
AD\889825LT.doc PE476.103v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Žuvininkystės komitetas

2011/2307(INI)

24.1.2012

NUOMONĖ
Žuvininkystės komiteto

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl biologinės įvairovės – mūsų gyvybės draudimo ir gamtinio turto. ES 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. 
(INI))

Nuomonės referentas: Crescenzio Rivellini



PE476.103v02-00 2/5 AD\889825LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\889825LT.doc 3/5 PE476.103v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad nė viena šalis negali savarankiškai išspręsti biologinės įvairovės, ypač jūrų 
ekosistemų, nykimo problemos ir kad valstybių narių vyriausybės, siekdamos spręsti šią 
visuotinę problemą, turi veiksmingiau bendradarbiauti ir derinti savo pastangas; pabrėžia, 
kad ryžtingai įgyvendinama biologinės įvairovės politika naudinga ir visuomenei, ir 
ekonomikai;

2. pažymi, kad 2002 m. Johanesburge vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime tvaraus 
vystymosi klausimais valstybių ir vyriausybių vadovai pritarė įsipareigojimui iki 2015 m. 
išsaugoti arba atkurti žuvų išteklius iki tokio lygio, kad būtų viršyta norma, pagal kurią 
nustatomas didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis, kaip numatyta Komisijos 
pasiūlytame bendros žuvininkystės politikos reformų rinkinyje;

3. ragina Komisiją toliau vystyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principą 
atsižvelgiant į visus žuvų populiacijų aspektus, pirmiausia į jų dydį, amžių ir 
reprodukcijos būklę, sprendžiant įvairiarūšių žuvų išteklių klausimą ir atsižvelgiant į 
ekosistemų sąveiką;

4. pabrėžia, kad norint veiksmingai ir tausiai valdyti žuvininkystę svarbu vadovautis 
patikimais ir pakankamais duomenimis grindžiamomis mokslinėmis rekomendacijomis; 
pabrėžia būtinybę gauti duomenų apie įvairius ekosistemų parametrus, siekiant sukurti 
ekosistemos veikla pagrįstą metodą, kuris būtų pritaikytas žuvininkystėje, ir ragina 
valstybes nares dėti gerokai didesnes pastangas renkant ir teikiant šiuos duomenis;

5. palankiai vertina naująją ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m., pirmiausia 4-ąjį 
tikslą, susijusį su optimaliu žuvų išteklių valdymu;

6. palankiai vertina įsipareigojimą vengti nepageidaujamų žuvų rūšių priegaudos, išsaugoti 
pažeidžiamas jūrų ekosistemas ir užkirsti kelią žuvų išmetimui į jūrą;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai įgyvendinti ir finansuoti šią naująją 
strategiją užtikrinant, kad visos ES finansavimo priemonės būtų suderinamos su 
biologinės įvairovės ir vandens apsaugos teisės aktais;

8. pabrėžia, kad norint pasiekti šešis naujosios ES biologinės įvairovės strategijos iki 
2020 m. tikslus turi būti laikomasi ES jau nustatytų taisyklių ir tinkamai vadovaujama 
susijusioms iniciatyvoms ir programoms, ypač saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ 
veiklai ir programai „LIFE+“; ragina užtikrinti tinkamą tinklui „Natura 2000“ 
priklausančių teritorijų finansavimą per naująjį finansavimo laikotarpį;

9. pabrėžia, kad tikrasis ES įsipareigojimo pasiekti biologinės įvairovės tikslą išbandymas ir 
tikrasis šio klausimo sprendimas yra ne ši naujoji strategija, o veikiau būsimos bendros 
žemės ūkio politikos, bendros žuvininkystės politikos ir daugiametės finansinės 
programos reformos; be to, pabrėžia, kad pirmoji strategija buvo nesėkminga dėl to, 
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biologinės įvairovės apsauga buvo nepakankamai įtraukta į kitų sričių ES politiką;
10. ragina Komisiją parengti patikimus aplinkos tvarumo (įskaitant jūrų ir pakrančių tvarumą) 

rodiklius, kad būtų galima įvertinti pažangos siekiant bendro biologinės įvairovės 
apsaugos tikslo mastą;

11. mano, kad jūrų biologinės įvairovės išsaugojimo klausimas turi būti aukščiausiuoju lygiu 
sprendžiamas 2012 m. birželio mėn. Rio de Žaneire vyksiančiame aukščiausiojo lygio 
susitikime „Rio+20“;

12. palankiai vertina 2011 m. gruodžio 6 d. priimtą JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl 
pasaulinės žuvininkystės tvarumo užtikrinimo, kurioje pabrėžiama, kad būtina nedelsiant 
imtis veiksmų siekiant užtikrinti tvarų naudojimąsi pasaulio vandenynais ir jūromis;

13. palankiai vertina planą, kurį parengė ir 2011 m. lapkričio mėn. pristatė keturios JT 
agentūros (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Maisto 
ir žemės ūkio organizacija (FAO), Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP) ir 
Tarptautinė jūrų organizacija) ir kuris skirtas paraginti šalims atnaujinti savo 
įsipareigojimą riboti vandenynų būklės blogėjimą ir šalinti tokias grėsmes, kaip 
žuvininkystės išteklių pereikvojimas, tarša ir biologinės įvairovės nykimas.
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