriaus 
interesų atstovavimą;

Or. en

Pakeitimas 99
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti diversifikacija smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie diversifikacijos, remiant verslo 
pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų 
modifikavimui, be to, remiant atitinkamą 
mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių 
susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos 
veikla);

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti diversifikacija smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie diversifikacijos, remiant verslo 
pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų 
modifikavimui, be to, remiant atitinkamą 
mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių 
susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos 
veikla). EJRŽF turėtų remti veiklos 
įvairinimą ir atkreipti ypatingą dėmesį į 
pakrančių bendruomenių jaunų žmonių 
situaciją / padėtį ir galimybes;

Or. en

Pakeitimas 100
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Tarptautinė darbo organizacija 
(TDO) mano, kad žvejyba yra rizikingas 
užsiėmimas lyginant su kitomis 
profesijomis, ši organizacija pasirašė ir 
priėmė daug konvencijų ir rekomendacijų 
siekdama skatinti tinkamas darbo sąlygas 
žvejams; konvencijose ir rekomendacijose 
išdėstyti principai turėtų veikti kaip 
pagrindiniai EJRŽF išteklių naudojimo 
nustatymo kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant patenkinti sveikatos ir 
apsaugos poreikius laivuose, EJRŽF turėtų 
remti investicijas, skirtas saugumui ir 
higienai laive;

(36) siekiant patenkinti sveikatos ir 
apsaugos poreikius laivuose, EJRŽF turėtų 
remti investicijas, skirtas saugumui ir 
higienai laivuose, kurie naudojami 
žvejyboje, tik tada, kai įrodoma, kad nėra 
perteklinių pajėgumų; šios investicijos 
turi nepadidinti laivo pajėgumų gaudyti 
žuvis;

Or. en

Pakeitimas 102
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) atsižvelgiant į tai, kad pagal [BŽP Išbraukta.
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reglamento] 27 straipsnį nustatomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos, ir siekiant paremti valstybes 
nares, kurios įgyvendina šias naujas 
sistemas, EJRŽF turėtų sudaryti galimybę 
teikti paramą, ugdant gebėjimus ir 
keičiantis gerąja patirtimi;

Or. pt

Pakeitimas 103
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti
poreikis naujoms profesinėms galimybėms,
kurios nėra žvejybos veikla. Todėl EJRŽF 
turėtų remti diversifikaciją ir darbo vietų 
žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač 
remiant verslo pradėjimą ir laivų 
priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra žvejybos 
veikla, išskyrus smulkių pakrančių 
žvejybos laivų žvejybos veiklą. Pastaroji 
veikla atrodo tinkama, nes smulkiems 
pakrančių žvejybos laivams nėra taikomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos;

(38) atsiranda poreikis naujoms 
profesinėms galimybėms, susijusioms su
žvejybos veikla. Todėl EJRŽF turėtų remti 
diversifikaciją ir darbo vietų žvejybos 
bendruomenėse kūrimą, ypač remiant 
verslo pradėjimą;

Or. pt

Pakeitimas 104
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 
poreikis naujoms profesinėms galimybėms, 
kurios nėra žvejybos veikla. Todėl EJRŽF 
turėtų remti diversifikaciją ir darbo vietų 
žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač 
remiant verslo pradėjimą ir laivų 
priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra žvejybos 
veikla, išskyrus smulkių pakrančių 
žvejybos laivų žvejybos veiklą. Pastaroji 
veikla atrodo tinkama, nes smulkiems 
pakrančių žvejybos laivams nėra taikomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos;

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 
poreikis naujoms profesinėms galimybėms, 
kurios nėra žvejybos veikla. Todėl EJRŽF 
turėtų remti diversifikaciją ir darbo vietų 
žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač 
remiant verslo pradėjimą ir laivų 
priskyrimą aplinkai mažą poveikį 
darančiai jūrų veiklai, kuri nėra žvejybos 
veikla, išskyrus smulkių pakrančių 
žvejybos laivų žvejybos veiklą. Pastaroji 
veikla atrodo tinkama, nes smulkiems 
pakrančių žvejybos laivams nėra taikomos 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemos;

Or. en

Pakeitimas 105
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio 
pajėgumo mažinimas naudojant viešosios 
pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar 
nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų 
pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo 
neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, kuriomis siekiama sumažinti 
perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių 
ūkio subjektų ekonominę veiklą ir 

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Svarbu 
pabrėžti, kad perteklinio pajėgumo 
mažinimas naudojant viešosios pagalbos 
priemones, tokias kaip laikino ar nuolatinio 
žvejybos sustabdymo ir laivų pašalinimo iš 
apyvartos schemos, buvo neveiksmingas;
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pelningumą, kūrimą ir valdymą;

Or. pt

Pakeitimas 106
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) kadangi perteklinis pajėgumas yra 
viena iš svarbiausių žuvų išteklių 
pereikvojimo priežasčių, būtina imtis 
priemonių, siekiant pritaikyti Sąjungos 
žvejybos laivyną, atsižvelgiant į esamus 
išteklius; šiame kontekste EJRŽF turėtų 
remti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų, BŽP pristatytų kaip valdymo 
priemonės, skirtos mažinti perteklinį 
pajėgumą, kūrimą, modifikavimą ir 
valdymą;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 107
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) tuo pačiu metu EJRŽF turėtų remti 
žvejybos poveikį jūrų aplinkai, visų pirma 
skatinant ekologiškas naujoves, 
selektyvesnius žvejybos įrankius ir įrangą, 
taip pat priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę įvairovę 
bei ekosistemas ir jų atliekamas funkcijas, 
atsižvelgiant į ES biologinės įvairovės 
strategiją iki 2020 m.;

(42) tuo pačiu metu EJRŽF turėtų remti 
žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimą 
ar, jei įmanoma, panaikinimą, visų pirma 
skatinant ekologiškas naujoves, 
selektyvesnius žvejybos įrankius ir įrangą, 
taip pat priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę įvairovę 
bei ekosistemas ir jų atliekamas funkcijas, 
atsižvelgiant į ES biologinės įvairovės 
strategiją iki 2020 m. ir siekiant geros 
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aplinkosaugos būklės lygių atitikimo iki 
2020 m., kaip numatyta Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvoje;

Or. en

Pakeitimas 108
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios norint padidinti
konkurencingumą ir akvakultūros veiklos 
ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF 
turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą bei 
tinklų kūrimą ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų 
veiklą ir konkurencingumą;

(51) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios norint padidinti gamintojų 
pelningumą ir ūkio subjektų, susijusių su 
akvakultūra, pajamas. Taigi, EJRŽF turėtų 
remti mokymąsi visą gyvenimą bei tinklų 
kūrimą ir konsultacines paslaugas, kurios 
padėtų tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir 
konkurencingumą;

Or. pt

Pakeitimas 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios norint padidinti 
konkurencingumą ir akvakultūros veiklos 
ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF 
turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą bei 
tinklų kūrimą ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų 
veiklą ir konkurencingumą;

(51) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios norint padidinti 
konkurencingumą ir akvakultūros veiklos 
ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF 
turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą bei 
tinklų kūrimą ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti metodikas, 
skatinančias aplinkai mažesnį poveikį 
darančią veiklą, visą ūkio subjektų veiklą 
ir konkurencingumą;
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Or. en

Pakeitimas 110
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) žuvininkystės zonose bendruomenės 
inicijuojama plėtra turėtų skatinti 
naujoviškus požiūrius, siekiant sukurti 
augimą ir darbo vietas, ypač pakeliant 
žuvininkystės produktų vertę ir 
diversifikuojant vietos ekonomiką, 
orientuojantis į naujas ekonomines veiklas, 
įskaitant veiklas, susijusias su jūrų 
sektoriaus augimu ir platesniais jūrų 
reikalų sektoriais;

(56) žuvininkystės zonose bendruomenės 
inicijuojama plėtra turėtų skatinti 
naujoviškus ir įtraukius požiūrius, siekiant 
sukurti tvarų augimą ir aukštos kokybės
darbo vietas, ypač pakeliant žuvininkystės 
produktų vertę ir diversifikuojant vietos 
ekonomiką, orientuojantis į naujas 
ekonomines veiklas, įskaitant veiklas, 
susijusias su jūrų sektoriaus augimu ir 
platesniais jūrų reikalų sektoriais;

Or. en

Pakeitimas 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) žuvininkystės zonų tvari plėtra turi 
prisidėti siekiant „ES 2020” tikslų skatinti 
socialinę įtrauktį ir mažinti skurdą, sudaryti 
sąlygas inovacijoms vietos lygmeniu, taip 
pat siekiant teritorinės sanglaudos, 
pagrindinio Lisabonos sutarties prioriteto;

(57) žuvininkystės zonų tvari plėtra turi 
prisidėti siekiant „ES 2020” tikslų skatinti 
socialinę įtrauktį ir mažinti skurdą, sudaryti 
sąlygas ekologinėms inovacijoms vietos 
lygmeniu, taip pat siekiant teritorinės 
sanglaudos, pagrindinio Lisabonos 
sutarties prioriteto;

Or. en
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Pakeitimas 112
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) bendruomenės inicijuojamą plėtrą 
reikėtų įgyvendinti laikantis požiūrio „iš 
apačios į viršų“, sudarant viešojo, privataus 
ir pilietinės visuomenės sektorių vietos 
partnerystes, kuriose būtų teisingai 
atstovaujama vietos bendruomenei; šie 
vietos atstovai gali geriausiai parengti ir 
įgyvendinti integruotas daugiasektorinės 
vietos plėtros strategijas, kurios atitiktų 
vietos žuvininkystės zonų poreikius; tai 
svarbu, siekiant užtikrinti, kad vietos 
veiksmų grupės būtų atstovaujamos, bet 
nei viena interesų grupė neturėtų daugiau 
nei 49 proc. balsavimo teisių sprendimo 
priėmimo institucijose;

(58) bendruomenės inicijuojamą plėtrą 
reikėtų įgyvendinti laikantis požiūrio „iš 
apačios į viršų“, sudarant viešojo, privataus 
ir pilietinės visuomenės sektorių vietos 
partnerystes, įskaitant atstovaujančius 
socialinius partnerius, kuriose būtų 
teisingai atstovaujama vietos 
bendruomenei; šie vietos atstovai gali 
geriausiai parengti ir įgyvendinti 
integruotas daugiasektorinės vietos plėtros 
strategijas, kurios atitiktų vietos 
žuvininkystės zonų poreikius; tai svarbu, 
siekiant užtikrinti, kad vietos veiksmų 
grupės būtų atstovaujamos, bet nei viena 
interesų grupė neturėtų daugiau nei 49 
proc. balsavimo teisių sprendimo priėmimo 
institucijose;

Or. en

Pakeitimas 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų 
valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų 
pirma keičiantis gerąja patirtimi ir 
tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino 
strategijas. Šiomis strategijomis siekiama 
sukurti integruotą sistemą bendriems 
Europos jūrų baseinų iššūkiams ir 
sustiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą, siekiant kaip galima 
labiau panaudoti Sąjungos finansines 

(77) EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų 
valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų 
pirma keičiantis gerąja patirtimi ir 
tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino 
strategijas. Šiomis strategijomis siekiama 
sukurti integruotą sistemą bendriems 
Europos jūrų baseinų iššūkiams ir 
sustiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą, siekiant kaip galima 
labiau panaudoti Sąjungos finansines 
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priemones ir fondus ir prisidėti prie 
Sąjungos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos;

priemones ir fondus ir prisidėti prie 
Sąjungos aplinkosauginio tvarumo,
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos;

Or. en

Pakeitimas 114
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) EJRŽF turėtų toliau remti tvarų 
ekonominį augimą, užimtumą, naujoves, ir 
konkurencingumą jūrų sektoriuose ir 
pakrantės regionuose. Tai ypač svarbu, 
norint identifikuoti kliūtis teisės aktuose ir 
trūkstamus įgūdžius, kurie užkerta kelią 
augimui besiformuojančiuose ir 
perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip pat 
veiklą, kuria siekiama paskatinti 
investicijas ir technologines naujoves, 
būtinas norint padidinti verslo potencialą, 
susijusį su jūrų ir jūrininkystės 
programomis;

(80) EJRŽF turėtų toliau remti tvarų ir 
integracinį ekonominį augimą, užimtumą,
geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas,
naujoves, ir konkurencingumą jūrų 
sektoriuose ir pakrantės regionuose. Tai 
ypač svarbu, norint identifikuoti kliūtis 
teisės aktuose ir trūkstamus įgūdžius, kurie 
užkerta kelią augimui besiformuojančiuose 
ir perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip 
pat veiklą, kuria siekiama paskatinti 
investicijas ir technologines naujoves, 
būtinas norint padidinti verslo potencialą, 
susijusį su jūrų ir jūrininkystės 
programomis;

Or. en

Pakeitimas 115
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių 
išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos 
reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos 
žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl 

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių 
išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos 
reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos 
žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl 
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BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, 
nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač 
kenkiantys susijusiems ištekliams ir dėl to 
keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių 
jūrų išteklių tausiam naudojimui, t. y. taip, 
kad žvejojamų išteklių populiacijos būtų 
atkuriamos ir išlaikomos aukščiau lygių, 
užtikrinančių DGTŽL, ir tie, kurie verčiasi 
NNN žvejyba, negali gauti paramos iš 
EJRŽF. Sąjungos finansavimas jokiame 
etape, nuo atrankos iki veiklos 
įgyvendinimo, negali būti suteikiamas 
nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto 
BŽP reglamento tiksluose;

BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, 
nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač 
kenkiantys susijusiems ištekliams ir dėl to 
keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių 
jūrų išteklių tausiam naudojimui, t. y. taip, 
kad žvejojamų išteklių populiacijos būtų 
atkuriamos ir išlaikomos aukščiau lygių, 
užtikrinančių DGTŽL, ir tie, kurie verčiasi 
NNN žvejyba, taip pat tie, kas nesilaiko 
TDO Konvencijoje Nr. 188 ir 
Rekomendacijoje Nr. 199 nustatytų darbo 
sąlygų, negali gauti paramos iš EJRŽF.
Sąjungos finansavimas jokiame etape, nuo 
atrankos iki veiklos įgyvendinimo, negali 
būti suteikiamas nesilaikantiems viešojo 
intereso dėl jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimo, nustatyto BŽP reglamento 
tiksluose;

Or. en

Pakeitimas 116
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žvejys – asmuo, kuris užsiima 
profesionalia žvejyba veikiančiame 
žvejybos laive, kaip pripažįsta valstybė 
narė, arba užsiima profesionaliu jūros 
organizmų rinkimu nenaudodamas laivo, 
kaip pripažįsta valstybė narė;

(6) žvejys – asmuo, kuris užsiima 
profesionalia žvejyba veikiančiame 
žvejybos laive, kaip pripažįsta valstybė 
narė, arba užsiima profesionaliu jūros 
organizmų rinkimu nenaudodamas laivo, 
kaip pripažįsta valstybė narė. Nebent 
nurodyta kitaip, žvejys yra laivo 
savininkas arba asmuo, dirbantis laive ir 
turintis darbo santykių su laivo savininku;

Or. en

Pakeitimas 117
Inês Cristina Zuber
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti tvarią ir konkurencingą
žuvininkystę ir akvakultūrą;

(a) skatinti tvarią žuvininkystę ir 
akvakultūrą;

Or. pt

Pakeitimas 118
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti subalansuotą ir integracinį 
žuvininkystės regionų zonų vystymą;

(c) skatinti tvarų vystymąsi pakrančių 
vietovėse, kurios labiausiai priklausomos 
nuo žvejybos ir darbo vietų kūrimo;

Or. pt

Pakeitimas 119
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonominio augimo, socialinės 
įtraukties, darbo vietų kūrimo ir darbo 
jėgos judumo skatinimas pakrančių ir
vidaus bendruomenėse, priklausomose nuo 
žuvininkystės ir akvakultūros;

(a) ekonominio augimo, socialinės 
įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas 
pakrančių ir sausumos bendruomenėse, 
priklausomose nuo žuvininkystės ir 
akvakultūros;

Or. pt

Pakeitimas 120
Ole Christensen
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonominio augimo, socialinės 
įtraukties, darbo vietų kūrimo ir darbo 
jėgos judumo skatinimas pakrančių ir
vidaus bendruomenėse, priklausomose nuo 
žuvininkystės ir akvakultūros;

(a) ekonominio augimo, socialinės 
įtraukties, darbo vietų kūrimo, 
įdarbinamumo ir darbo jėgos judumo 
skatinimas pakrančių ir sausumos
bendruomenėse, priklausomose nuo 
žuvininkystės ir akvakultūros, atsižvelgiant 
į pažeidžiamų grupių, tokių kaip moterys, 
mažumos ar jaunimas, padėtį;

Or. en

Pakeitimas 121
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žuvininkystės plėtimas į kitus jūros 
ekonomikos sektorius ir jūros ekonomikos
augimas, įskaitant klimato kaitos pasekmių 
švelninimą.

(b) parama žuvininkystės sektoriui ir 
žuvininkystės veiklos diversifikavimui į 
kitus jūros ekonomikos sektorius ir jūros 
ekonomikos augimui, įskaitant klimato 
kaitos pasekmių švelninimą;

Or. pt

Pakeitimas 122
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žuvininkystės plėtimas į kitus jūros 
ekonomikos sektorius ir jūros ekonomikos 
augimas, įskaitant klimato kaitos pasekmių 

(b) žuvininkystės veiklos diversifikavimas į 
kitus jūros ekonomikos sektorius, darbo 
netekusių žvejų judumas, ir jūros 
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švelninimą. ekonomikos augimas, įskaitant klimato 
kaitos pasekmių švelninimą.

Or. en

Pakeitimas 123
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Inovatyvios, konkurencingos ir
žiniomis grindžiamos žuvininkystės 
skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant 
šioms sritims:

(2) Inovatyvios, žiniomis grindžiamos 
žuvininkystės skatinimas, didžiausią 
dėmesį skiriant šioms sritims:

Or. pt

Pakeitimas 124
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žuvininkystės konkurencingumo ir 
gyvybingumo didinimas, visų pirma 
smulkiojo pakrančių laivyno, ir saugos ir 
darbo sąlygų gerinimas;

(b) žuvininkystės gamintojų pelningumo ir 
gyvybingumo didinimas, visų pirma 
smulkiojo pakrančių laivyno, ir saugos ir 
darbo sąlygų gerinimas;

Or. pt

Pakeitimas 125
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) naujų profesinių įgūdžių ir mokymosi 
visą gyvenimą plėtojimas;

(c) profesinio mokymo, naujų profesinių 
įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą 
plėtojimas norint pritraukti jaunimą į 
sektoriaus veiklą;

Or. pt

Pakeitimas 126
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Inovatyvios, konkurencingos ir
žiniomis grindžiamos akvakultūros 
skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant 
šioms sritims:

(3) Inovatyvios, žiniomis grindžiamos
akvakultūros skatinimas, didžiausią dėmesį 
skiriant šioms sritims:

Or. pt

Pakeitimas 127
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ,
konkurencingumo ir gyvybingumo 
didinimas;

(b) akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ,
gamintojų pelningumo ir gyvybingumo 
didinimas;

Or. pt

Pakeitimas 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch



AM\908413LT.doc 29/42 PE492.837v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) geros aplinkosaugos būklės 
(pa)siekimas, kaip numatyta Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 129
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) parama kontrolės ir įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimo priemonėms, 
stiprinant institucinius gebėjimus ir 
veiksmingą viešąjį administravimą.

(b) parama kontrolės ir įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimo priemonėms,
įskaitant darbo inspekcijas, stiprinant 
institucinius gebėjimus ir veiksmingą 
viešąjį administravimą.

Or. en

Pakeitimas 130
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) remiant mokslininkų ir žvejų 
partnerystę, bendradarbiavimą ir dialogą 
ir siekiant padidinti BŽP suinteresuotų 
šalių savarankiškumą;

Or. en
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Pakeitimas 131
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 
4 straipsnyje išdėstytų principų, Komisija 
ir valstybės narės užtikrina iš EJRŽF 
teikiamos paramos derinimą su kitomis 
Sąjungos politikos kryptimis ir 
finansinėmis priemonėmis, įskaitant 
Reglamentą (EB) Nr. [kuriuo nustatoma 
bendroji aplinkos ir klimato kaitos 
politikos įgyvendinimo programa (toliau –
LIFE bendroji programa)] ir pagal 
Sąjungos išorės veiksmus taikomas 
priemones, ir šios paramos papildomumą 
minėtomis kitomis Sąjungos politikos 
kryptimis ir priemonėmis. Iš EJRŽF 
teikiamos paramos derinimas su LIFE 
bendrąja programa pirmiausia užtikrinamas 
remiant veiklos, kuria papildomi pagal 
LIFE bendrąją programą finansuojami 
integruoti projektai, finansavimą ir 
skatinant taikyti pagal LIFE bendrąją 
programą patvirtintus sprendimus, metodus 
ir principus.

Laikantis [Reglamento (ES) Nr. [...], 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 
4 straipsnyje išdėstytų principų, Komisija 
ir valstybės narės užtikrina iš EJRŽF 
teikiamos paramos derinimą su kitais 
socialinės sanglaudos politikos fondais ir
kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir 
finansinėmis priemonėmis, įskaitant 
Reglamentą (EB) Nr. [kuriuo nustatoma 
bendroji aplinkos ir klimato kaitos 
politikos įgyvendinimo programa (toliau –
LIFE bendroji programa)] ir pagal 
Sąjungos išorės veiksmus taikomas 
priemones, ir šios paramos papildomumą 
minėtomis kitomis Sąjungos politikos 
kryptimis ir priemonėmis. Iš EJRŽF 
teikiamos paramos derinimas su LIFE 
bendrąja programa pirmiausia užtikrinamas 
remiant veiklos, kuria papildomi pagal 
LIFE bendrąją programą finansuojami 
integruoti projektai, finansavimą ir 
skatinant taikyti pagal LIFE bendrąją 
programą patvirtintus sprendimus, metodus 
ir principus, ypač prioritetinėje biologinės 
įvairovės srityje.

Or. en

Pakeitimas 132
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) ūkio subjektų, pažeidusių TDO 
Konvenciją Nr. 188 ir Rekomendaciją 
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Nr. 199 dėl darbo sąlygų žvejybos 
sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 133
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) bet kokios investicijos į laivyną, kuris 
dirba su pertekliniu pajėgumu;

Or. en

Pakeitimas 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių
4 535 000 000 EUR skiriama tvariam 
žuvininkystės, akvakultūros ir 
žuvininkystės rajonų vystymui pagal 
V antraštinės dalies I, II ir III skyrius.

2. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių daugiausiai 
4 170 000 000 EUR skiriama tvariam 
žuvininkystės, akvakultūros ir 
žuvininkystės rajonų vystymui pagal 
V antraštinės dalies I, II ir III skyrius.

Or. en

Pakeitimas 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių
477 000 000 EUR skiriama 78 straipsnyje 
nurodytoms kontrolės ir reikalavimų 
laikymosi užtikrinimo priemonėms.

3. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 
600 000 000 EUR skiriama 78 straipsnyje 
nurodytoms kontrolės ir reikalavimų 
laikymosi užtikrinimo priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių
358 000 000 EUR skiriama 79 straipsnyje 
nurodytoms duomenų rinkimo 
priemonėms.

4. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 
600 000 000 EUR skiriama 79 straipsnyje 
nurodytoms duomenų rinkimo 
priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 137
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) užimtumo lygis žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriuose;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pt

Pakeitimas 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) turi būti užtikrintas priemonių, 
taikomų įgyvendinant šio reglamento 
38 straipsnio 1 dalies d punktą dėl EJRŽF 
nurodytų Sąjungos prioritetų, derėjimas 
su „Natura 2000“prioritetiniais 
veiksmais, nurodytais Tarybos direktyvos 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 8 
straipsnio 4 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 139
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) projektų atrankos kriterijų aprašas; (f) projektų atrankos kriterijų aprašas, 
teikiant pirmenybę projektams, skirtiems 
žvejybos ir akvakultūros veiklos poveikiui 
aplinkai sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos o punkto i papunkčio 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvertinti žvejybos pajėgumų ir žvejybos 
galimybių pusiausvyrą;

Or. en
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Pakeitimas 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas.

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas, jei tokie projektai 
prisideda siekiant [BŽP reglamento] 2 ir 3 
straipsniuose numatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 142
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokymąsi visą gyvenimą, mokslo žinių 
ir novatoriškų metodų sklaidą, naujų 
profesinių įgūdžių įgijimą, pirmiausia, kai 
tai susiję su tvariu jūrų ekosistemų 
valdymu, jūrų sektoriaus veiklos rūšimis, 
inovacijomis ir verslumu;

(a) jaunimo siekį patekti į šią pramonę, 
profesinį mokymąsi, mokymąsi visą 
gyvenimą, mokslo žinių ir novatoriškų 
metodų sklaidą, naujų profesinių įgūdžių 
įgijimą, pirmiausia, kai tai susiję su tvariu 
jūrų ekosistemų valdymu, jūrų sektoriaus 
veiklos rūšimis, inovacijomis ir verslumu;

Or. pt

Pakeitimas 143
Ole Christensen
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinio dialogo skatinimą 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygiu, 
įtraukiant žvejus ir kitas suinteresuotąsias 
šalis.

(c) socialinio dialogo skatinimą 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygiu, 
įtraukiant atstovaujančius socialinius 
partnerius.

Or. en

Pakeitimas 144
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažos apimties pakrantės žvejybai 
naudojamų laivų perdarymą, pritaikant juos
ne žvejybos veiklai.

(b) mažos apimties pakrantės žvejybai 
naudojamų laivų perdarymą, pritaikant juos
papildomai veiklai.

Or. pt

Pakeitimas 145
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama teikiama žvejams arba žvejybos 
laivų savininkams.

2. Parama teikiama tik žvejams arba 
žvejybos laivų savininkams, kurie dirba 
žuvininkystės sektoriuje, kai įrodoma 
žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių 
pusiausvyra.

Or. en
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Pakeitimas 146
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Parama BŽP perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemoms
1. Siekdamas pagal [Reglamento dėl BŽP] 
27 straipsnį nustatyti arba iš dalies 
pakeisti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemas, EJRŽF gali remti:
(a) techninių ir administravimo 
priemonių, būtinų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos kūrimui arba 
veikimui, rengimą ir plėtojimą;
(b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
rengiant ir plėtojant perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijų sistemas;
(c) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų priežiūrą ir vertinimą;
(d) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų valdymą.
2. Parama pagal 1 dalies a, b ir c punktus 
teikiama tik valdžios institucijoms. 
Parama pagal šio straipsnio 1 dalies 
d punktą teikiama valdžios institucijoms, 
fiziniams arba juridiniams asmenims arba 
pripažintoms gamintojų organizacijoms, 
dalyvaujančioms pagal Reglamento dėl 
bendros žuvininkystės politikos 
28 straipsnio 4 dalį bendrai valdant 
sujungtas perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas.

Or. pt

Pakeitimas 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas užtikrinti veiksmingą pagal 
[Reglamento dėl bendros žuvininkystės 
politikos] 17 ir 21 straipsnius taikomų 
apsaugos priemonių įgyvendinimą, 
EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas užtikrinti veiksmingą
prioritetų dėl regionalizacijos ir taikomų 
apsaugos priemonių įgyvendinimą pagal 
[Reglamento dėl bendros žuvininkystės 
politikos] 17 ir 21 straipsnius, EJRŽF gali 
remti:

Or. en

Pakeitimas 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant [Reglamento dėl 
bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 
21 straipsniuose nustatytas apsaugos 
priemones.

(b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant [BŽP 
Reglamento] 9, 10 ir 11 straipsniuose 
numatytus daugiamečius planus ir
[Reglamento dėl bendros žuvininkystės 
politikos] 17 ir 21 straipsniuose nustatytas 
apsaugos priemones.

Or. en

Pakeitimas 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) skatinami moksliniai tyrimai dėl 
žvejybos būdų, įrangos, žuvų išteklių 
vertinimo ir žvejybos poveikio 
ekosistemoms, kuriais siekiama sumažinti 
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arba išvengti žalingo žvejybos poveikio 
jūros gyvūnų rūšims ir buveinėms.

Or. en

Pakeitimas 150
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) NATURA 2000 teritorijų valdymą, 
atkūrimą ir stebėjimą pagal 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos ir Europos 
Parlamento direktyvą 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos, atsižvelgiant į 
prioritetinių veiksmų programas, nustatytas 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB;

(d) NATURA 2000 teritorijų
identifikavimą, parinkimą ir įkūrimą, taip 
pat valdymą, atkūrimą ir stebėjimą pagal 
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos ir Europos 
Parlamento direktyvą 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos, atsižvelgiant į 
prioritetinių veiksmų programas, nustatytas 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB;

Or. en

Pakeitimas 151
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) saugomų jūrų teritorijų valdymą, 
atkūrimą ir stebėjimą siekiant įgyvendinti 
erdvės apsaugos priemones, nurodytas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje;

(e) saugomų jūrų teritorijų identifikavimą, 
parinkimą ir įkūrimą, taip pat valdymą, 
atkūrimą ir stebėjimą siekiant įgyvendinti 
erdvės apsaugos priemones, nurodytas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje;

Or. en
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Pakeitimas 152
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalies a punkte numatyta parama 
teikiama nedidelės apimties pakrantės 
žvejyba besiverčiantiems žvejams, kurie 
turi Sąjungos žvejybos laivą, registruotą 
kaip naudojamą, ir kurie per dvejus metus 
iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau 
kaip 240 dienų vykdė žvejybos veiklą 
jūroje; 1 dalies a punkte numatyta 
parama neturėtų teikti paramos ūkio 
subjektams, kurie yra laivyno, dirbančio 
pertekliniu pajėgumu, dalis.

Or. en

Pakeitimas 153
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas švelninti klimato kaitos 
poveikį, EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas švelninti klimato kaitos 
poveikį, ir tik įrodžius, kad tai nepadidins 
žvejybos laivų pajėgumų gaudyti žuvis,
EJRŽF gali remti:

Or. en

Pakeitimas 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik 
tiems Sąjungos žvejybos laivų 
savininkams, kurie per dvejus metus iki 
paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 
60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje.

4. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik 
tiems Sąjungos žvejybos laivų 
savininkams, kurie dirba žuvininkystės 
sektoriuje, kurie įrodė veiksmingą 
žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių 
pusiausvyrą ir kurie per dvejus metus iki 
paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 
60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje.

Or. en

Pakeitimas 155
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokymosi visą gyvenimą, mokslo žinių 
skleidimo ir naujovių diegimo praktiką ir 
naujų akvakultūros profesinių įgūdžių 
įgijimą;

(a) mokymosi visą gyvenimą, mokslo žinių 
skleidimo ir naujovių diegimo praktiką ir 
naujų akvakultūros profesinių įgūdžių 
įgijimą, kuris padėtų sumažinti veiklos 
poveikį aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 156
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) plačiai atstovauja pagrindiniam savo 
strategijos tikslui ir socialinei ir 
ekonominei savo srities sudėčiai, joje 
subalansuotai atstovaujant pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
privatų sektorių, valstybinį sektorių ir

(a) plačiai atstovauja pagrindiniam savo 
strategijos tikslui ir socialinei ir 
ekonominei savo srities sudėčiai, joje 
subalansuotai atstovaujant pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
privatų sektorių, valstybinį sektorių,
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pilietinę visuomenę; pilietinę visuomenę ir atstovaujančius 
socialinius partnerius;

Or. en

Pakeitimas 157
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užtikrina reikšmingą žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorių atstovavimą.

(b) užtikrina reikšmingą žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorių atstovavimą, 
įskaitant atstovaujančius socialinius 
partnerius.

Or. en

Pakeitimas 158
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vertei didinti, darbo vietoms kurti ir 
naujovėms skatinti visais žuvininkystės ir 
akvakultūros tiekimo grandinės etapais;

(a) vertei didinti, darbo vietoms kurti, 
jaunimui į žvejybos sektorių pritraukti ir 
naujovėms skatinti visais žuvininkystės ir 
akvakultūros tiekimo grandinės etapais;

Or. en

Pakeitimas 159
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) socialinei gerovei ir kultūros paveldo 
žuvininkystės srityse, įskaitant jūrinės 
kultūros paveldą, puoselėti;

(d) socialinei gerovei ir įtraukčiai bei
kultūros paveldo žuvininkystės srityse, 
įskaitant jūrinės kultūros paveldą, 
puoselėti;

Or. en

Pakeitimas 160
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) konkrečios kontrolės ir vykdymo 
priemonės pagal BŽP;

(b) konkrečios kontrolės ir vykdymo 
priemonės pagal BŽP, įskaitant darbo 
inspekcijas;

Or. en


