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Pakeitimas 1
Seán Kelly

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės 
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė 
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiose žvejybos zonose. Šiai žvejybai 
poveikį daro tokie neigiami veiksniai kaip 
nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje ir pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis;

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės 
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė 
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiose žvejybos zonose. Šiai žvejybai 
poveikį daro tokie neigiami veiksniai kaip 
nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje, pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis ir aiškiai 
apibrėžto tvaraus vietos vystymosi 
kontrolės režimo, visų pirma susijusio su 
akvakultūra, stygius;

Or. en

Pakeitimas 2
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės 
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė 
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės 
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir kruopščiai reguliuojama ir tinkamai 
tvarkoma akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė 
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 



PE486.100v01-00 4/19 AM\897305LT.doc

LT

teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiose žvejybos zonose. Šiai žvejybai 
poveikį daro tokie neigiami veiksniai kaip 
nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje ir pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis;

vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose mažose 
pakrantės bendruomenėse ir atokiausiose 
žvejybos zonose. Šiai žvejybai poveikį 
daro tokie neigiami veiksniai kaip 
tinkamai nevalomas vanduo, žmogaus 
sukeltos ir gaivalinės nelaimės, žvejybos 
išteklių pereikvojimas ir stambaus masto 
žvejybos veiklos kuriama konkurencija,
naftos išsiliejimas, pernelyg didelė statybų 
plėtra pakrantėje, taip pat jai kyla pavojus, 
dėl vietos užimtumo pokyčių ir dėl 
pakrantėje įgyvendinamų didelių projektų, 
pvz., jūrinės skaldos kasybos ir jūrų vėjo 
jėgainių statybos, poveikio;

Or. en

Pakeitimas 3
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės 
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiose žvejybos zonose. Šiai žvejybai 
poveikį daro tokie neigiami veiksniai kaip 
nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje ir pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis;

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės 
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausi
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiuose regionuose. Šiai žvejybai 
gresia tokie neigiami veiksniai kaip 
nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje ir pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis bei su klimato 
kaita susiję padariniai;

Or. fr
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Pakeitimas 4
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės 
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė 
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiose žvejybos zonose. Šiai žvejybai 
poveikį daro tokie neigiami veiksniai kaip 
nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje ir pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis;

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės 
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė 
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiose žvejybos zonose. Šiai žvejybai 
poveikį daro tokie neigiami veiksniai kaip 
nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje ir pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis; pažymi 
nepalankių ekonominių aplinkybių 
neigiamą poveikį teritorijoms, kurios ypač 
priklauso nuo šios rūšies žvejybos;

Or. es

Pakeitimas 5
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad smulkioji pakrantės
žvejyba, kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas 
ir ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė 
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiose žvejybos zonose. Šiai žvejybai 
poveikį daro tokie neigiami veiksniai kaip 

1. pripažįsta, kad smulkioji tradiciniais 
žvejybos įrankiais vykdoma žvejyba, 
kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymas ir 
ekstensyvi akvakultūra yra socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos požiūriais tausesnė 
žvejyba, kuri labai svarbi socialiniam ir 
ekonominiam pakrantės bendruomenių 
vystymuisi ir daro didelę įtaką kultūrai bei 
teritorinei įvairovei žemyne, salose ir 
atokiausiose žvejybos zonose. Šiai žvejybai 
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nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje ir pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis;

poveikį daro tokie neigiami veiksniai kaip 
nevalomas vanduo, nuotekos, naftos 
išsiliejimas, pernelyg didelė statybų plėtra 
pakrantėje ir pakrantėje įgyvendinamų 
didelių projektų poveikis;

Or. bg

Pakeitimas 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. griežtai atmeta Komisijos pasiūlymą 
sukurti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas, nes naudojant šią priemonę 
daugiausia žvejybos teisių turėtų nedidelis 
ūkio subjektų skaičius, todėl išnyktų daug 
įmonių, vykdančių žvejybą tradiciniais 
žvejybos įrankiais;

Or. fr

Pakeitimas 7
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad smulkioji žvejyba ne tik 
skatina socialinę bei ekonominę 
sanglaudą ir yra daugelio šeimų 
pragyvenimo šaltinis, bet ir yra žvejybos 
bendruomenių apsigyvenimą pakrantės 
zonose lemiantis veiksnys; pabrėžia, kad 
svarbu ir toliau žuvininkystės sektoriuje 
išlaikyti požiūrį, pagal kurį atsižvelgiama į 
biologinį, ekologinį, ekonominį ir 
socialinį aspektus, siekiant sukurti tvarią 
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pusiausvyrą atsižvelgiant į esamą išteklių 
padėtį įvairiose jūrų zonose ir apsaugant 
bendruomenių, priklausančių nuo 
pakrantės žvejybos ir dirbančių šioje 
srityje bei kuriančių savo gerovę, socialinį 
ir ekonominį tinklą;

Or. pt

Pakeitimas 8
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
1 а dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia esminį tradiciniais žvejybos 
įrankiais žvejojančių žvejų vaidmenį 
saugant biologinę įvairovę ir pripažįsta 
teigiamą jų požiūrio į esamas ir būsimas 
aplinkosaugos problemas, pavyzdžiui, 
taršos ir žuvų išteklių nykimą, poveikį; 
prašo, kad nebūtų diskriminuojamos 
įvairios žvejų kategorijos, taip siekiant 
saugoti tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomą žvejybą;

Or. bg

Pakeitimas 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primygtinai ragina skatinti jaunimą 
užsiimti žuvininkystės veikla ir padėti 
žvejams organizuojant profesinius 
mokymus;

Or. fr
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Pakeitimas 10
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad trūksta su socialine, 
ekonomine ir teritorine sanglauda susijusių 
statistinių duomenų, ir nurodo, kad 
Europos lygmeniu būtina plačiau naudoti 
rodiklius, kuriais remiantis būtų teikiami 
socialiniai, ekonominiai, moksliniai ir su 
aplinka susiję duomenys;

2. pažymi, kad trūksta tikslių statistinių 
duomenų, susijusių su žuvų ištekliais ir 
duomenų apie komercine žvejyba 
užsiimančių žvejų ar pramogine žvejyba 
užsiimančių žvejų sužvejotą kiekį ir 
ragina stiprinti šių duomenų rinkimo 
priemones; be to, pabrėžia, kad 
nepakanka su socialine, ekonomine ir 
teritorine sanglauda susijusių statistinių 
duomenų, ir nurodo, kad Europos lygmeniu 
būtina plačiau naudoti rodiklius, kuriais 
remiantis būtų teikiami socialiniai, 
ekonominiai, moksliniai ir su aplinka susiję 
duomenys;

Or. fr

Pakeitimas 11
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad trūksta su socialine, 
ekonomine ir teritorine sanglauda 
susijusių statistinių duomenų, ir nurodo, 
kad Europos lygmeniu būtina plačiau
naudoti rodiklius, kuriais remiantis būtų 
teikiami socialiniai, ekonominiai, 
moksliniai ir su aplinka susiję duomenys;

2. pažymi, kad būtina atlikti daugiau 
mokslinių tyrimų socialinės, ekonominės
ir teritorinės sanglaudos srityse, ir nurodo, 
kad Europos lygmeniu būtina naudoti 
statistinius duomenis ir rodiklius, kuriais 
remiantis būtų teikiami socialiniai, 
ekonominiai, moksliniai ir su aplinka susiję 
duomenys, kuriais pripažįstama ir 
išryškinama geografinių, kultūrinių ir 
regioninių skirtumų įvairovė;
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Or. en

Pakeitimas 12
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad trūksta su socialine, 
ekonomine ir teritorine sanglauda susijusių 
statistinių duomenų, ir nurodo, kad 
Europos lygmeniu būtina plačiau naudoti 
rodiklius, kuriais remiantis būtų teikiami 
socialiniai, ekonominiai, moksliniai ir su 
aplinka susiję duomenys;

2. pažymi, kad trūksta su socialine, 
ekonomine ir teritorine sanglauda susijusių 
statistinių duomenų, ir nurodo, kad 
Europos lygmeniu būtina plačiau naudoti 
rodiklius, kuriais remiantis būtų teikiami 
patikimi ir pakankamai svarbūs 
socialiniai, ekonominiai, moksliniai ir su 
aplinka susiję duomenys;

Or. es

Pakeitimas 13
Ana Miranda

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
Sąjungoje nenustatyta bendra smulkiosios 
žvejybos apibrėžtis, laivo dydžiu pagrįsta 
esama apibrėžtis yra pasenusi ir 
neatitinka tikrovės, todėl siūlo Komisijai 
nuspręsti dėl būsimos apibrėžties valdymo 
požiūriu remiantis įvairiais kriterijais, 
kaip pavyzdžiui, regionų ypatumais ir 
įvairove, geomorfologija, techniniais 
žvejybos aspektais, socialiniais, 
moksliniais, biologiniais ir aplinkos 
aspektais;

Or. es
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Pakeitimas 14
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad svarbu skatinti tausią 
tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomą 
žvejybą ir būtina stiprinti žvejybos, 
akvakultūros ir valgomųjų kiautuotųjų 
vėžiagyvių produktų atsekamumo sistemą;

Or. fr

Pakeitimas 15
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad atsižvelgiant į tam tikrų nuo 
žvejybos priklausomų pakrantės 
bendruomenių nestabilią padėtį bei nykimą 
ir į tai, kad trūksta alternatyvių ekonomikos 
įvairinimo galimybių, turi būti naudojamos
dabartinės sistemos, priemonės ir lėšos, 
kad būtų užtikrinta sanglauda užimtumo ir 
ekologinio tvarumo srityse, ir toks 
naudojimas turi būti konkrečiai 
pripažįstamas įgyvendinant naują bendrą 
žuvininkystės politiką užtikrinant, kad 
būtų gerinamas bendras valdymas ir 
didinamas tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomos žvejybos sektoriaus atstovų 
dalyvavimas priimant sprendimus ir nuo 
žvejybos priklausomose pakrantės 
vietovėse remiant vietos strategijas;

3. pažymi, kad atsižvelgiant į tam tikrų nuo 
žvejybos priklausomų pakrantės 
bendruomenių nestabilią padėtį bei nykimą 
ir į tai, kad trūksta alternatyvių ekonomikos 
įvairinimo galimybių, turi būti stiprinamos
dabartinės sistemos, priemonės ir skiriama 
daugiau lėšų, kad būtų užtikrinta 
sanglauda užimtumo ir ekologinio tvarumo 
srityse, ir toks naudojimas turi būti 
konkrečiai pripažįstamas įgyvendinant 
naują bendrą žuvininkystės politiką; be to, 
primygtinai siūlo gerinti bendrą valdymą
ir didinti tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomos žvejybos sektoriaus atstovų 
dalyvavimą priimant sprendimus, kuriais 
remiamos vietos strategijos nuo žvejybos 
priklausomose pakrantės vietovėse ir 
įgyvendinamos regioninės strategijos; 
šiuo atžvilgiu ragina sukurti regionines 
patariamąsias tarybas Karibų jūros 
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baseine ir pietvakarinės Indijos 
vandenyno dalies baseine;

Or. fr

Pakeitimas 16
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad atsižvelgiant į tam tikrų nuo 
žvejybos priklausomų pakrantės 
bendruomenių nestabilią padėtį bei nykimą 
ir į tai, kad trūksta alternatyvių ekonomikos 
įvairinimo galimybių, turi būti naudojamos 
dabartinės sistemos, priemonės ir lėšos, 
kad būtų užtikrinta sanglauda užimtumo ir 
ekologinio tvarumo srityse, ir toks 
naudojimas turi būti konkrečiai 
pripažįstamas įgyvendinant naują bendrą 
žuvininkystės politiką užtikrinant, kad būtų 
gerinamas bendras valdymas ir didinamas 
tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomos 
žvejybos sektoriaus atstovų dalyvavimas 
priimant sprendimus ir nuo žvejybos 
priklausomose pakrantės vietovėse remiant 
vietos strategijas;

3. pažymi, kad atsižvelgiant į tam tikrų nuo 
žvejybos priklausomų pakrantės 
bendruomenių nestabilią padėtį bei nykimą 
ir į tai, kad trūksta alternatyvių ekonomikos 
įvairinimo galimybių, turi būti naudojamos 
dabartinės sistemos, priemonės ir lėšos, 
kad būtų užtikrinta sanglauda užimtumo ir 
ekologinio tvarumo srityse, tai pripažįsta 
naujoje bendroje žuvininkystės politikoje 
ir daugiametėje finansinėje programoje,
užtikrinant, kad būtų gerinamas bendras 
valdymas ir didinamas tradiciniais 
žvejybos įrankiais vykdomos žvejybos 
sektoriaus atstovų dalyvavimas priimant 
sprendimus ir nuo žvejybos priklausomose 
pakrantės vietovėse remiant vietos 
strategijas; svarsto galimybę vietos ir 
regioninei valdžiai remti technologinės 
plėtros, mokslinių tyrimų ir mokymo 
projektus skiriant tinkamą ESF ir ERPF 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

33. pažymi, kad atsižvelgiant į tam tikrų 
nuo žvejybos priklausomų pakrantės 
bendruomenių nestabilią padėtį bei nykimą 
ir į tai, kad trūksta alternatyvių ekonomikos 
įvairinimo galimybių, turi būti naudojamos 
dabartinės sistemos, priemonės ir lėšos, 
kad būtų užtikrinta sanglauda užimtumo ir 
ekologinio tvarumo srityse, ir toks 
naudojimas turi būti konkrečiai 
pripažįstamas įgyvendinant naują bendrą 
žuvininkystės politiką užtikrinant, kad būtų 
gerinamas bendras valdymas ir didinamas 
tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomos 
žvejybos sektoriaus atstovų dalyvavimas 
priimant sprendimus ir nuo žvejybos 
priklausomose pakrantės vietovėse remiant 
vietos strategijas;

3. pažymi, kad atsižvelgiant į tam tikrų nuo 
žvejybos priklausomų pakrantės 
bendruomenių nestabilią padėtį bei nykimą 
ir į tai, kad trūksta alternatyvių ekonomikos 
įvairinimo galimybių, turi būti naudojamos 
dabartinės sistemos, priemonės ir lėšos, 
kad būtų užtikrinta sanglauda užimtumo ir 
ekologinio tvarumo srityse, ir toks 
naudojimas turi būti konkrečiai 
pripažįstamas įgyvendinant naują bendrą 
žuvininkystės politiką užtikrinant, kad būtų 
gerinamas bendras valdymas ir didinamas 
tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomos 
žvejybos sektoriaus atstovų dalyvavimas 
priimant sprendimus ir nuo žvejybos 
priklausomose pakrantės vietovėse remiant 
vietos strategijas ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo projektus šioje srityje;

Or. ro

Pakeitimas 18
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad atsižvelgiant į tam tikrų nuo 
žvejybos priklausomų pakrantės 
bendruomenių nestabilią padėtį bei nykimą 
ir į tai, kad trūksta alternatyvių ekonomikos 
įvairinimo galimybių, turi būti naudojamos 
dabartinės sistemos, priemonės ir lėšos, 
kad būtų užtikrinta sanglauda užimtumo ir 
ekologinio tvarumo srityse, ir toks 
naudojimas turi būti konkrečiai 
pripažįstamas įgyvendinant naują bendrą 
žuvininkystės politiką užtikrinant, kad būtų 
gerinamas bendras valdymas ir didinamas 
tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomos 
žvejybos sektoriaus atstovų dalyvavimas 

3. pažymi, kad atsižvelgiant į tam tikrų nuo 
žvejybos priklausomų pakrantės 
bendruomenių nestabilią padėtį bei nykimą 
ir į tai, kad trūksta alternatyvių ekonomikos 
įvairinimo galimybių, turi būti naudojamos 
dabartinės ir kuriamos naujos 
veiksmingos sistemos, priemonės ir lėšos, 
kad būtų užtikrinta sanglauda užimtumo ir 
ekologinio tvarumo srityse, ir toks 
naudojimas turi būti konkrečiai 
pripažįstamas įgyvendinant naują bendrą 
žuvininkystės politiką užtikrinant, kad būtų 
gerinamas bendras valdymas ir didinamas 
tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomos 
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priimant sprendimus ir nuo žvejybos 
priklausomose pakrantės vietovėse remiant 
vietos strategijas;

žvejybos sektoriaus atstovų dalyvavimas 
priimant sprendimus ir nuo žvejybos 
priklausomose pakrantės vietovėse remiant 
vietos strategijas;

Or. bg

Pakeitimas 19
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad neišnaudotos didžiulės 
ekologiškai tvarios akvakultūros 
galimybės kuriant MVĮ palankias sąlygas 
produktų ir vertės kūrimo grandinėje, taip 
pat galimybė kurti darbo vietas pakrantės 
ir vidaus regionuose;

Or. sv

Pakeitimas 20
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina supaprastinti procedūras, 
kurias turi atlikti subjektai, norintys gauti 
ES finansavimą; būtent siūlo parengti 
vienkartinių grąžinimo sąnaudų ir 
visuotinių dotacijų tam tikroms verslo 
įstaigoms rodiklių lentelę;

Or. fr
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Pakeitimas 21
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad reikia sukurti 
diferencijuotą režimą kartu su 
priemonėmis, kurios gali būti priimtos 
tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomai 
žvejybai kai kuriems ES regionams, ypač 
atokiausiems regionams, kurių gyventojai 
yra priklausomi nuo daugelio su jūra 
susijusių veiklos rūšių;

Or. pt

Pakeitimas 22
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad pernelyg didelės 
apimties Europos Sąjungos laivynas 
turėtų būti sureguliuotas, tačiau tai neturi 
padaryti žalos tradiciniais žvejybos 
įrankiais vykdomai žvejybai, nes tai 
kenktų socialiniam, ekonominiam ir 
kultūriniam pakrantės zonų aspektui; šis
reguliavimas turėtų būti atliekamas 
remiantis ekosisteminiu požiūriu, pagal 
kurį konkretūs sprendimai, susiję su 
tradiciniais žvejybos įrankiais vykdoma 
žvejyba, yra priimami regioniniu 
lygmeniu, griežtai laikantis subsidiarumo 
principo, užtikrinant, kad laikomasi 
diferencijuoto žvejybos režimo, pagal kurį 
pirmiausia sudaromos sąlygos naudotis 
ištekliais ir apsaugoma tradiciniais 
žvejybos įrankiais vykdoma pakrantės 
žvejyba, užtikrinant vietos žvejybos 
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bendruomenių įtrauktį;

Or. pt

Pakeitimas 23
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina Europos Komisiją užtikrinti, 
kad konkreti būsimo Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo lėšų procentinė dalis 
būtų skirta tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomai žvejybai, kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudymui bei ekstensyviai akvakultūrai, ir 
parengti konkrečią paramos smulkiajai 
žvejybai programą, skirtą nuo žvejybos 
priklausomoms pakrantės bendruomenėms, 
pirmenybę naudotis šiais ištekliais teikiant 
tiems žvejams ir kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudytojams, kurie naudoja aplinkos ir 
socialiniu požiūriais tausiausias priemones.

4. todėl ragina Europos Komisiją užtikrinti, 
kad konkreti būsimo Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo lėšų procentinė dalis 
būtų skirta tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomai žvejybai, kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudymui bei ekstensyviai akvakultūrai, ir 
parengti konkrečią paramos smulkiajai 
žvejybai programą, skirtą nuo žvejybos 
priklausomoms pakrantės bendruomenėms, 
pirmenybę naudotis šiais ištekliais teikiant 
tiems žvejams ir kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudytojams, kurie naudoja aplinkos ir 
socialiniu požiūriais tausiausias priemones; 
mano, kad žuvininkystei skirtas viešasis 
finansavimas turi visiškai atitikti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus ir būti 
paprastesnio pobūdžio, kad nuo šios 
veiklos priklausančios pakrantės 
bendruomenės turėtų pakankamai 
galimybių pasinaudoti finansavimu.

Or. ro

Pakeitimas 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina Europos Komisiją 4. todėl prašo, kad būsimo Europos jūrų 
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užtikrinti, kad konkreti būsimo Europos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų 
procentinė dalis būtų skirta tradiciniais 
žvejybos įrankiais vykdomai žvejybai,
kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymui bei 
ekstensyviai akvakultūrai, ir parengti
konkrečią paramos smulkiajai žvejybai 
programą, skirtą nuo žvejybos 
priklausomoms pakrantės bendruomenėms, 
pirmenybę naudotis šiais ištekliais teikiant 
tiems žvejams ir kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudytojams, kurie naudoja aplinkos ir 
socialiniu požiūriais tausiausias 
priemones.

reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų būtų 
skirta tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomai žvejybai, valgomųjų 
kiautuotųjų vėžiagyvių auginimui bei 
ekstensyviai akvakultūrai, ir kad fondas 
apimtų konkrečią paramos smulkiajai 
žvejybai priemonę, skirtą nuo žvejybos 
priklausomoms pakrantės bendruomenėms, 
kuria būtų padedama atnaujinti ir 
modernizuoti žvejybos laivus.

Or. fr

Pakeitimas 25
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina Europos Komisiją 
užtikrinti, kad konkreti būsimo Europos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų
procentinė dalis būtų skirta tradiciniais 
žvejybos įrankiais vykdomai žvejybai,
kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymui bei 
ekstensyviai akvakultūrai, ir parengti 
konkrečią paramos smulkiajai žvejybai 
programą, skirtą nuo žvejybos 
priklausomoms pakrantės 
bendruomenėms, pirmenybę naudotis šiais 
ištekliais teikiant tiems žvejams ir 
kiautuotųjų vėžiagyvių gaudytojams, kurie 
naudoja aplinkos ir socialiniu požiūriais 
tausiausias priemones.

4. todėl ragina Europos Komisiją 
apsvarstyti galimybę kartu su būsimo 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 
lėšomis konkrečią regioninio finansavimo 
paramos procentinę dalį skirti tradiciniais 
žvejybos įrankiais vykdomai žvejybai,
kiautuotųjų vėžiagyvių gaudymui bei 
tausiai akvakultūrai, ir kad konkrečioms
paramos tausiai smulkiajai žvejybai 
programoms, skirtoms šiam maisto 
ištekliui parduoti ir skatinti nuo žvejybos 
priklausomose pakrantės bendruomenėse, 
pirmenybę naudotis šiais ištekliais teikti
tiems žvejams ir kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudytojams, kurie naudoja aplinkos ir 
socialiniu požiūriais tausiausias priemones.

Or. en
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Pakeitimas 26
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina Europos Komisiją užtikrinti, 
kad konkreti būsimo Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo lėšų procentinė dalis 
būtų skirta tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomai žvejybai, kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudymui bei ekstensyviai akvakultūrai, ir 
parengti konkrečią paramos smulkiajai 
žvejybai programą, skirtą nuo žvejybos 
priklausomoms pakrantės bendruomenėms, 
pirmenybę naudotis šiais ištekliais teikiant 
tiems žvejams ir kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudytojams, kurie naudoja aplinkos ir 
socialiniu požiūriais tausiausias priemones.

4. todėl ragina Europos Komisiją užtikrinti, 
kad konkreti būsimo Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo lėšų procentinė dalis 
būtų skirta tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomai žvejybai, kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudymui bei ekologiškai tvariai
akvakultūrai, ir parengti konkrečią paramos 
smulkiajai žvejybai programą, skirtą nuo 
žvejybos priklausomoms pakrantės 
bendruomenėms, pirmenybę naudotis šiais 
ištekliais teikiant tiems žvejams ir 
kiautuotųjų vėžiagyvių gaudytojams, kurie 
naudoja aplinkos ir socialiniu požiūriais 
tausiausias priemones.

Or. sv

Pakeitimas 27
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina Europos Komisiją užtikrinti, 
kad konkreti būsimo Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo lėšų procentinė dalis 
būtų skirta tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomai žvejybai, kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudymui bei ekstensyviai akvakultūrai, ir 
parengti konkrečią paramos smulkiajai 
žvejybai programą, skirtą nuo žvejybos 
priklausomoms pakrantės bendruomenėms, 
pirmenybę naudotis šiais ištekliais teikiant 
tiems žvejams ir kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudytojams, kurie naudoja aplinkos ir 
socialiniu požiūriais tausiausias priemones.

4. todėl ragina Europos Komisiją užtikrinti, 
kad konkreti būsimo Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo lėšų procentinė dalis 
būtų skirta tradiciniais žvejybos įrankiais 
vykdomai žvejybai, kiautuotųjų vėžiagyvių 
gaudymui bei ekstensyviai akvakultūrai, ir 
parengti konkrečią paramos smulkiajai 
žvejybai programą, skirtą daugiausia nuo 
žvejybos priklausomoms pakrantės ir salų 
bendruomenėms, pirmenybę naudotis šiais 
ištekliais teikiant tiems žvejams ir 
kiautuotųjų vėžiagyvių gaudytojams, kurie 
naudoja aplinkos ir socialiniu požiūriais 
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tausiausias priemones.

Or. es

Pakeitimas 28
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina sukurti Europos ženklą, kuris 
būtų suteikiamas tradiciniais žvejybos 
įrankiais vykdomos žvejybos produktams, 
sugautiems laikantis BŽP principų, taip 
skatinant gerosios patirties taikymą.

Or. fr

Pakeitimas 29
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad, priešingai nei dėl 
pramoninės žvejybos, dėl tradiciniais 
žvejybos įrankiais vykdomos ir selektyvios 
žvejybos ES piliečiams sukuriama 
daugiau darbo vietų, užtikrinamas 
didesnis tvarumas ir vietos pakrantės 
bendruomenėse išnaudojama kita veikla, 
susijusi su jūra.

Or. pt

Pakeitimas 30
Seán Kelly
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina apibrėžiant smulkiąją žvejybą 
ir tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomą 
žvejybą visapusiškai taikyti skirstymo į 
regionus principą.

Or. en


