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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti naują pagrindinį tikslą iki 2020 m. sustabdyti 
Europos Sąjungoje biologinės įvairovės ir veikiančių ekosistemų nykimą, maksimaliai jas 
atkurti ir didinti ES pastangas siekiant užkirsti kelią biologinės įvairovės nykimui 
pasaulyje;

2. pabrėžia, kad stabdyti biologinės įvairovės praradimą itin svarbu siekiant išsaugoti žvejų 
bendruomenes, kurias neigiamai veikia įvairios žmogaus veiklos skatinamas žuvų išteklių 
nykimas;

3. mano, kad itin svarbu apsaugoti jūrų biologinę įvairovę, kadangi ji lemia didesnį 
ekosistemų atsparumą, ir, inter alia, taip prisidedama prie klimato kaitos poveikio 
švelninimo;

4. taigi ragina Komisiją imtis specialių priemonių ir apsaugoti klimato kaitos labiausiai 
pažeistas jūrų gyvūnijos rūšis ir buveines, taip pat užtikrinti, kad priemonės, kurių imtasi 
siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ar ją švelninti, nedarytų neigiamo poveikio jūrų 
biologinei įvairovei;

5. ragina Komisiją sukurti pavyzdinį saugomų jūrų teritorijų tinklą, su kurio pagalba būtų 
galima derinti siekį saugoti aplinką ir verstis tausia žvejyba; ragina ją nuolat informuoti 
apie valstybių narių pažangą, pasiektą įgyvendinant Buveinių ir Paukščių direktyvas, 
ypač pritaikant tinklo „NATURA 2000“ reikalavimus jūrų aplinkai, kadangi šiuo metu 
jūrų teritorijos sudaro mažiau negu 10 proc. saugomų teritorijų, taip pat apie valstybių 
narių atskaitomybės ir stebėsenos įsipareigojimų vykdymą;

6. pažymi, kad pagrindinės priemonės su jūrų aplinka susijusiems biologinės įvairovės 
tikslams siekti aprėpia ne tik Buveinių ir Paukščių direktyvas, bet ir Vandens pagrindų 
direktyvą (pakrančių vandenys) bei Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB (visi 
jūrų laivybos vandenys);

7. mano, kad valstybėms narėms turėtų būti leista imtis jūrų biologinės įvairovės apsaugos 
iniciatyvų, kurios aprėptų daugiau negu numatyta pagal ES teisės aktuose nustatytus 
veiksmus;

8. mano, jog veiksmų, kurių imtasi iki šiol, apskritai nepakanka, kad vykdant su Europos 
žuvininkyste susijusią veiklą būtų sumažinta ir panaikinta jauniklių, atsitiktinių rūšių 
žuvų, jūros žinduolių, vėžlių ir paukščių priegauda;

9. mano, kad pagrindinis bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) tikslas turėtų būti 
mažinti išmetamų žuvų kiekį, ir ragina Komisiją nustatyti, kodėl jos išmetamos, bei 
parengti konkrečius su kiekviena žuvininkystės sritimi susijusius sprendimus: įvesti 
įvairių rūšių žuvų ar biomasės kvotas, atrinkti žvejybos įrankius, pvz., nustatyti, kad 
paprastai turi būti žvejojama tinklais kvadratinėmis kilpomis, ir vykdyti teritorinį išteklių 
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valdymą;

10. pabrėžia, kad ekonominiu ir socialiniu požiūriais žuvininkystė itin svarbi pakrančių, o 
aplinkos apsaugos požiūriu – jūrų ekosistemų vystymuisi; mano, kad remiantis tuo, kas 
nustatyta pagal BŽP, valstybėms narėms turėtų būti ne trukdoma, o padedama laikytis 
teisės aktų dėl biologinės įvairovės nuostatų, ypač kai pastarosios susijusios su siekiu 
parengti adekvačias tinklui „NATURA 2000“ priklausančių jūrų teritorijų apsaugos 
priemones;

11. pažymi, kad remiantis ES teisės aktais dėl biologinės įvairovės jūrų rūšims ir buveinėms 
užtikrinama mažesnė apsauga negu sausumos rūšims ir buveinėms, ir todėl ragina 
Komisiją įvertinti šių teisės aktų ir jų įgyvendinimo trūkumus bei vystyti saugomas jūrų 
teritorijas, kuriose būtų vykdomas griežtesnis ekosistemų dėsniais grindžiamas ūkinės 
veiklos, įskaitant žvejybą, valdymas;

12. taip pat pažymi, kad įvairios su ES regioninėmis jūromis susijusios konvencijos, pvz., 
Šiaurės Rytų Atlanto jūrinės aplinkos apsaugos konvencija (OSPAR), Baltijos jūros 
baseino jūros aplinkos apsaugos konvencija (HELCOM) ir Barselonos konvencija, sudaro 
svarbų jūrų ekosistemų apsaugos pagrindą;

13. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad pagal Jūrų strategijos direktyvą nenumatyta 
riboti naudojimosi tinklui „NATURA 2000“ priklausančiomis saugomomis jūrų 
teritorijomis, ir todėl ragina valstybes nares ir Komisiją atsižvelgti į visas saugomas jūrų 
teritorijas, įskaitant tas, kurios įtrauktos į regionines jūrų konvencijas, ir kurti jų 
savitarpio saitus, siekiant sukurti nuoseklų ir visapusišką tinklą;

14. pabrėžia, kad išsaugota jūrų biologinė įvairovė yra svarbiausias geros aplinkos būklės 
rodiklis;

15. pabrėžia, kad dabar, kai Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje numatyti nauji geresnio 
saugomų jūrų teritorijų ir žuvininkystės priemonių koordinavimo mechanizmai, atsirado 
galimybių praktiškai pagerinti jūrų būklės valdymą;

16. ragina Komisiją įtraukti ekosistemų metodą, kuris jau patvirtintas pagal Vandens 
pagrindų ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvas, į visas su jūrų biologine įvairove 
susijusias ES politikos sritis; taip pat pabrėžia, kad ekosistemų funkcijos apima tai, kad 
gamtos ekosistemos kaupia ir izoliuoja anglies dioksidą;

17. pabrėžia, kad būtina imtis tolesnių veiksmų integruoto pakrančių zonų valdymo ir jūrų 
teritorijų planavimo srityse, kadangi tai galėtų būti svarbūs dalyvaujamojo ekosistemų 
metodo, kurį taikant užtikrinama jūrų ir pakrančių išteklių apsauga ir tvarus valdymas bei 
paisoma gamtos procesų ir ekosistemų pajėgumų, elementai;

18. mano, kad regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos atsakingos už žuvininkystės 
valdymą ir užtikrina, kad atviroje jūroje būtų atsakingai žvejojama; taigi mano, kad 
svarbu šioms organizacijoms suteikti daugiau įgaliojimų, ypač atsižvelgiant į vykdomą 
kontrolę ir atgrasomąsias sankcijas, ir kad, visų pirma, regioninės žuvininkystės valdymo 
organizacijos turėtų valdyti tam tikrų komerciniu požiūriu svarbių rūšių jūrų gyvūnijos 
išteklius ir reikalauti naudoti sugautų žuvų kiekio sertifikatus;
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19. ragina Komisiją vadovautis kuo ambicingesniais tikslais siekiant atkurti biologinę 
įvairovę ir gamtos ekosistemas kuo didesnėje ES jūrų aplinkos erdvėje; taip pat pabrėžia, 
kad atkuriamieji veiksmai galėtų būti svarbiu pakrančių bendruomenių užimtumo 
šaltiniu;

20. ragina ES užtikrinti, kad Europos ir pasaulio lygmenimis būtų išsaugotas nešališkumas; 
taip pat pabrėžia, kad būtina toliau taikyti principą „teršėjas moka“ ir visapusiško išlaidų 
kompensavimo principą bei papildyti šių principų taikymo sritį;

21. ragina Komisiją svarstyti galimybę nustatyti nacionalinius ar į sektorius orientuotus 
tikslus siekiant sumažinti poveikį biologinei įvairovei ir stabdyti jos praradimą;

22. ragina Komisiją užtikrinti, kad į ES biologinės įvairovės viziją po 2010 m. būtų įtrauktas 
siekis informuoti visus visuomenės sektorius ir visuomenę apskritai bei skatinti jų 
dalyvavimą.
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