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Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 

Pasiūlymas dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) (COM(2011) 804 final), 
kuris pakeis dabartinį ES žuvininkystės fondą (EŽF), yra pagrindinė BŽP reformos rinkinio 
dalis. Pagal pasiūlytą reglamentą susidarys 6,567 mln. EUR, kuriuos bus galima panaudoti 
paramai: 1) žuvininkystės, akvakultūros ir žvejybos sritims vystyti, 2) kontrolės ir 
įgyvendinimo priemonėms, 3) duomenų rinkimui, 4) integruotai jūrų politikai ir 5) techninių 
ir administravimo priemonių, skirtų BŽP įgyvendinimui remti, plėtojimui.

Šiuo metu vykdoma itin reikalinga bendros žuvininkystės politikos reforma ir EJRŽF turi būti 
sukurtas taip, kad paremtų naują BŽP siekiant užtikrinti tausią žuvininkystę. BŽP ir jos 
finansinės priemonės reforma suteikia lemiamą galimybę panaikinti subsidijas, kurios 
prisideda prie žuvų išteklių pereikvojimo, ir panaudoti jas paramai siekiant pereiti prie iš 
tikrųjų tausios žuvininkystės ir pasiekti, kad jūrų ekosistemos būtų sveikos.

Kadaise Europos žvejybos zonos buvo vienos iš produktyviausių pasaulio zonų, tačiau dėl 
trisdešimt metų vykdomos bendros žuvininkystės politikos (BŽP) itin sumažėjo žuvų 
populiacijos, pablogėjo ekosistemų padėtis ir buvo padaryta žala rūšims, buveinėms ir 
teritorijoms (pereikvota 63 % įvertintų Atlanto, 82% įvertintų Viduržemio jūros ir 4 iš 6 
įvertintų Baltijos jūros žuvų išteklių). Europos Komisija pripažino, kad pertekliniai pajėgumai 
yra vienas iš pagrindinių išteklių pereikvojimo veiksnių, ji pripažįsta, kad tokį pusiausvyros 
sutrikimą iš dalies lėmė ir subsidijos, nes taip buvo dirbtinai palaikomi pertekliniai žvejybos 
pajėgumai. 2011 m. Auditorių Rūmų ataskaitoje tai patvirtinama, joje teigiama, kad dėl 
perteklinių laivyno pajėgumų eikvojami žuvų ištekliai, kyla grėsmė jūrų gerovei ir žvejybos 
bendruomenių gyvybingumui.

Pasiūlyme pateikiamas finansinių išteklių, skirtų žvejybos ir akvakultūros priemonėms, taip 
pat kontrolės ir įgyvendinimo priemonėms, duomenų rinkimui ir integruotai jūrų politikai, 
rinkinys. Sujungus šias anksčiau buvusias atskiras finansavimo eilutes į vieną finansinę 
priemonę būtų galima palengvinti valdymą, t. y. taikyti vienodas taisykles ir procedūras ir 
padėti veiksmingiau bei efektyviau skirstyti turimus išteklius.

Pasiūlyme įsipareigojama užtikrinti, kad finansavimas būtų teikiamas tik toms valstybėms 
narėms, kurios laikysis BŽP tikslų ir taisyklių, ypač įsipareigojimų dėl kontrolės, Neteisėtos, 
nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos reglamento ir pareigos rinkti duomenis; 
taip pat nustatoma, kad finansavimas ūkio subjektams priklausys nuo to, ar jie laikosi BŽP.
Pasiūlyme yra daug priemonių, kurios gali padėti tausesnio ES žuvininkystės sektoriaus 
pagrindus, taip pat žmogiškojo kapitalo ir socialinio dialogo skatinimo, įvairinimo ir darbo 
vietų kūrimo palengvinimo priemonių, priemonių, kuriomis siekiama parengti ir valdyti 
žuvininkystės sričių rėmimo iniciatyvas pagal principą „iš apačios į viršų“, vietos plėtros 
strategijas ir vietos partnerystę.

Pasiūlymas taip pat apima biologinės įvairovės rėmimo priemones, įskaitant valdymą, 
atkūrimą ir tinklo „Natura 2000“ teritorijų ir saugomų jūrų teritorijų stebėseną. Pagal 
pasiūlymą finansinė parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų ar naujų 
aukcionams skirtų patalpų statybai, taip pat neteikiama pagalba variklių keitimui, o tai yra 
žingsnis siekiant atskirti subsidijas žuvininkystei nuo perteklinių pajėgumų. Galiausiai, 
pasiūlyme numatytos nuostatos, kurias taikant padidėtų skaidrumas ir visuomenės 
informuotumas, pagerėtų duomenų rinkimas ir perdavimas, taip pat kontrolė ir įgyvendinimas, 
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nors ir nebūtų atsižvelgiama į regionines ir vietos sąlygas.

Vis dėlto, pagal šį pasiūlymą nepavyks įvykdyti taip reikalingos struktūrinės pertvarkos 
siekiant užtikrinti, kad viešoji pagalba būtų naudojama vien tik siekiant užtikrinti tausią 
žuvininkystę. Iš tiesų, didžioji dauguma turimų lėšų ir vėl galėtų būti skiriama priemonėms, 
kurios dažnai naudingos tik keletui pavienių ūkio subjektų, o ne visam žuvininkystės sektoriui 
ar visuomenei apskritai. Beveik neaptariama tradicinė smulkioji pakrančių žvejyba ir pereiga 
prie ekosisteminio požiūrio.

Pasiūlyme nesprendžiamas finansavimo, kuris padeda išlaikyti turimus perteklinius 
pajėgumus, klausimas, pagal jį turėtų būti nustatyta, kad laivynų, laivų ir įrankių finansavimas 
priklauso nuo tinkamo žvejybos pajėgumo, palyginti su turimomis žvejybos galimybėmis, 
įvertinimo. Pasiūlymas taip pat apima paramą siekiant nustatyti perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemas, nors daug suinteresuotųjų subjektų ir valstybių narių priešinasi privalomų 
koncesijų nustatymui kaip vieninteliam galimam sprendimui. Bet kokia parama žuvininkystės 
asignavimų valdymo sistemos kūrimui turėtų būti skiriama sistemoms, kurias valdytų 
suinteresuotieji subjektai (arba kurios būtų valdomos drauge) ir atsižvelgiant į kiekvieną 
žvejybos zoną.

Teikiant paramą investicijoms į laivą ar uostus norint kuo geriau panaudoti nepageidaujamą 
komercinių išteklių priegaudą arba ją parduoti, pageidaujamas iškrovimo prievolės poveikis –
žvejoti tikslingiau, selektyviau ir tausiau, nebus didelis. Finansavimas turėtų būti skiriamas 
siekiant sumažinti nepageidaujamos priegaudos mirtingumą, pvz., atliekant labiau selektyvių 
ir aplinką tausojančių įrankių (žvejybos būdų) tyrimus, o ne tam, kad nepageidaujamą 
priegaudą būtų galima parduoti.

Galiausiai, pasiūlyme numatyta keletas priemonių, kuriomis nesirenkant bus skatinama ir 
vystoma akvakultūra ir neatsižvelgiama į ekologinius ar socialinius aspektus.


