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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad 70 mln. ES gyventojų priklauso nuo žuvininkystės sektoriaus; todėl ragina 
valstybes nares skatinti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, siekiant kurti 
konkurencingesnį, tvaresnį ir šiuolaikiškesnį žuvininkystės sektorių; atkreipia dėmesį į tai, 
kad konsoliduotoms Bendrijos politikos kryptims, tokioms kaip žemės ūkis ir 
žuvininkystė, kurios yra ES ekonomikos pagrindas, ypač ES pakraštyje, reikia tinkamos ir 
tikslinės mokslinės paramos; pabrėžia, kad tradiciniai konkrečių sektoriaus problemų 
sprendimo būdai, kaip antai poveikis aplinkai, pašarų tiekimas, integracija į pakrančių 
zonas, jau seniai nebėra pagrindinis ir svarbiausias išeičių šaltinis; rekomenduoja 
įgyvendinant finansinę programą sudaryti sąlygas pagal Europos žuvininkystės fondą 
finansuoti priemones ir mokslinių tyrimų įrangą žuvininkystės srityje;

2. mano, kad būtina įgyvendinti vieną iš žaliosios knygos tikslų tuo atžvilgiu, kad būsimojo 
ES biudžeto dėmesys turi būti sutelktas į priemones „su pridėtine verte“ ir „būti labiau 
orientuotas į rezultatus“; mano, kad nors kompetencija yra pagrindinis mokslo kriterijus, 
yra sektorių, kaip antai žvejyba, kurioje taikomieji moksliniai tyrimai neišvengiami 
siekiant nustatyti ir įgyvendinti valdymo priemones; primena, kad naujiesiems BŽP 
tikslams, pagrįstiems ekosistemas tausojančiu požiūriu ir didžiausiu tausią žvejybą 
užtikrinančiu sužvejotų žuvų kiekiu, reikia įvairių sričių žinių ir vertinimų vietoje, ir iš 
kurių būtų galima gauti greitas išvadas, nuo kurių priklauso daugybė verslo sprendimų, 
darbo vietų ir veikla jūrų ekosistemos srityje;

3. tikisi, kad žaliojoje knygoje šiuo atžvilgiu yra numatytas perėjimas prie dabartinės mokslo 
politikos, darančios įtaką žuvininkystei, nes vien tik kompetencijos siekimas šiame 
sektoriuje lėmė pagrindinių skyrių pašalinimą, pavyzdžiui, žinios apie rūšis ir jų elgseną 
laivų atžvilgiu bei jų santykiai su valdymo priemonėmis, taip pat daugelio mokslininkų 
pašalinimas iš taikomosios žuvininkystės mokslinių tyrimų ir jaunųjų mokslininkų 
atsisakymas šioje srityje, dėl viso to atsirado didžiulis specialistų trūkumas, kai 
atsižvelgiant į išteklių padėtį tai buvo būtiniausia;

4. laikosi nuomonės, kad specialios biudžeto išmokos kvietimams teikti paraiškas pagal 
naująją pagrindų programą ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų kovoti su daugeliu šio 
sektoriaus silpnųjų pusių bei trūkumų ir taip pat padėtų sukurti stipresnę žuvininkystės ir 
akvakultūros mokslininkų poziciją; taip pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų bazės 
sukūrimas Europos ir valstybių narių lygmeniu padėtų toliau plėtoti tvarų žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorių, padaryti jį konkurencingesnį, stabilesnį ir geriau jį parengti kovai 
su aplinkosaugos iššūkiais, siekiant užtikrinti Europos žuvininkystės sektoriaus 
nepriklausomumą likusios pasaulio dalies atžvilgiu, taip pat užtikrinti jūrų ekosistemų 
gyvybingumą bei žuvininkystės sektoriaus gerovę;

5. pabrėžia, kad vis dar esama didžiulių žinių apie jūrų ekosistemas ir žuvininkystės 
išteklius, ir patikimų duomenų apie tikslines ir netikslines rūšis, įskaitant giliavandenių 
žuvų rūšis, spragų, todėl būtina dėti daugiau pastangų, kad būtų atliktas daugelio aspektų 
įvairių sektorių šios srities mokslinis tyrimas, siekiant tinkamai reguliuoti žuvininkystę, 
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visų pirma taikant ekosistemos metodą; pabrėžia, kad norint pasiekti šį tikslą, 
bendradarbiavimas ir koordinavimasis tarp ES mokslinių tyrimų komandų ir institutų, taip 
pat bendradarbiavimas tarp ES mokslinių tyrimų komandų ir jų kolegų ne iš Bendrijos yra 
labai svarbūs; mano, kad būtina skatinti žuvininkystės regionų bendradarbiavimą, tam, 
kad žuvininkystės regionai galėtų pasidalyti geriausia praktika bei žiniomis; ragina 
susijusiuose verslo sektoriuose mokslinių tyrimų rezultatus įgyvendinti teisingai ir 
veiksmingai; mano, kad tiesiogiai dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai ir plačioji 
visuomenė turėtų būti geriau informuojami apie pradėtas mokslinių tyrimų programas ir jų 
rezultatus;

6. dėkoja, kad žaliojoje knygoje pabrėžiamas mokslinių tyrimų poreikis, siekiant pagerinti 
naujovių pajėgumus ir konkurencingumą, kuriuos suderinus su EŽF priemonėmis, galima 
atverti naujus kelius žvejybos įmonėms, ištirti naujų tvaresnių žvejybos būdų plėtrą, kaip 
antai nauji žvejybos įrankiai, mažiau teršiantys, saugesni ir tinkami gyventi laivai ir 
geresnis žuvų produktų panaudojimas;

7. mano, kad būtina veiksmingiau derinti mokslinių tyrimų bendrąsias programas ir Europos 
žuvininkystės fondo priemones su kitomis Europos programomis;

8. mano, kad siekiant ES konkurencingumo bus labai svarbu padidinti įmonių dalyvavimą 
kitoje bendrojoje programoje; laikosi nuomonės, kad verslininkai, ypač mažųjų ir labai 
mažų įmonių, kaip antai mažo masto pakrantės žvejybos įmonės, savininkai galėtų būti 
skatinami dalyvauti Europos programose sukuriant paprastesnę, mažiau biurokratišką, 
skaidresnę ir lengvai prieinamą sistemą; mano, kad suinteresuotiesiems subjektams, kaip 
antai pilietinės visuomenės organizacijoms, žvejų organizacijoms ir regioninėms 
patariamosioms taryboms, turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti mažuose, į praktiką 
orientuotose projektuose;

9. pažymi, kad pagrindų tyrimo programos visų pirma yra orientuotos į pagrindinius tyrimus, 
kuriems reikia mokslinių tyrimų programų, kurioms būtų skiriamos konkrečios ir 
pakankamos lėšos žuvininkystės ir akvakultūros moksliniams tyrimams finansuoti, 
siekiant išsaugoti šį sektorių ir žuvininkystės produktų, įtrauktų į maitinimo grandinę, 
aplinkosaugines ir sanitarijos sąlygas;

10. primena, kad bendros žuvininkystės politikos reformos tikslas – užtikrinti tausius 
žvejybos metodus, todėl būtina finansuoti tyrimus, susijusius su naujųjų technologijų 
plėtojimu, pavyzdžiui, siekiant didinti laivų atranką arba mažinti laivų variklių 
suvartojamų degalų kiekį;

11. mano, kad dabartinės mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo priemonės 
nepakankamai atitinka žuvininkystės ir akvakultūros mokslinių tyrimų poreikius; 
pabrėžia, kad tinkamas atsakas į šio sektoriaus iššūkius ir poreikius reikalauja pritaikyti 
šias priemones taip, kad jomis būtų atspindėtos šio sektoriaus specifinės savybės, ypač 
taikomųjų mokslinių tyrimų srityje;

12. mano, kad taip pat reikia skatinti laivyno vystymą, siekiant sukurti tvarią žvejybą ir 
palankias sąlygas mažo masto žvejybai, todėl naujojoje finansinėje programoje reikia 
telkti dėmesį į mokslinius tyrimus ir inovacijas šioje srityje;
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13. pažymi, kad naudojant struktūrinių fondų investicijas į mokslinių tyrimų infrastruktūrą 
prisidedama prie mokslinių pajėgumų spragų valstybėse narėse užpildymo ir didinamas 
kai kurių valstybių narių ir regionų dalyvavimas Bendrijos mokslinių tyrimų programose;

14. pažymi, kad pagrindinio maisto gamybos ir kitų jūrų veiklų tvarumas bendrose jūrose 
priklauso nuo bendrų metodų su kaimyninėmis valstybėmis; pabrėžia, kad kaimyninėse 
valstybėse reikia didinti mokslinius pajėgumus, remiantis geresniu bendros strateginės 
programos derinimu su ES kaimynystės politikos priemonėmis.
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