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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. primena, kad 2011 m. liepos 13 d. Komisija pasiūlė imtis svarbios ES bendros 
žuvininkystės politikos (BŽP) reformos, kuri – atsižvelgiant į jos tikslą užtikrinti tausų 
jūrų gyvųjų išteklių naudojimą – yra pagrindinė pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“ dalis;

2. pažymi, kad įgyvendinant BŽP reformų rinkinį Komisija siūlo vadovautis didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio principu, kad būtų atkurti pakankami žuvų ištekliai ir 
kad būtų užtikrinta tinkama jų būklė; ragina Komisiją paaiškinti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą, pirmiausia atsižvelgiant į įvairiarūšių žuvų išteklių padėtį;

3. laikosi nuomonės, kad ilgalaikis tikslas turėtų būti leisti žuvų ištekliams atsikurti iki tokio 
lygio, kuris viršytų didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio normą, ir gaudyti 
didžiausią galimą laimikį tvariu ir ilgalaikiu pagrindu, ir todėl ragina Komisiją atlikti 
atitinkamą mokslinį tyrimą atsižvelgiant į tai, kas būtina, tuomet pateikti pasiūlymus, 
kurie būtų pagrįsti dabartiniais BŽP reformos pasiūlymais, ir po truputį pradėti laikytis 
aplinkosaugos ir ekonomikos požiūriais pažangesnės pozicijos;

4. pritaria Komisijos nuomonei, išdėstytai BŽP reformų rinkinyje, kad nepageidaujamų 
sugautų žuvų išmetimas yra išteklių švaistymas; tačiau pažymi, kad, norit pagerinti padėtį, 
būtina konsultuotis su žvejais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis siekiant rasti 
sprendimus, kurie būti pritaikyti prie realių jų darbo sąlygų; ragina Komisiją griežtinti 
priemones, kurios būtinos išsaugoti pereikvotų žuvų ištekliams, ir taip užtikrinti, kad 
ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriais ES žuvininkystės pramonė veiktų tausiai;

5. pripažįsta, kad pertekliniai laivyno pajėgumai lieka viena iš pagrindinių tausios 
žuvininkystės užtikrinimo kliūčių; tačiau mano, kad dabartinis Komisijos pasiūlymas 
įvesti perleidžiamąsias žvejybos koncesijas, kaip mokesčių mokėtojams nieko 
nekainuojančias žvejybos pajėgumų mažinimo ir žuvininkystės ekonominio gyvybingumo 
didinimo priemones, labai prieštaringas, ypač atsižvelgiant į poveikį, kurį jūrų 
ekosistemos ir sektoriaus ekonomika gali patirti žvejybos pajėgumus sutelkus mažos 
subjektų grupės rankose;

6. atkreipia dėmesį į socialinę ir ekonominę nedidelių pakrantės laivynų svarbą kai kuriuose 
regionuose ir ragina imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų remiamas ekologiškas, 
pažangus, integracinis augimas ir būtų prisidėta prie tausios, nedidelį poveikį aplinkai 
darančios žvejybos ir akvakultūros skatinimo;

7. pažymi, kad ES žvejybos laivynas naudoja daug iškastinio kuro ir kad turi būti daroma 
tolesnė pažanga ekologinio projektavimo srityje, ypač kai tai susiję su veiksmingesnių ir 
ekologiškesnių žvejybos laivų variklių kūrimu;

8. primena, kad pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ taip pat aprėpia 
ekologinių sistemų apsaugą; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad būtina dėti pastangas 
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mokslinių tyrimų ir plėtros srityje siekiant gaminti selektyvesnę žvejybos įrangą, ir į 
galimą išteklių valdymo ir saugomų rūšių išsaugojimo sąsają;

9. pabrėžia, kad ES išorės veiksmai, ypač užsienio prekybos santykių srityje, turi atitikti BŽP 
principus ir tikslus ir kad juos vykdant turi būti sudarytos vienodos sąlygos valstybių narių 
žvejybos ir akvakultūros pramonei.
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