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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

Bendras vertinimas

A. pabrėžia, kad siūlomos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) apimtis 
labai maža – programa net tam tikru mastu sumažinta, palyginti su dabartine 2007–
2013 m. DFP; mano, kad krizė negali būti dingstis mažinti Sąjungos biudžetą, priešingai –
dar labiau būtina turėti stabilų, labai padidintą biudžetą, kuris leistų pasiekti ES politinius 
tikslus, būtent susijusius su parama augimui, užimtumu ir ekonominės ir socialinės 
sanglaudos principo taikymu įgyvendinant strategiją „ES 2020“; taigi, tvirtina, kad 
Taryba, atsižvelgdama į tai, turėtų iš dalies pakeisti Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl 
2014–2020 m. DFP;

Su žuvininkystės sektoriumi susiję bendri klausimai

B. primena, kad žuvininkystės ištekliai yra viešasis turtas, būtinas siekiant aprūpinti pasaulį 
maistu; pažymi, kad žuvininkystės ir akvakultūros sektorius bei susijusi veikla dažnai yra 
pagrindinis pajamų ir tvarių darbo vietų šaltinis pakrantės, salų ir atokiausiuose 
regionuose; pabrėžia, kad vykdant pertvarkytą bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) turi 
būti siekiama socialinių, ekonominių ir aplinkos tikslų, įgyvendinamų tinkamai saugant ir 
valdant žuvininkystės išteklius, kovojant su ekonominiu ir socialiniu nuosmukiu, darančiu 
poveikį daugeliui pakrantės bendruomenių, skatinant užimtumą, gerinant vietos gyventojų 
gyvenimo sąlygas ir ypatingą dėmesį skiriant nedidelio masto žvejybos sektoriui, o tam po 
2013 m. reikės pakankamų finansinių išteklių; pripažįsta, kad veiksmus būtina geriau 
derinti su sanglaudos politika;

C. tvirtina, kad Komisijos komunikate „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ pateiktame 
pasiūlyme dėl 2014–2020 m. DFP numatoma skirti bendrą 6 685 mlrd. EUR orientacinę 
dotaciją žuvininkystei ir jūrų reikalams palyginamosiomis 2011 m. kainomis (EJRŽF, 
įskaitant rinkos priemones, taip pat žuvininkystės sektoriaus partnerystei ir regioninėms 
žuvininkystės valdymo organizacijoms) – tai vidutiniškai per metus sudaro 955 mln. EUR 
2013 m., kurie yra paskutiniai dabartinės DFP įgyvendinimo metai (984 mln. EUR); su 
nerimu pabrėžia, kad kiekvieniems metams, kuriems taikoma 2014–2020 m. DFP, 
numatytos sumos vis dar mažesnės, negu pagal dabartinę DFP 2013 m. numatyta suma; 
primena, kad Parlamentas savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje1 „Investicijos į ateitį. 
Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“ pageidavo būsimai DFP skirtus išteklius padidinti mažiausiai 5 proc. 
lyginant su 2013 m. lygmeniu;

D. atkreipia dėmesį į tai, kad tam tikriems Komisijos pasiūlytiems tikslams reikia didesnių 
finansinių lėšų ir, jeigu jų nebus, tikslus įgyvendinti gali būti sunku; Komisijos tikslai visų 
pirma tokie: panaikinti su inovacijomis susijusius skirtumus tarp žuvininkystės ir kitų 
ekonomikos sektorių, skatinti kurti žuvininkystės sektorių, kurio poveikis aplinkai 
nedidelis, uždraudžiant išmesti į jūrą nepageidaujamas žuvis ir mažinant poveikį jūrų 

                                               
1 P7_TA (2011) 0266.
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ekosistemoms, užtikrinti nuo pakrantės žvejybos priklausomų bendruomenių 
gyvybingumą ir skatinti veiklos įvairinimą;

E. pabrėžia, kad žuvininkystės sektoriui, kaip ir žemės ūkio sektoriui, dėl krizių gali būti 
padaryta didelė žala; todėl rekomenduoja atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriui numatytas 
priemones sukurti konkrečias paramos priemones, taikomas ekstremalių situacijų atveju, 
pavyzdžiui, įvykus gaivalinėms nelaimėms, priverstinai nutraukus tam tikrą veiklą dėl 
išteklių atkūrimo planų ar staiga apribojus galimybę naudotis pagrindiniais ištekliais; 

F. dar kartą nurodo, kad dėl žuvininkystės veiklos nereguliarumo, susijusio su įvairiais 
veiksniais, visų pirma akivaizdžiomis gamtinėmis kliūtimis, turi būti išlaikytas šiam 
sektoriui skiriamas tinkamas viešasis nacionalinis ir Bendrijos finansavimas;

Klausimai, susiję su struktūriniais fondais, visų pirma Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondu (EJRŽF)

G. mano, kad pagal būsimąją Bendrą strateginę programą, taikytiną pasidalijamojo valdymo 
lėšoms, visų pirma būsimam Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF), turės 
būti atsižvelgta į šių finansavimo priemonių tikslų įvairovę; primena, kad EJRŽF yra 
sektoriaus paramos fondas, kurio lėšų paskirstymas neturėtų jokiu būdu priklausyti nuo 
geografinės zonos, kurioje veikia gavėjas, ekonominio statuso;

H. atmeta galimybę nustatyti ir (arba) griežtinti makroekonominių sąlygų taisykles, taikomas 
ES lėšų naudojimui; mano, kad daugiausia finansinių sunkumų patiriančios šalys, kurių 
ekonomika silpniausia, negali būti baudžiamos du kartus, nes jų galimybės gauti 
pagrindinių lėšų ekonomikai atgaivinti ir vystymuisi užtikrinti ribotos, todėl kiltų abejonių 
dėl sanglaudos principo;

I. pabrėžia EJRŽF svarbą 2014–2020 m., nes šis fondas bus pagrindinė būsimos BŽP 
finansavimo priemonė; pažymi, kad naujiems tikslams, politikai ir prioritetams, kurie 
turės įtakos jūrų aplinkai, turės būti skirta atitinkamų finansinių lėšų; prieštarauja tam, kad 
nauji tikslai, politika ir prioritetai, pavyzdžiui, integruota jūrų politika, būtų finansuojami 
mažinant būtiną žuvininkystės politikos finansavimą;

J. pritaria tam, kad būtų supaprastintos galimybės naudotis pasidalijamojo valdymo lėšomis, 
visų pirma EJRŽF, siekiant palengvinti naudos gavėjų bei kompetentingų nacionalinių 
institucijų užduotis ir skatinti visiškai panaudoti turimas lėšas; mano, kad pirmenybę 
reikia teikti projektams, kuriuose pateikiami integruoti sprendimai ir kurie teiktų kuo 
daugiau naudos visoms pakrantės bendruomenėms, o ne projektams, naudingiems tik 
nedaugeliui veiklos vykdytojų;

K. yra susirūpinęs dėl to, kad gali būti panaikintos galiojančios viešosios žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų rinkų reguliavimo priemonės; reikalauja didinti bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo indėlį, siekiant užtikrinti 
didesnį našumą sektoriuje ir rinkų stabilumą, gerinti prekybą žuvininkystės produktais ir 
didinti jos pridėtinė vertę, todėl bendram rinkų organizavimui reikia skirti būtinų 
finansinių lėšų;

L. rekomenduoja suderinti dabartines priemones, ypač finansines, siekiant spręsti konkrečias 
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nedidelio masto žvejybos ir nuo jos labiausiai priklausomų pakrantės bendruomenių 
problemas;pabrėžia, kad žuvininkystės srityje atliekami moksliniai tyrimai yra svarbiausia 
gero sektoriaus valdymo priemonė, būtina norint turėti informacijos apie veiksnius, 
darančius įtaką žuvininkystės išteklių pokyčiams, įvertinti šių išteklių kiekį ir tobulinti 
modelius, kurie leistų numatyti jų pokyčius, taip pat norint tobulinti žvejybos įrankius bei 
laivus, gerinti darbo sąlygas ir didinti žvejų saugumą; todėl pritaria tam, kad būtų 
didinamas finansavimas žuvininkystės moksliniams tyrimams aplinkos, socialinėje ir 
ekonomikos srityse;

N. mano, kad būtina gerinti biologinių duomenų rinkimą, tvarkymą ir galimybes jais 
naudotis, užtikrinant, kad politika ir valdymas iš tikrųjų būtų pagrįsti žiniomis; todėl 
mano, kad būtina didinti Sąjungos paramą šioje srityje, šiuo metu leidžiamą didžiausią 
50 proc. bendro finansavimo normą padidinant bent iki 75 proc. normos;

O. mano, kad išteklių atsikūrimo laikotarpiai yra svarbi žuvininkystės išteklių saugojimo 
priemonė, kurios veiksmingumas patvirtintas, ir pagrindinė tam tikrų rūšių žvejybos 
tvaraus valdymo priemonė; pripažįsta, kad nustatant biologinės ramybės laikotarpius tam 
tikrais svarbiais kai kurių žuvų rūšių gyvavimo ciklo etapais, suteikiama galimybė 
išteklius vystyti taip, kad praėjus šiems laikotarpiams žvejybos veiklą būtų galima tęsti; 
atsižvelgdamas į tai, pritaria tam, kad būtų numatyta galimybė veiklos nevykdymo 
laikotarpiais žvejams mokėti finansinę kompensaciją;

P. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į šiuo metu vykstantį akvakultūros vystymąsi Europoje, šioje 
srityje turi būti vykdoma daugiau mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos – tai 
leistų visiškai panaudoti šio sektoriaus potencialą ir kartu įveikti tam tikras šiame 
sektoriuje pasitaikančias kliūtis, padedant didinti jo tvarumą;

Atokiausi regionai

Q. pabrėžia žuvininkystės sektoriaus svarbą atsižvelgiant į atokiausių regionų socialinę ir 
ekonominę padėtį, užimtumą ir socialinės bei ekonominės sanglaudos skatinimą, kadangi 
šių regionų ekonomika priklauso nuo nuolatinių struktūrinių veiksnių ir juose trūksta 
galimybių įvairinti veiklą; pritaria tam, kad būtų išlaikyta ir padidinta Bendrijos parama 
atokiausių regionų žuvininkystės sektoriui, visų pirma įgyvendinant papildomų išlaidų, dėl 
atokios padėties patirtų prekiaujant tam tikrais kai kurių atokiausių regionų žuvininkystės 
produktais, kompensavimo programą (POSEI žuvininkystės programa); atsižvelgdamas į 
tai, mano, kad ši programa turėtų galioti nuolat, nes atokumas yra nuolatinis veiksnys; 
apgailestauja dėl to, kad labai sumažintas bendras finansavimas, šiems regionams 
numatytas pasiūlyme dėl 2014–2020 m. DFP, nors ES pripažintų atokiausių regionų 
skaičius ateinančiais metais gali išaugti, ir reikalauja šias lėšas labai padidinti;

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo projektas

R. ragina tarpinstituciniame susitarime numatyti visapusišką Europos Parlamento dalyvavimą 
derybų dėl tarptautinių žuvininkystės susitarimų cikle; primygtinai ragina užtikrinti, kad, 
atsižvelgiant į Europos Parlamento įgaliojimus žuvininkystės susitarimų srityje, 
Parlamento atstovai galėtų lygiomis teisėmis su valstybių narių atstovais kaip stebėtojai 
dalyvauti visuose derybų etapuose;
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Klausimai, susiję su bendros žuvininkystės politikos išorės aspektu

S. yra susirūpinęs dėl žuvininkystės srityje sudarytų partnerystės susitarimų 
neveiksmingumo teikiant sektorinę paramą trečiosioms šalims; pabrėžia, kad pagal 
Komisijos sprendimus sektorinei paramai skiriamos lėšos, atsižvelgiant į absoliučiąją 
vertę, per mažos, kad būtų pasiekta tam tikrų rezultatų; taigi mano, kad reikia imtis 
priemonių padėčiai pakeisti didinant sektorinės paramos veiksmingumą ir skatinant geriau 
įsisavinti šias lėšas trečiosiose šalyse.
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