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Pakeitimas 1
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. 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;

Or. bg

Pakeitimas 2
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad 
konsoliduotoms Bendrijos politikos 
kryptims, tokioms kaip žemės ūkis ir 
žuvininkystė, kurios yra ES ekonomikos 
pagrindas, 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;

1. 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;

Or. el

Pakeitimas 3
Iliana Malinova Iotova
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad 
konsoliduotoms Bendrijos politikos 
kryptims, tokioms kaip žemės ūkis ir 
žuvininkystė, kurios yra ES ekonomikos 
pagrindas, 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;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad 
konsoliduotoms Bendrijos politikos 
kryptims, tokioms kaip žemės ūkis ir 
žuvininkystė, kurios yra ES ekonomikos 
pagrindas, 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;

Or. bg

Pakeitimas 4
Carmen Fraga Estévez

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad būtina įgyvendinti vieną iš 
žaliosios knygos tikslų tuo atžvilgiu, kad 
būsimasis 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 
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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;

Or. es

Pakeitimas 5
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad nepakanka turėti 
pakankamus ir patikimus mokslinius 
duomenis, todėl reikėtų atlikti daugelio
aspektų įvairių sektorių mokslinį tyrimą ir 
ištirti jūrų ekosistemų bei žuvininkystės 
sektoriaus gerovės tvarumą ir 
gyvybingumą;

Or. el

Pakeitimas 6
Carmen Fraga Estévez

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. 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 
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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;

Or. es

Pakeitimas 7
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad specialios 
biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją pagrindų programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; taip 
pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų 
bazės sukūrimas padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;

2. laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į 
daugelį įvairių žuvininkystės sektoriaus 
galimybių, pvz., okeanografiją, gyvuosius 
jūrų išteklius, akvakultūrą, jūrų biologiją 
ir genetiką ir vidaus vandenis, specialios 
biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją bendrąją programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir blogybių ir taip pat padėtų sukurti 
stipresnę žuvininkystės ir akvakultūros
mokslininkų poziciją; taip pat pabrėžia, 
kad tvirtos mokslinių tyrimų ir inovacijų
bazės sukūrimas padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;

Or. el

Pakeitimas 8
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad specialios 2. laikosi nuomonės, kad specialios 
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biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją pagrindų programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; taip 
pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų 
bazės sukūrimas padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;

biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją bendrąją programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; taip 
pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų 
bazės sukūrimas padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;
ragina įgyvendinant naująją finansinę 
programą suteikti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, siekiant 
paskatinti akvakultūros sektorių, padaryti 
jį konkurencingesnį, tvaresnį, stabilesnį ir 
geriau jį parengti kovai su aplinkosaugos 
iššūkiais, siekiant užtikrinti Europos 
žuvininkystės sektoriaus 
nepriklausomumą likusios pasaulio dalies 
atžvilgiu;

Or. bg

Pakeitimas 9
Struan Stevenson

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad specialios
biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją pagrindų programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; taip 
pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų 
bazės sukūrimas padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;

2. laikosi nuomonės, kad specialios 
biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją bendrąją programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; taip 
pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų 
bazės sukūrimas Europos ir valstybių 
narių lygmeniu padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;

Or. en
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Pakeitimas 10
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad specialios 
biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją pagrindų programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; taip 
pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų 
bazės sukūrimas padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;

2. laikosi nuomonės, kad specialios 
biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją pagrindų programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; mano, 
kad daugiau lėšų turėtų būti skiriama 
mokymams profesinio mokymo įstaigose, 
centruose organizuoti bei kvalifikacijos 
kėlimo sistemos, skirtos į žuvininkystės 
sektorių ateinantiems ir jame jau 
dirbantiems žmonėms, diegimui ir 
tobulinimui; taip pat pabrėžia, kad tvirtos 
mokslinių tyrimų bazės sukūrimas padėtų 
toliau plėtoti tvarų žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorių; pabrėžia, kad 
regioninėse žuvininkystės valdymo 
organizacijose Europos Komisija 
atstovauja valstybių narių poziciją ir todėl 
vienašališkas sprendimų priėmimas, 
neatsižvelgiant į valstybių narių nuomonę, 
yra nepriimtinas;

Or. lt

Pakeitimas 11
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad specialios 
biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją pagrindų programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 

2. laikosi nuomonės, kad specialios 
biudžeto išmokos kvietimams teikti 
paraiškas pagal naująją pagrindų programą 
ir iš to išplaukiantys veiksmai, padėtų 
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kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; taip 
pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų 
bazės sukūrimas padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;

kovoti su daugeliu šio sektoriaus trūkumų 
ir taip pat padėtų sukurti stipresnę 
žuvininkystės mokslininkų poziciją; taip 
pat pabrėžia, kad tvirtos mokslinių tyrimų 
bazės sukūrimas padėtų toliau plėtoti tvarų 
žuvininkystės ir akvakultūros sektorių;
pabrėžia, kad regioninėse žuvininkystės 
valdymo organizacijose Europos Komisija 
atstovauja valstybių narių poziciją ir todėl 
vienašališkas sprendimų priėmimas, 
neatsižvelgiant į valstybių narių nuomonę, 
yra nepriimtinas;

Or. lt

Pakeitimas 12
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad ES mokslinių tyrimų 
komandų ir jų kolegų ne iš Bendrijos 
bendradarbiavimas yra aiškesnio 
supratimo apie žuvininkystės išteklių ir 
jūrų ekosistemos būklę kertinis akmuo; 
mano, kad ES gyvybiškai svarbu teikti 
finansavimą tokios rūšies 
bendradarbiavimui;

Or. bg

Pakeitimas 13
Carmen Fraga Estévez

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. dėkoja, kad žaliojoje knygoje 
pabrėžiamas mokslinių tyrimų poreikis, 
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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;

Or. es

Pakeitimas 14
João Ferreira

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad vis dar esama didžiulių
žinių apie jūrų ekosistemas ir
žuvininkystės išteklius spragų, todėl 
būtina dėti daugiau pastangų siekiant 
atlikti šios srities mokslinius tyrimus;

Or. pt

Pakeitimas 15
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad būtina veiksmingiau derinti 
mokslinių tyrimų bendrąsias programas ir 
Europos žuvininkystės fondo priemones 
su kitomis Europos programomis;

Or. el
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Pakeitimas 16
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

3. 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 žvejų organizacijoms ir 
regioninėms patariamosioms taryboms 
turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti 
mažuose, į praktiką orientuotose 
projektuose;

Or. en

Pakeitimas 17
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad siekiant ES konkurencingumo 
bus labai svarbu padidinti įmonių 
dalyvavimą kitoje bendrojoje programoje; 
laikosi nuomonės, kad verslininkai, ypač 
mikro ir mažų įmonių, kaip antai mažo
masto pakrantės žvejybos įmonės, 
savininkai galėtų būti skatinami dalyvauti 
Europos programose sukuriant skaidrią ir 
lengvai prieinamą sistemą; mano, kad 
žvejų organizacijoms ir regioninėms 
patariamosioms taryboms turėtų būti 
suteikta galimybė dalyvauti mažuose, į 

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

Or. el

Pakeitimas 18
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

3. 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 skaidrią ir 
lengvai prieinamą sistemą; siūlo įvertinti 
klasterių formavimo galimybes, kadangi 
klasterizacijos procesai užtikrina 
sektoriaus novatoriškumą, 
konkurencingumą ir plėtrą; mano, kad 
žvejų organizacijoms ir regioninėms 
patariamosioms taryboms turėtų būti 
suteikta galimybė dalyvauti mažuose, į 
praktiką orientuotose projektuose; mano, 
kad būtina skatinti žuvininkystės regionų 
bendradarbiavimą, tam, kad žuvininkystės 
regionai galėtų pasidalyti geriausia 
praktika bei žiniomis.

Or. lt

Pakeitimas 19
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

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

3. 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 skaidrią ir 
lengvai prieinamą sistemą; mano, kad 
pilietinės visuomenės organizacijoms, 
pvz., žvejų organizacijoms ir regioninėms 
patariamosioms taryboms, turėtų būti 
suteikta galimybė dalyvauti mažuose, į 
praktiką orientuotose projektuose;

Or. sv

Pakeitimas 20
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad jei nustačius griežtas 
sąlygas ir apčiuopiamai sumažinus 
administracines kliūtis galimybės gauti
ES finansavimą netaps paprastesnės ir 
lankstesnės, kyla rizika, kad tie pinigai ir 
toliau bus nepanaudojami ir nepadės 
kurti tvaresnį ES žuvininkystės sektorių;

Or. bg

Pakeitimas 21
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

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

4. pažymi, kad pagrindų tyrimo programos 
visų pirma yra orientuotos į pagrindinius 
tyrimus, kuriems reikia mokslinių tyrimų 
programų, kurioms būtų skiriamos 
konkrečios lėšos žuvininkystės ir 
akvakultūros moksliniams tyrimams 
finansuoti, siekiant išsaugoti šį sektorių ir 
žuvininkystės produktų, įtrauktų į 
maitinimo grandinę, aplinkosaugines ir 
sanitarijos sąlygas; mano, kad daugiau 
lėšų turėtų būti skiriama žuvininkystės 
sektoriaus Jūrų žuvininkystės šakos 
moksliniams tyrimams finansuoti.

Or. lt

Pakeitimas 22
Estelle Grelier

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. 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;

Or. fr

Pakeitimas 23
João Ferreira

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. 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;

Or. pt

Pakeitimas 24
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbu keistis geriausios 
patirties pavyzdžiais, žiniomis apie 
teisingą ir veiksmingą verslą ir skleisti 
mokslinių tyrimų rezultatus; mano, kad 
tiesiogiai dalyvaujantys suinteresuotieji 
subjektai ir plačioji visuomenė turėtų būti 
geriau informuojami apie pradėtas 
mokslinių tyrimų programas ir jų 
rezultatus.

Or. el

Pakeitimas 25
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad ES bendradarbiavimui 
svarbu sukurti tvirtus pagrindus pagal 
strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę 
iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“, kad būtų 
sudarytos sąlygos žuvininkystės sektoriuje 
kurti tvarius struktūrinius pagrindus
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
plėtoti, siekiant pagilinti žinias apie jūrų 
ekosistemą ir paskatinti selektyvią 
žvejybą;

Or. bg

Pakeitimas 26
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia vis augantį poreikį užpildyti 
žinių spragas pagrindiniuose duomenų 
rinkiniuose, pvz., įvertinti daugelio 
tikslinių rūšių išteklius, nes be tokių 
duomenų negali būti jokio tinkamo 
žuvininkystės reguliavimo; be to 
pripažįsta, kad norint taikyti ekosistemos 
metodą, reikia daug daugiau duomenų 
apie tikslines ir netikslines rūšis, įskaitant 
giliavandenių žuvų rūšis, kurios šiandien 
didžiąja dalimi vis dar nestebimos.

Or. en

Pakeitimas 27
João Ferreira

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
akvakultūros potencialą ir trūkumus bei į
dabartinę šio sektoriaus plėtros būklę, 
tampa būtina stiprinti šios srities 
mokslinius tyrimus ir plėtrą (MTP) – tai 
padėtų didinti potencialą ir švelninti 
trūkumų poveikį; mano, kad tvariai 
Europos akvakultūros plėtrai būtina 
parama, teikiama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai vietinių rūšių 
kultivavimo srityje; tai padidintų gamybos 
ir maisto produktų įvairovę bei pagerintų 
jų kokybę, kartu užtikrinant geresnę 
aplinkos apsaugą;

Or. pt

Pakeitimas 28
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad visi ES patvirtinti 
sprendimai ir politikos kryptys turi būti 
tvirtai pagrįsti moksliniais duomenimis; 
todėl mano, kad intensyvesnė mokslinių 
tyrimų veikla prisidėtų prie geresnio 
žuvininkystės išteklių būklės įvertinimo ir 
geresnio ES žuvininkystės sektoriaus 
valdymo;

Or. bg

Pakeitimas 29
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad žuvininkystės ir kituose 
jūrų sektoriuose tarpdalykiniams 
moksliniams tyrimams reikėtų skirti 
pakankamai išteklių, kad priimant 
sprendimus dėl jūrų veiklos valdymo būtų 
taikomas ekosistemos metodas.

Or. en

Pakeitimas 30
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. 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;

Or. bg

Pakeitimas 31
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina moksliškai ištirti mokslinius 
metodus, taikomus įgyvendinant
atsargumo požiūrį žuvininkystės valdymo 
srityje, į išteklių vertinimo modelius 
aiškiai įtraukiant įvairius neaiškumus ir 
pačias tinkamiausias priemones tokiems 
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neaiškumams spręsti;

Or. en

Pakeitimas 32
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pažymi, kad Europos žvejybos 
pramonė labai priklauso nuo mokslinių 
tyrimų; šiuo požiūriu iniciatyvos, kaip 
antai Europos žvejybos technologijų 
platforma, gali būti tinkamos priemonės 
norint paskatinti didelių išlaidų sektorių 
padaryti konkurencingesniu, tvaresniu ir 
šiuolaikiškesniu sektoriumi, siekiant 
apimti visus dabartinius ir būsimus 
projektus žvejybos srityje ir remiant ES 
žvejybos pajėgumus;

Or. bg

Pakeitimas 33
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pripažįsta, kad labai skiriasi sausumos 
ūkių gyvūnų ir jūrų ir (arba) vandens 
gyvūnų skerdimo metodai; mano, kad 
reikia mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kuriais būtų siekiama sukurti 
humaniškesnius jūroje taikomus gaudymo 
ir skerdimo metodus.

Or. en
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Pakeitimas 34
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. pritaria moksliniams tyrimams, 
kuriuose dalyvauja socialiniai 
suinteresuotieji subjektai, pvz., 
vykdomiems pagal programą „Mokslas 
visuomenėje / Abipusis susitelkimas ir 
mokymasis“ (angl. SIS-MML), siekiant 
visuomenėje puoselėti mokslą.

Or. en

Pakeitimas 35
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. 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.

Or. en

Pakeitimas 36
Isabella Lövin

Nuomonės projektas
4 g dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4g. pažymi, kad pagrindinio maisto 
gamybos ir kitų jūrų veiklų tvarumas 
bendrose jūrose (Viduržemio jūroje, 
Juodojoje jūroje, Baltijos jūroje) 
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.

Or. en


