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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) yra nauja Sąjungos bendros 
žuvininkystės politikos (BŽP) ir integruotos jūrų politikos (IJP) finansavimo priemonė 2014–
2020 m. laikotarpiu.

EJRŽF atitinka strategiją „Europa 2020“ ir turės padėti siekti bendrų Sąjungos tikslų pagal tris 
pavyzdines iniciatyvas: i) „Tausiai išteklius naudojanti Europa“, ii) „Inovacijų sąjunga“ ir iii) 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė“.

Be to, platesniąją prasme EJRŽF yra sanglaudos politikos dalis. Jo ir kitų fondų tikslai ir 
prioritetai yra bendri, siekiant skatinti integruotą turimų išteklių naudojimą.

Europos Komisijos pasiūlymu dėl reglamento į EJRŽF veiklą mėginama įtraukti glaudesnę 
socialinę dimensiją. Reglamento tekste yra įvairių aspektų, pagal kuriuos siūloma eiti šia 
kryptimi ir kuriuos galima papildyti kitais. 

EJRŽF turi skatinti užimtumo ir socialinės sanglaudos kūrimą, visų pirma žuvininkyste 
besiverčiančiose bendruomenėse, ir leisti plėsti veiklą į kitus jūrų sektorius. 

Todėl EJRŽF turi skatinti žmogiškąjį kapitalą ir įvairinimą, suteikiant žvejams galimybę 
mokytis, kad būtų pradėta nauja veikla kituose jūrų reikalų sektoriuose. Būtina nustatyti, kad 
EJRŽF taip pat galėtų finansuoti svarbių įgūdžių numatymo priemones ir veiklą.

Kitas labai svarbus aspektas, kuriam fondas turi skirti finansavimą, yra žvejų ir kitų 
žuvininkystės sektoriaus darbuotojų sveikatos priežiūros ir saugos gerinimas, investuojant į 
laivus, atskirus jų įrenginius arba infrastruktūrą, taip pat į mokymą sveikatos ir saugos 
klausimais. 

Komisijos pasiūlyme EJRŽF pirmą kartą pripažįsta sutuoktinių (dažniausiai moterų) vaidmenį 
šeimos žvejybos veikloje. Sutuoktiniai galės pasinaudoti EJRŽF parama mokymui, ypač 
ugdant su verslumu ir verslo vadyba susijusius įgūdžius. Be to, galima skatinti žvejų 
sutuoktinių dalyvavimą socialiniame dialoge, taip pat atvejais, kai laikomasi dalyvavimu 
pagrįsto požiūrio.

Numatoma speciali parama inovacijoms. Svarbu patikslinti, kad ši parama turi būti skiriama ir 
socialinėms inovacijoms, siekiant skatinti naujus socialinių problemų sprendimo būdus.

Be to, EJRŽF galima naudoti dalyvavimu pagrįstam požiūriui stiprinti, siekiant tvarios 
žuvininkystės zonų plėtros, todėl būtina pabrėžti, kad priimant sprendimus turi būti 
atstovaujama visoms suinteresuotosioms šalims.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) reikia atsižvelgti į tai, kad 
nustatydama ir įgyvendindama su BŽP, 
IJP ir EJRŽF reforma susijusią politiką 
ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus dėl didelio užimtumo 
skatinimo, tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimo, kovos su socialine atskirtimi 
ir aukšto švietimo, mokymo, žmogaus 
sveikatos apsaugos lygio užtikrinimo, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

Or. es

Pakeitimas 2
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 
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 

(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, įskaitant su užimtumu ir kova 
su skurdu bei socialine atskirtimi 
susijusius tikslus, 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. 
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strategija“ („Europa 2020“ strategija) ir 
atitinka Sutartyje nustatytus bendruosius 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslus;

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. es

Pakeitimas 3
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 
prisidėtų prie BŽP, IJP ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
užimtumo didinimu, ekonomine, socialine 
ir teritorine sanglauda, naujovėmis ir jūrų 
pažinimu pagrįstos žuvininkystės ir 
akvakultūros skatinimu ir tvarios bei
tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu, išlaisvinant 
augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, 
slypintį pakrančių ir vidaus vandenų 
žuvininkystės bendruomenėse, taip pat 
skatinti žuvininkystės veiklos rūšių 
įvairinimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

Or. es

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjunga visais šio fondo įgyvendinimo 
etapais turėtų siekti panaikinti nelygybę ir 
skatinti vyrų ir moterų lygybę, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės 

(7) Sąjunga, nustatydama bendras ex ante
sąlygas, ir visais šio fondo planavimo ir 
įgyvendinimo etapais turėtų siekti 
panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų ir 
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kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos;

moterų lygybę, kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos;

Or. es

Pakeitimas 5
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, kad būtų 
užtikrintas deramas gyvenimo lygis 
žuvininkystės sektoriuje, siekiant užkirsti 
kelią daugelio pakrančių ir vidaus 
vandenų bendruomenių, besiverčiančių 
žuvininkyste, mažėjimui, sukuriant 
didesnę žuvininkystės ir su žuvininkyste 
susijusios veiklos vertę ir plečiant ją į 
kitus jūrų ekonomikos sektorius. Be to, ja 
turėtų būti prisidedama prie produktyvumo 
didinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas 
išteklių prieinamumas ir tiekimas 
vartotojams prieinamomis kainomis;

Or. es

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant palengvinti koordinavimą ir 
suderinti fondų, teikiančių paramą pagal 
sanglaudos politiką, veiklą, t. y. Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos 

(20) siekiant palengvinti koordinavimą ir 
suderinti fondų, teikiančių paramą pagal 
sanglaudos politiką, veiklą, t. y. Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos 
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socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo 
(SF), su kaimo plėtos fondais, t. y. su 
Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondu (EJRŽF) jūrų ir 
žuvininkystės sektoriuje, buvo priimtos 
bendros nuostatos dėl šių visų fondų (toliau 
– BSP fondai), įtvirtintos [Reglamente 
(ES) Nr. [...] kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos]. Be šio reglamento, EJRŽF 
nustato specialiąsias nuostatas dėl tam tikrų 
BŽP ir IJP aspektų;

socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo 
(SF), su kaimo plėtos fondais, t. y. su 
Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondu (EJRŽF) jūrų ir 
žuvininkystės sektoriuje, buvo priimtos 
bendros nuostatos dėl šių visų fondų (toliau 
– BSP fondai), įtvirtintos [Reglamente 
(ES) Nr. [...] kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos]. Be to, būtina pabrėžti, kad 
fondus galima naudoti kaip papildomą 
priemonę siekiant kuo veiksmingiau 
užtikrinti strategijos „Europa 2020“ ir 
Sąjungos sanglaudos politikos prioritetų 
įgyvendinimą. Šiuo klausimu reikia 
pabrėžti, kad būtina EJRŽF ir ESF 
sąveika, siekiant svarbių su užimtumu ir 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi 
susijusių tikslų. Be šio reglamento, EJRŽF 
nustato specialiąsias nuostatas dėl tam tikrų 
BŽP ir IJP aspektų;

Or. es

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į būsimojo EJRŽF dydį ir 
proporcingumo principą, Reglamente [dėl 
bendrųjų nuostatų] buvo nukrypta nuo 
nuostatų dėl strateginio planavimo, todėl 
suinteresuotųjų šalių konsultacijos turėtų 
vykti bent du kartus per metus 
programavimo laikotarpiu, tačiau jos neturi 
būti privalomos vieną kartą kiekvienus 
metus, nes tai reikštų pernelyg didelę 
administracinę ir finansinę naštą tiek 
Komisijai, tiek valstybėms narėms;

(21) atsižvelgiant į būsimojo EJRŽF dydį ir 
proporcingumo principą, Reglamente [dėl 
bendrųjų nuostatų] buvo nukrypta nuo 
nuostatų dėl strateginio planavimo, todėl 
suinteresuotųjų šalių konsultacijos turėtų 
vykti bent tris kartus per metus 
programavimo laikotarpiu, tačiau jos neturi 
būti privalomos vieną kartą kiekvienus 
metus, nes tai reikštų pernelyg didelę 
administracinę ir finansinę naštą tiek 
Komisijai, tiek valstybėms narėms;

Or. es
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Pakeitimas 8
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 
rengiant partnerystės sutartis, o taip pat 
rengiant programas, jas vykdant, stebint ir 
vertinant;

(22) Siekiant užtikrinti didelę pridedamąją 
vertę, reikia stiprinti Komisijos, valstybių 
narių valdžios institucijų ir įvairių 
partnerių partnerystę, susitariant įtraukti 
šiuos veikėjus ir visiškai atsižvelgiant į 
valstybių narių institucines kompetencijas. 
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. 
Atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus 
savitumą, reikia užtikrinti skirtingiems 
pasektoriams ir teritoriniams lygmenims, 
mokslinių tyrimų organizacijoms ir 
žuvininkystės vietos veiklos grupių 
(ŽVVG) nacionaliniams bei regioniniams 
tinklams atstovaujančių ekonominių ir 
socialinių partnerių dalyvavimą. Didelį 
dėmesį taip pat reikia skirti tinkamam 
moterų ir mažumų grupių atstovavimui.
Susiję partneriai turėtų būti įtraukti 
rengiant partnerystės sutartis, o taip pat 
rengiant programas, jas vykdant, stebint ir 
vertinant;

Or. es

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 
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kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti 
vykdoma per vieną veiklos programą 
vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos 
nacionalinę sistemą. Programavimo 
pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną veiklos programą. 
Kiekviena programa turi identifikuoti 
strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius 
su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir 
nustatyti priemonių atranką. 
Programavimas turi atitikti Sąjungos 
prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie 
nacionalinių kontekstų ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo 
plėtros politiką ir sanglaudos politiką;

kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti 
vykdoma per vieną veiklos programą 
vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos 
nacionalinę sistemą. Programavimo 
pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną veiklos programą. 
Kiekviena programa turi identifikuoti 
strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius 
su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir 
nustatyti priemonių atranką. 
Programavimas turi atitikti Sąjungos 
prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie 
nacionalinių kontekstų ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo 
plėtros politiką ir ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos politiką;

Or. es

Pakeitimas 10
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, įskaitant 
socialines inovacijas, ir verslumą. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti inovatyvią veiklą ir 
verslo plėtrą;

Or. es

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
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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;

konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti veiksmus, kuriais 
siekiama užtikrinti galimybę gauti 
kokybiško pagrindinio mokymosi ir 
mokymosi visą gyvenimą paslaugas, 
mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimą, 
skatinant žinių platinimą, ir konsultacines 
paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą ūkio 
subjektų veiklą ir konkurencingumą;

Or. es

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) reikėtų pripažinti svarbų vaidmenį, 
kurį turi savarankiškai dirbančių žvejų 
sutuoktiniai nedidelio masto pakrantės 
žvejyboje; EJRŽF turėtų remti mokymą ir 
tinklų kūrimą, prisidedantį prie profesinio 
tobulėjimo ir suteikiantį jiems priemones 
geriau atlikti tradiciškai atliekamas 
pagalbines užduotis;

(33) reikėtų pripažinti svarbų vaidmenį, 
kurį turi savarankiškai dirbančių žvejų 
sutuoktiniai nedidelio masto pakrantės 
žvejyboje; EJRŽF turėtų remti mokymąsi
visą gyvenimą ir tinklų kūrimą, 
prisidedantį prie profesinio tobulėjimo ir 
suteikiantį jiems priemones geriau atlikti 
tradiciškai atliekamas pagalbines užduotis 
arba padedantį įvairinti žuvininkystės 
veiklą;

Or. es

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

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 smulkūs 
pakrantės žvejai mažai dalyvauja 
socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti 
organizacijas, kurios skatina šį dialogą tam 
tinkamose rinkose ir gerina atstovavimą 
sektoriaus interesams;
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Or. es

Pakeitimas 14
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 įvairinimas smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie įvairinimo, remiant verslo pradėjimą, 
investicijas šių žvejų laivų modifikavimui, 
be to, remiant įgūdžių numatymą ir 
atitinkamą mokymą, suteikiantį profesinių 
įgūdžių susijusioje srityje (kuri nėra 
žvejybos veikla);

Or. es

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) reikia atsižvelgti į tai, kad 
Tarptautinė darbo organizacija (TDO) 
žuvininkystę, palyginti su kitomis 
profesijomis, laiko pavojinga ir kad TDO 
yra parengusi arba priėmusi įvairias 
konvencijas ir rekomendacijas, siekdama 
skatinti deramas žvejų darbo sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
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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 
sveikatos priežiūros bei apsaugos poreikius 
laivuose ir pagerinti sektoriaus darbo 
sąlygas, EJRŽF turėtų remti investicijas, 
skirtas saugumui ir higienai laive;

Or. es

Pakeitimas 17
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) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Reikia įvertinti poveikį 
žuvininkystės sektoriaus užimtumo lygiui, 
taip pat gali atsirasti poreikis naujoms 
profesinėms galimybėms, kurios nėra 
žvejybos veikla. Todėl EJRŽF turėtų remti 
įvairinimą 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;

Or. es

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, 
švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, 

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, 
švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, 
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EJRŽF turėtų remti atitinkamas 
investicijas, visų pirma tokias, kuriomis 
siekiama padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą, aplinkos apsaugą, galutinio 
produkto kokybę, taip pat saugos ir darbo 
sąlygas;

EJRŽF turėtų remti atitinkamas 
investicijas, visų pirma tokias, kuriomis 
siekiama padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą, aplinkos apsaugą, galutinio 
produkto kokybę, sveikatos priežiūrą,
saugos ir darbo sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) pagal Komisijos parengtą Europos 
akvakultūros darnios plėtros strategiją, 
BŽP tikslus ir strategiją „Europa 2020“, 
EJRŽF turėtų remti tvarią akvakultūros 
pramonės aplinkosauginę, ekonominę ir 
socialinę plėtrą;

(46) pagal Komisijos parengtą Europos 
akvakultūros darnios plėtros strategiją, 
BŽP tikslus ir strategiją „Europa 2020“, 
EJRŽF turėtų remti tvarią akvakultūros 
pramonės aplinkosauginę, ekonominę ir 
socialinę plėtrą ir užtikrinti didelį 
kokybišką užimtumą;

Or. es

Pakeitimas 20
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 veiksmus, kuriais siekiama 
užtikrinti galimybę gauti pagrindinio 
mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą 
paslaugas bei tinklų kūrimą ir 
konsultacines paslaugas, kurios padėtų 
tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir 
konkurencingumą;

Or. es
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) atsižvelgiant į tai, kad vietos plėtros 
vykdymas per bendruomenės iniciatyvas 
skatinant žuvininkystės ir kaimo vietovių 
plėtrą per daugelį metų pasirodė naudingas 
ir visiškai patenkina įvairialypio sektoriaus 
savaiminės plėtros poreikius, paramą 
reikėtų toliau teikti ir sustiprinti;

(55) atsižvelgiant į tai, kad vietos plėtros 
vykdymas per bendruomenės iniciatyvas 
skatinant žuvininkystės ir kaimo vietovių 
plėtrą bei užtikrinant jų socialinį tvarumą 
per daugelį metų pasirodė naudingas ir 
visiškai patenkina įvairialypio sektoriaus 
savaiminės plėtros poreikius, paramą 
reikėtų toliau teikti ir sustiprinti;

Or. es

Pakeitimas 22
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 naują ekonomines veiklas, 
įskaitant veiklas, susijusias su jūrų 
sektoriaus augimu ir platesniais jūrų 
reikalų sektoriais;

(56) žuvininkystės zonose bendruomenės 
inicijuojama plėtra turėtų skatinti 
naujoviškus ir integravimą skatinančius 
požiūrius, siekiant sukurti augimą ir tvarias 
bei kokybiškas darbo vietas, ypač pakeliant 
žuvininkystės produktų vertę ir įvairinant
vietos ekonomiką, orientuojantis į naujas
ekonominės veiklos rūšis, įskaitant veiklą, 
susijusią su jūrų sektoriaus augimu ir 
platesniais jūrų reikalų sektoriais;

Or. es

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis
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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, didinti 
užimtumo lygį, sudaryti sąlygas 
inovacijoms, įskaitant socialines 
inovacijas, vietos lygmeniu, taip pat 
siekiant teritorinės sanglaudos, pagrindinio 
Lisabonos sutarties prioriteto;

Or. es

Pakeitimas 24
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, 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, kad 
dalyvautų visi veikėjai ir kad vietos plėtros 
strategijos būtų skaidrios, bet nei viena 
interesų grupė neturėtų daugiau nei 49 
proc. balsavimo teisių sprendimo priėmimo 
institucijose;

Or. es

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) tinklų kūrimas tarp vietos partnerysčių 
yra svarbus šio požiūrio aspektas. 
Bendradarbiavimas tarp šių vietos 
partnerysčių yra svarbus plėtros įrankis, 
kurį turėtų suteikti EJRŽF;

(59) tinklų kūrimas tarp vietos partnerysčių 
yra svarbus šio požiūrio aspektas. 
Bendradarbiavimas tarp šių vietos 
partnerysčių yra svarbus plėtros įrankis, 
kurį turėtų skatinti ir suteikti EJRŽF;

Or. es

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) parama žuvininkystės zonoms, 
skiriama per EJRŽF, turėtų būti 
koordinuojama kartu su kitų Sąjungos 
fondų suteikiame parama vietos plėtrai ir 
turėtų apimti visus aspektus, susijusius su 
vietos veiklos grupių rengiamomis ir 
įgyvendinamomis plėtros strategijomis ir 
veikla, taip pat išlaidomis, susijusiomis su 
pritaikymu atitinkamai vietovei ir 
vadovavimu vietos partnerystei;

(60) parama žuvininkystės zonoms, 
skiriama per EJRŽF, turėtų būti 
koordinuojama kartu su kitų Sąjungos 
fondų, visų pirma ESF užimtumui ir 
socialinei įtraukčiai skatinti, suteikiama
parama vietos plėtrai ir turėtų apimti visus 
aspektus, susijusius su vietos veiklos 
grupių rengiamomis ir įgyvendinamomis 
plėtros strategijomis ir veikla, taip pat 
išlaidomis, susijusiomis su pritaikymu 
atitinkamai vietovei ir vadovavimu vietos 
partnerystei;

Or. es

Pakeitimas 27
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 

(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 
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Europos jūrų baseinų iššūkiams ir 
sustiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą, siekiant kaip galima
labiau panaudoti Sąjungos finansines 
priemones ir fondus ir prisidėti prie 
Sąjungos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos;

Europos jūrų baseinų iššūkiams ir 
sustiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą, siekiant Sąjungoje kuo
labiau panaudoti finansines priemones ir 
fondus ir prisidėti prie Sąjungos užimtumo 
ir ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos;

Or. es

Pakeitimas 28
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 
ekonominį augimą, kokybišką 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;

Or. es

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) EJRŽF turėtų papildyti ir būti 
suderintas su egzistuojančiomis ir 
numatomomis finansinėmis priemonėmis 
Sąjungoje ir valstybėse narėse nacionaliniu 
ir regioniniu lygmeniu, skatinant 
vandenynų, jūrų ir pakrančių apsaugą ir 

(81) EJRŽF turėtų papildyti ir būti 
suderintas su egzistuojančiomis ir 
numatomomis finansinėmis priemonėmis 
Sąjungoje ir valstybėse narėse nacionaliniu 
ir regioniniu lygmeniu, skatinant tvarią 
ekonominę ir socialinę plėtrą, vandenynų, 
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tausų panaudojimą, palengvinant 
veiksmingesnį bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių ir jų pakrančių, salų ir 
atokiausių regionų ir atsižvelgiant į 
nacionalinių ir vietos projektų pirmenybę ir 
pažangą. Fondas atitiks kitas Sąjungos 
politikos kryptis, kurios gali apimti ir jūrų 
reikalus, ypač palaikant ryšį su Europos 
regioninės plėtros fondu, Sanglaudos fondu 
ir Europos socialiniu fondu, taip pat su 
mokslinių tyrimų ir energetikos politikos 
programa „Horizontas 2020“;

jūrų ir pakrančių apsaugą ir tausų 
panaudojimą, palengvinant veiksmingesnį 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir jų 
pakrančių, salų ir atokiausių regionų ir 
atsižvelgiant į nacionalinių ir vietos 
projektų pirmenybę ir pažangą. Fondas 
atitiks kitas Sąjungos politikos kryptis, 
kurios gali apimti ir jūrų reikalus, ypač 
palaikant ryšį su Europos regioninės 
plėtros fondu, Sanglaudos fondu ir Europos 
socialiniu fondu, taip pat su mokslinių 
tyrimų ir energetikos politikos programa 
„Horizontas 2020“;

Or. es

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarų žuvininkystės rajonų vystymąsi ir 
vidaus vandenų žvejybą;

c) tvaraus vystymosi strategijas, užimtumo 
didinimą, žuvininkystės rajonų socialinės 
sanglaudos skatinimą ir vidaus vandenų 
žvejybą;

Or. es

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti tvarią ir konkurencingą 
žuvininkystę ir akvakultūrą;

(a) skatinti tvarią ir konkurencingą 
žuvininkystę ir akvakultūrą bei skatinti 
didelį kokybišką užimtumą;

Or. es
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Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Užimtumo ir teritorinės sanglaudos 
didinimas, įgyvendinant šiuos tikslus:

1) Užimtumo ir ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos didinimas, 
įgyvendinant šiuos tikslus:

Or. es

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 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, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir 
darbo jėgos judumo skatinimas pakrančių 
ir vidaus bendruomenėse, priklausomose 
nuo žuvininkystės ir akvakultūros;

Or. es

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parama technologinei plėtrai, 
inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;

(a) parama technologinei plėtrai, 
inovacijoms, įskaitant socialines 
inovacijas, ir žinių perdavimui stiprinti;

Or. es

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 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) konkurencijos ir žuvininkystės 
perspektyvumo didinimas, visų pirma 
mažų pakrantės žvejybos laivų, ir 
žuvininkystės sveikatos priežiūros ir 
saugos ar darbo sąlygų gerinimas

Or. es

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parama technologinei plėtrai, 
inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;

(a) parama technologinei plėtrai, 
inovacijoms, įskaitant socialines 
inovacijas, ir žinių perdavimui stiprinti; 

Or. es

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 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, 
stiprinant institucinius gebėjimus ir 
veiksmingą viešąjį administravimą, ir kitų 
šalių, dalyvaujančių įgyvendinant fondo 
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remiamas priemones, gebėjimų 
stiprinimas.

Or. es

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdama nuo [Reglamento (ES) 
Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos], Komisija ne rečiau kaip du 
kartus per programavimo laikotarpį 
konsultuojasi su organizacijomis, kurios 
atstovauja Sąjungos lygmens partneriams, 
dėl paramos teikimo iš EJRŽF.

Nukrypdama nuo [Reglamento (ES) 
Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos], Komisija ne rečiau kaip tris 
kartus per programavimo laikotarpį 
konsultuojasi su organizacijomis, kurios 
atstovauja Sąjungos lygmens partneriams, 
dėl paramos teikimo iš EJRŽF.

Or. es

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

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 

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 
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remiant veiklos, kuria papildomi pagal 
LIFE bendrąją programą finansuojami 
integruoti projektai, finansavimą ir 
skatinant taikyti pagal LIFE bendrąją 
programą patvirtintus sprendimus, metodus 
ir principus.

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.

Or. es

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) įmonės nuosavybės teisių perdavimas; (e) įmonės nuosavybės teisių perdavimas, 
išskyrus atvejus, kai perduodamos šeimos 
verslo nuosavybės teisės arba kai 
nuosavybės teisės perduodamos vykdant 
įvairinimo projektą;

Or. es

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė parengia veiklos 
programą, išsamiai ją aptarusi su 
[Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 
5 straipsnyje nurodytais partneriais. 
Konsultacijos su partneriais dėl 
parengiamųjų dokumentų rengiamos taip, 
kad partneriai galėtų juos išnagrinėti.

2. Valstybė narė parengia veiklos 
programą, išsamiai ją aptarusi su 
partneriais, kaip nurodyta [Reglamento 
(ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 5 straipsnyje. 
Konsultacijos su partneriais dėl 
parengiamųjų dokumentų rengiamos taip, 
kad partneriai galėtų juos išnagrinėti ir 
išreikšti savo nuomonę prieš pateikiant 
programą Komisijai.

Or. es
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Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepažeidžiant [Reglamento (ES) Nr. 
[...], kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 5 straipsnio, partneriai, su 
kuriais konsultuojamasi, be kita ko, yra 
valdžios institucijos ir atitinkamos 
viešosios institucijos, įskaitant tas, kurios 
atsakingos už aplinką ir vyrų bei moterų 
lygybės skatinimą, ekonominiai ir 
socialiniai partneriai, atstovaujantys 
skirtingiems žuvininkystės sektoriaus 
pasektoriams ir atitinkamiems 
teritoriniams lygmenims, mokslinių 
tyrimų organizacijos ir ŽVVG 
nacionaliniai bei regioniniai tinklai.

Or. es

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) partneriai, paskirti pagal [Reglamento 
(ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] 5 straipsnį, ir 
konsultacijų su partneriais rezultatai;

(m) partnerių paskyrimas ir konsultacijų 
su 18 straipsnyje nurodytais partneriais 
rezultatai, pagal [Reglamento (ES) 
Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 5 straipsnį;

Or. es

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Be to, veiklos programoje pateikiamas 3. Be to, veiklos programoje pateikiamas 
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konkrečių veiksmų, skirtų remti lygias 
galimybes ir užkirsti kelią diskriminacijai 
pagal lytį, rasę arba etninę kilmę, religiją 
arba įsitikinimus, negalią, amžių arba 
seksualinę orientaciją, aprašas, apimantis 
parengiamąsias priemones, kuriomis 
užtikrinamas lyčių aspekto integravimas į 
veiklos programą ir veiklą.

konkrečių veiksmų, skirtų remti lygias 
galimybes ir užkirsti kelią diskriminacijai 
pagal lytį, rasę arba etninę kilmę, religiją 
arba įsitikinimus, negalią, amžių arba 
seksualinę orientaciją, aprašas, apimantis 
parengiamąsias priemones, kuriomis 
užtikrinamas lyčių aspekto ir lygių 
galimybių principo integravimas į veiklos 
programą ir veiklą.

Or. es

Pakeitimas 49
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, įskaitant 
socialines inovacijas, 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.

Or. es

Pakeitimas 50
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) mokymąsi visą gyvenimą, mokslo žinių 
ir novatoriškų metodų sklaidą, naujų 
profesinių įgūdžių numatymą ir įgijimą, 
pirmiausia, kai tai susiję su tvariu jūrų 
ekosistemų valdymu, jūrų sektoriaus 
veiklos rūšimis, inovacijomis ir verslumu;

Or. es
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Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
organizacijas, remiančias lygias vyrų ir 
moterų galimybes, tinklus ir keitimąsi 
patyrimu bei geriausia patirtimi;

(b) suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
organizacijas, remiančias lygias vyrų ir 
moterų galimybes ir lygybę, ir žvejų 
sutuoktiniams atstovaujančias asociacijas,
tinklus ir keitimąsi patyrimu bei geriausia 
patirtimi;

Or. es

Pakeitimas 52
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 žvejus, žvejams atstovaujančias 
organizacijas, žuvininkystės veikloje 
dalyvaujančius žvejų sutuoktinius ir kitas 
suinteresuotąsias šalis.

Or. es

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
teikiama savarankiškai dirbančių žvejų 
sutuoktiniams arba, jeigu (ir kiek) tai 
pripažinta nacionaliniais teisės aktais, 
savarankiškai dirbančių žvejų 
sugyventiniams, kurie nėra darbuotojai 

2. 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
teikiama savarankiškai dirbančių žvejų 
sutuoktiniams arba, jeigu (ir kiek) tai 
pripažinta nacionaliniais teisės aktais, 
savarankiškai dirbančių žvejų 
sugyventiniams, kurie nėra darbuotojai 



PA\903834LT.doc 27/35 PE491.019v01-00

LT

arba verslo parneriai, jeigu jie 
nacionaliniais teisės aktais nustatytomis 
sąlygomis nuolat dalyvauja savarankiškai 
dirbančio žvejo veikloje arba atlieka 
pagalbinius darbus.

arba verslo partneriai, jeigu jie 
nacionaliniais teisės aktais nustatytomis 
sąlygomis nuolat dalyvauja arba nori 
dalyvauti savarankiškai dirbančio žvejo 
veikloje arba atlieka pagalbinius darbus.

Or. es

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti žvejų darbo sąlygas 
laive, EJRŽF gali remti investicijas į laivą 
arba į atskirus jo įrenginius, jeigu šiomis 
investicijomis viršijami pagal nacionalinius 
arba Sąjungos teisės aktus privalomi 
standartai.

1. Siekdamas pagerinti žvejų darbo sąlygas 
laive, EJRŽF gali remti investicijas į laivą,
į atskirus jo įrenginius arba mokymą, jeigu 
šiomis investicijomis viršijami pagal 
nacionalinius arba Sąjungos teisės aktus 
privalomi standartai.

Or. es

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu veikla yra investicijos į laivą, 
parama tam pačiam žvejybos laivui 
teikiama ne daugiau kaip kartą per 
programavimo laikotarpį. Jeigu veikla yra 
investicijos į atskirus įrenginius, parama 
tam pačiam paramos gavėjui teikiama ne 
daugiau kaip kartą per programavimo 
laikotarpį.

3. Jeigu veikla yra investicijos į laivą, 
parama tam pačiam žvejybos laivui 
teikiama ne daugiau kaip kartą per 
programavimo laikotarpį. Jeigu veikla yra 
investicijos į atskirus įrenginius arba 
mokymą, parama tam pačiam paramos 
gavėjui teikiama ne daugiau kaip kartą per 
programavimo laikotarpį.

Or. es
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Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti iškraunamo 
produkto kokybę, energijos vartojimo 
efektyvumą, prisidėti prie aplinkos 
apsaugos arba pagerinti saugą ir darbo 
sąlygas, EJRŽF gali remti investicijas, 
kuriomis gerinama žvejybos uostų arba 
iškrovimo vietų infrastruktūra, įskaitant 
investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių 
surinkimo įrenginius.

1. Siekdamas pagerinti iškraunamo 
produkto kokybę, energijos vartojimo 
efektyvumą, prisidėti prie aplinkos 
apsaugos arba pagerinti sveikatos 
priežiūrą, saugą ir darbo sąlygas, EJRŽF 
gali remti investicijas, kuriomis gerinama 
žvejybos uostų arba iškrovimo vietų 
infrastruktūra, įskaitant investicijas į 
atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo 
įrenginius.

Or. es

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas sumažinti vidaus vandenų 
žvejybos poveikį aplinkai, padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą, pagerinti 
iškraunamų žuvų kokybę arba pagerinti 
saugą ir darbo sąlygas, EJRŽF gali remti 
tokias investicijas:

1. Siekdamas sumažinti vidaus vandenų 
žvejybos poveikį aplinkai, padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą, pagerinti 
iškraunamų žuvų kokybę arba pagerinti 
sveikatos priežiūrą, saugą ir darbo sąlygas, 
EJRŽF gali remti tokias investicijas:

Or. es

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) į laivą arba atskirus įrenginius, kaip 
nurodyta 33 straipsnyje, laikantis tame 
straipsnyje nustatytų sąlygų;

(a) į laivą, atskirus įrenginius arba 
mokymą, kaip nurodyta 33 straipsnyje, 
laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų;
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Or. es

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant stimuliuoti naujoves 
akvakultūroje, EJRŽF gali remti veiklą:

1. Siekiant stimuliuoti naujoves 
akvakultūroje, įskaitant socialines 
inovacijas, EJRŽF gali remti veiklą:

Or. es

Pakeitimas 60
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 
numatymą ir įgijimą;

Or. es

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tinklų kūrimą ir keitimąsi patyrimu bei 
geriausia patirtimi tarp akvakultūros 
įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo 
įstaigas arba lygias vyrų ir moterų 
galimybes skatinančias įstaigas.

(b) tinklų kūrimą ir keitimąsi patyrimu bei 
geriausia patirtimi tarp akvakultūros 
įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo 
įstaigas arba lygias vyrų ir moterų 
galimybes ir jų lygybę skatinančias 
įstaigas.

Or. es
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Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) funkciškai susijusi geografiniais, 
ekonominiais ir socialiniais aspektais, 
specialiai atsižvelgiant į žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorius, ir sudaro 
pakankamą kritinę masę pagal 
žmogiškuosius, finansinius ir 
ekonominius išteklius, kad galėtų 
palaikyti vietos plėtros strategiją.

(b) funkciškai susijusi geografiniais, 
ekonominiais ir socialiniais aspektais, 
specialiai atsižvelgiant į žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorius.

Or. es

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užtikrinti, kad vietos bendruomenės 
visiškai pasinaudotų jūrų ir pakrančių 
plėtros siūlomomis galimybėmis.

(b) užtikrinti, kad vietos bendruomenės 
dalyvautų nustatant integruotos vietos 
plėtros strategijas ir visiškai pasinaudotų 
jūrų ir pakrančių plėtros siūlomomis 
galimybėmis.

Or. es

Pakeitimas 64
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 

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

privatų sektorių, valstybinį sektorių ir 
pilietinę visuomenę, taip pat 
nepakankamai atstovaujamas grupes;

Or. es

Pakeitimas 65
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 žuvininkystės veikloje 
dalyvaujantiems žvejų sutuoktiniams 
atstovaujančias asociacijas.

Or. es

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parengiamoji parama apima pajėgumo 
didinimą, mokymą ir tinklų kūrimą siekiant 
pasirengti ir įgyvendinti vietos plėtros 
strategiją.

1. Parengiamoji parama apima pajėgumo 
didinimą, konsultacijas, mokymą ir tinklų 
kūrimą siekiant pasirengti ir įgyvendinti 
vietos plėtros strategiją.

Or. es

Pakeitimas 67
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, kokybiškoms darbo 
vietoms kurti ir naujovėms, įskaitant 
socialines inovacijas, skatinti visais 
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žuvininkystės ir akvakultūros tiekimo 
grandinės etapais;

Or. es

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remti įvairinimą ir darbo vietų kūrimą 
žuvininkystės srityse, ypač kituose jūrų 
sektoriuose;

(b) remti įvairinimą ir kokybiškų darbo 
vietų kūrimą žuvininkystės srityse, ypač 
kituose jūrų sektoriuose;

Or. es

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remia tvarų ekonomikos augimą, 
užimtumą, inovacijas ir naujas 
technologijas naujai besikuriančiuose ir 
ateityje susikursiančiuose jūrininkystės 
sektoriuose pakrančių regionuose, 
papildant esamus sektorių ir nacionalinio 
lygmens veiksmus;

(c) remia tvarų ekonomikos augimą, didelį 
kokybišką užimtumą, inovacijas, įskaitant 
socialines inovacijas, ir naujas 
technologijas naujai besikuriančiuose ir 
ateityje susikursiančiuose jūrininkystės 
sektoriuose pakrančių regionuose, 
papildant esamus sektorių ir nacionalinio 
lygmens veiksmus;

Or. es

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nacionalinių tinklų, skirtų informacijai 
platinti, gebėjimams ugdyti, keistis 

b) nacionalinių tinklų, skirtų informacijai 
platinti, partnerių, kurie dalyvauja 
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geriausia patirtimi ir remti atskirų jų 
teritorijoje esančių žuvininkystės vietos 
veiklos grupių bendradarbiavimą, kūrimas.

įgyvendinant fondo finansuojamą veiklą, 
gebėjimams ugdyti, keistis geriausia 
patirtimi ir remti atskirų jų teritorijoje 
esančių žuvininkystės vietos veiklos grupių 
bendradarbiavimą, kūrimas.

Or. es

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF poveikis vertinamas atsižvelgiant į 
6 straipsnyje nurodytus Sąjungos 
prioritetus.

EJRŽF poveikis vertinamas atsižvelgiant į 
6 straipsnyje nurodytus Sąjungos 
prioritetus, visų pirma tvaraus užimtumo 
kūrimą.

Or. es

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specialius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 151 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia 
specialius pirmoje pastraipoje nurodytų 
tikslų rodiklius, įskaitant atitinkamus 
socialinius rodiklius. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 151 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. es

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) sudaryti sąlygas tolesnei socialinės 
padėties ir užimtumo raidos stebėsenai su 
fondo veikla susijusiose teritorijose;

Or. es

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo dalies „Bendros ex ante sąlygos“ 1 punkto pirmo stulpelio 1 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EJRŽF prioritetas:
2. inovacinės, konkurencingos ir žiniomis 
pagrįstos žuvininkystės skatinimas;
3. inovacinės, konkurencingos ir žiniomis 
pagrįstos akvakultūros skatinimas;
TT 8: užimtumo skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

Or. es

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo dalies „Bendros ex ante sąlygos“ 1 punkto antro stulpelio 1 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Profesinė sauga ir sveikatos priežiūra: 
Parengta sistema, kuria užtikrinamas 
žuvininkystės sektoriuje taikomų ES teisės 
aktų dėl profesinės saugos ir sveikatos 
priežiūros įgyvendinimas ir taikymas.

Or. es

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
 III priedo dalies „Specialios ex ante sąlygos“ 1 punkto trečio stulpelio 1 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toliau nurodytomis priemonėmis 
užtikrinama, kad ES teisės aktai dėl 
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profesinės saugos ir sveikatos priežiūros 
būtų įgyvendinami ir taikomi 
veiksmingai:
– veiksmingas ES standartų 
įgyvendinimas ir taikymas;
– parengta nacionalinė darbo saugos ir 
sveikatos priežiūros strategija.

Or. es


