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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Žuvininkystės komitetas supranta, kad 2012 m. biudžeto projektas pateikiamas ypatingomis 
aplinkybėmis, susijusiomis su valstybių narių mažinamomis viešosiomis išlaidomis. Europos 
Komisijos biudžeto projektu, jos žodžiais, remiamos investicijos ir ekonomikos gaivinimas. 
Todėl reikia dar kartą patvirtinti, kad su žuvininkystės sektoriais susijusi politika yra 
pagrindinis daugelio regionų ekonomikos, Europos aprūpinimo maistu, socialinės sanglaudos 
ir vandens ekosistemų valdymo sudėtinių dalių. Taigi, Europos Sąjunga turi išlaikyti išlaidas 
šiuose sektoriuose ir veikti siekiant padidinti žvejybos sektoriaus ekonominį ir socialinį 
dinamizmą ir veiksmingumą.

2012 m. bus taikomos pirmosios priemonės, susijusios su bendros žuvininkystės politikos 
(BŽP) ir integruotos jūrų politikos (IJP) reforma. Todėl reikia išvengti, kad IJO politikos 
veiksmų finansavimas nevyktų pagal BŽP ir kitą tradicinę žuvininkystės politiką skiriamų 
lėšų sąskaita. Atsižvelgiant į šias aplinkybes biudžeto projekto 11 antraštinės dalies III 
skirsnyje pabrėžiamos Europos Komisijos pastangos išlaikyti kiek padidėjusius mokėjimų 
asignavimus, jei atsižvelgiama į rezervą. Tačiau gaila, kad kontrolei skirtas biudžetas (11.08) 
labai sumažinamas (16,92 proc. mažiau mokėjimų asignavimų). Pagal asignavimus, už 
kuriuos bus balsuojama, Žuvininkystės komitetas atkreips dėmesį į Žuvininkystės ir jūrų 
reikalų generalinio direktorato darbo programą ir teisėkūros pasiūlymus dėl BŽP reformos.

PASIŪLYMAI

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

1. pritaria Europos Komisijos pastangoms išlaikyti tokį patį, kaip praėjusių metų, visų 
žuvininkystei skirtų mokėjimo asignavimų lygį;

2. stebisi didele asignavimų suma, kurią prašoma įrašyti į rezervą ir prašo, kad teisės aktai 
būtų tinkamai parengti siekiant panaudoti šias sumas, visų pirma su tarptautiniais 
prekybos susitarimais susiję teisės aktai;

3. pritaria tam, kad padidinami žuvininkystės rinkoms (11.02) ir Europos žuvininkystės 
fondui (EŽF) (11.06) skiriami mokėjimų asignavimai, tačiau pažymi, kad išlaikant 
rinkoms skirtus įsipareigojimų asignavimus apsunkinamos galimybės visapusiškai remti šį 
sektorių ateinančiais metais. Be kita ko, reikės atsižvelgti į laipsnišką žuvininkystės rinkos 
kainų stebėsenos centro, kuriam Komisija įsipareigojo suteikti teisinį pagrindą, 
įgyvendinimą 2012 m.;

4. apgailestauja dėl to, kad bendrai sumažinti BŽP kontrolei ir įgyvendinimui skirti 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, ypač valstybėms narėms skiriami finansiniai 
įnašai; Europos Komisija turi aktyviau veikti siekiant palengvinti it skatinti šių 
asignavimų panaudojimą;

5. nepaisant to, džiaugiasi, kad padidinami Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrai, 
kurios pastangas reikia remti ir skatinti, skiriami asignavimai;
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6. pažymi, kad gyvųjų vandens išteklių išsaugojimo, valdymo ir naudojimo politikai skirti 
asignavimai iš esmės nekinta, tačiau, atsižvelgiant į 2010 m. vykdymą, ragina Europos 
Komisiją labiau naudoti jai suteiktus asignavimus;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad sukurta IJP skirta biudžeto eilutė, tačiau pažymi, kad siūlomų 
asignavimų nepakanka pagrindiniams šios naujos politikos tikslams padengti; dar kartą 
patvirtina, kad IJP finansavimas jokiu būdu neturi būti vykdomas tradicinių BŽP biudžeto 
asignavimų sąskaita ir kad reikia užtikrinti reikiamą į daugiametės finansinės programos 1 
ir 2 išlaidų kategorijų rezervą įrašytų asignavimų panaudojimo pusiausvyrą;

8. kategoriškai nepritaria Tarybos pozicijoje dėl 2012 m. biudžeto numatytiems ženkliems 
asignavimų pagal žuvininkystei skirtą biudžeto skyrių mažinimams; taigi, apgailestauja 
dėl to, kad Taryba linkusi drastiškai sumažinti Sąjungos finansavimą, skiriamą šiam 
sektoriui, kuriam labai trūksta lėšų palyginti su jo svarba visai visuomenei;

9. atkreipia Tarybos dėmesį į tai, kad sumažinus šio sektoriaus finansinius išteklius niekada 
nebus galima Europos žuvininkystės vystyti tvariai; pažymi, kad Europos Sąjunga taip pat 
vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį skatinant tvarią žuvininkystę pasaulyje; atkreipia 
dėmesį į tai, kad neskiriant papildomo finansavimo kontrolei neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba ir toliau kenks didžiulėms pastangoms, kurias Sąjungoje deda 
žvejai, o tai trukdo sklandžiai veikti rinkai;

10. ragina Tarybą peržiūrėti savo poziciją dėl mokėjimų ir įsipareigojimų pagal visas 11 
antraštinės dalies biudžeto eilutes, ypač susijusias su EŽF.


