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Pakeitimas 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą dėl 
pertvarkytos bendros žuvininkystės 
politikos, kurią vykdant (vadovaujantis 
vienodu požiūriu į abipusį stiprinimą) 
daugiausia dėmesio turi būti skiriama 
aplinkos, socialinių reikalų, ekonomikos 
ir kultūros ramsčiams, siekiant skatinti 
tvarų vystymąsi, kuris atitiktų strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus pažangaus, 
tvaraus ir įtraukiančio augimo tikslus; 
teigia, kad pertvarkyta politika turi būti 
glaudžiau derinama su kitomis Europos 
politikos kryptimis ir kad su ja turi būti 
suderinti ES išorės veiksmai

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą dėl 
pertvarkytos bendros žuvininkystės 
politikos, kurią vykdant (vadovaujantis 
vienodu požiūriu į abipusį stiprinimą) 
daugiausia dėmesio turi būti skiriama 
aplinkos, socialinių reikalų, ekonomikos 
ir kultūros ramsčiams, siekiant skatinti 
tvarų vystymąsi, kuris atitiktų strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus pažangaus, 
tvaraus ir įtraukiančio augimo tikslus; 
teigia, kad pertvarkyta politika turi būti 

1. palankiai vertina komunikatą dėl 
pertvarkytos bendros žuvininkystės 
politikos, nes būtina imtis prevencinių 
aplinkosaugos priemonių; tačiau 
pabrėžia, kad turi būti atsižvelgiama į 
žuvininkystės srities aplinkos, socialinių 
reikalų, ekonomikos ir kultūros ramsčius 
(vadovaujantis vienodu požiūriu į abipusį 
stiprinimą), siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi, kuris atitiktų strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus pažangaus, 
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glaudžiau derinama su kitomis Europos 
politikos kryptimis ir kad su ja turi būti 
suderinti ES išorės veiksmai;

tvaraus ir integracinio augimo tikslus; 
teigia, kad pertvarkyta politika turi būti 
glaudžiau derinama su kitomis Europos 
politikos kryptimis, pavyzdžiui, 
sanglaudos, aplinkos, žemės ūkio ir išorės 
politika; šiuo klausimu primena tam tikrų 
priemonių, pavyzdžiui, integruotos jūrų 
politikos ar makroregioninės strategijos, 
kuriomis gali būti užtikrinta geresnė 
integracija, svarbą;

Or. fr

Pakeitimas 3
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą dėl 
pertvarkytos bendros žuvininkystės 
politikos, kurią vykdant (vadovaujantis 
vienodu požiūriu į abipusį stiprinimą) 
daugiausia dėmesio turi būti skiriama 
aplinkos, socialinių reikalų, ekonomikos ir 
kultūros ramsčiams, siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi, kuris atitiktų strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus pažangaus, 
tvaraus ir įtraukiančio augimo tikslus; 
teigia, kad pertvarkyta politika turi būti 
glaudžiau derinama su kitomis Europos 
politikos kryptimis ir kad su ja turi būti 
suderinti ES išorės veiksmai;

1. mano, kad vykdant bendros 
žuvininkystės politikos reformą
(vadovaujantis vienodu požiūriu į abipusį 
stiprinimą) daugiausia dėmesio turi būti 
skiriama aplinkos, socialinių reikalų, 
ekonomikos ir kultūros ramsčiams, siekiant 
skatinti tvarų vystymąsi, kuris atitiktų 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytus 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslus; teigia, kad pertvarkyta politika turi 
būti glaudžiau derinama su kitomis 
Europos politikos kryptimis ir kad su ja turi 
būti suderinti būsimi tarptautiniai tausios 
žuvininkystės susitarimai;

Or. fr

Pakeitimas 4
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina komunikatą dėl 
pertvarkytos bendros žuvininkystės 
politikos, kurią vykdant (vadovaujantis 
vienodu požiūriu į abipusį stiprinimą) 
daugiausia dėmesio turi būti skiriama 
aplinkos, socialinių reikalų, ekonomikos ir 
kultūros ramsčiams, siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi, kuris atitiktų strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus pažangaus, 
tvaraus ir įtraukiančio augimo tikslus; 
teigia, kad pertvarkyta politika turi būti 
glaudžiau derinama su kitomis Europos 
politikos kryptimis ir kad su ja turi būti 
suderinti ES išorės veiksmai;

1. palankiai vertina komunikatą dėl 
pertvarkytos bendros žuvininkystės 
politikos, kurią vykdant (vadovaujantis 
vienodu požiūriu į abipusį stiprinimą) 
daugiausia dėmesio turi būti skiriama 
aplinkos, socialinių reikalų, ekonomikos ir 
kultūros ramsčiams, siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi, kuris atitiktų subsidiarumo 
principą ir strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytus pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo tikslus; teigia, kad 
pertvarkyta politika turi būti glaudžiau 
derinama su kitomis Europos politikos 
kryptimis ir kad su ja turi būti suderinti ES 
išorės veiksmai;

Or. pt

Pakeitimas 5
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad šia reforma suteikiama 
daug galimybių kurti tausią žuvininkystę 
saugant ekosistemas, užtikrinant sveikų ir 
kokybiškų žuvininkystės produktų pasiūlą, 
skatinant pakrantės regionų gerovę, 
remiant konkurencingą gamybos bei 
perdirbimo pramonę ir skatinant 
patrauklesnes bei saugesnes darbo vietas;

Or. pt

Pakeitimas 6
Patrice Tirolien
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad į derybas dėl 
žuvininkystės susitarimų, vykdomas su 
trečiosiomis šalimis, būtina įtraukti vietos 
ir regionų valdžios institucijas;

Or. fr

Pakeitimas 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina komunikatą dėl 
bendros žuvininkystės politikos (BŽP) 
reformos ir primena, kad dabartinės BŽP 
rezultatai kelia rūpestį. Dėl tokios 
politikos žuvų ištekliams gresia išnykimas, 
pakrančių bendruomenių padėtis tapo 
nesaugi, žvejybos pramonė tapo 
nepelninga, nepaisant didelių subsidijų, 
taip pat pablogėjo jūrų aplinkos būklė. 
Todėl BŽP reformą reikėjo vykdyti jau 
seniai ir ją vykdant privaloma išspręsti 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 8
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. siūlo žuvininkystės valdymo principą 
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taikyti pagal skirtingus jūrų 
biogeografinius regionus, atsižvelgiant į 
šių regionų ypatumus ir taikant 
ekosistemomis grindžiamą metodą, labai 
svarbų siekiant užtikrinti tvarų 
žuvininkystės vystymąsi, ir atsižvelgiant į 
turimus išteklius pagal lyčių lygybės 
principą;

Or. pt

Pakeitimas 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad vykdant BŽP turi būti 
užtikrintas tausus jūrų išteklių 
naudojimas, siekiant išlaikyti arba atkurti 
tokius žuvų išteklių dydžius, kad jau būtų 
galima taikyti didžiausio galimo tausios 
žvejybos laimikio principą, – tai būtina 
siekiant, kad žvejų bendruomenės ilgai 
gyvuotų, kad žvejybos pramonė būtų 
pelninga. Užtikrinant, kad jūrų ištekliai 
būtų naudojami tausiai, kaip nustatyta 
Europos pavyzdinėje iniciatyvoje dėl 
tausaus išteklių naudojimo, reforma 
papildys strategiją „Europa 2020“, kuria 
siekiama pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo;

Or. en

Pakeitimas 10
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. primena, kad laikantis Europos 
Komisijos gairių dėl suskirstymo 
regionais ir subsidiarumo principų ir 
atsižvelgiant į kiekvieno jūrų biografinio 
regiono skirtumus labai svarbu įsteigti 
atokiausių regionų regioninę patariamąją 
tarybą, kurios veikla būtų organizuojama 
pagal integruotus jūrų baseinus, 
sudarytus iš Makaronezijos, Karibų salų, 
Amazonės regiono šalių ir pietvakarinės 
Indijos vandenyno dalies šalių;

Or. pt

Pakeitimas 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia veiksmingo jūrų erdvės 
planavimo svarbą tausiam žuvininkystės 
išteklių valdymui, atsižvelgiant į 
reikalavimus dėl erdvės, susijusius su jūrų 
ir pakrančių aplinka, kuriuos pateikia kiti 
sektoriai, kaip antai, inter alia, vėjo 
jėgainių parkai, biologinės įvairovės 
apsaugos, akvakultūros sektoriai, uostų, 
jūrų transporto, turizmo, gynybos ir 
gavybos pramonė;

Or. en

Pakeitimas 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad tikslinė decentralizacija 
yra grindžiama ilgalaikiais valdymo 
planais – taip galima prisitaikyti prie 
regionų specifikos visiems 
suinteresuotiesiems subjektams aktyviai 
dalyvaujant bendrame valdyme vietos ir 
regionų lygmeniu, kartu atsižvelgiant į tai, 
kad pagrindiniai BŽP nustatyti 
žuvininkystės valdymo tikslai priskiriami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
kompetencijai;

Or. en

Pakeitimas 13
Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad regionai turi prisiimti didesnę 
atsakomybę dėl žuvininkystės valdymo,
laikydamiesi subsidiarumo ir suskirstymo 
regionais principų, ir skatinti užmegzti 
įvairių sektoriuje veikiančių subjektų (ir 
tiekėjų, ir vartotojų) dialogą, teikiant 
paskatas ir paramą tarptautinėms 
grupėms kurtis;

2. mano, kad regioninės patariamosios 
tarybos turi prisiimti didesnę atsakomybę 
dėl bendros žuvininkystės politikos 
įgyvendinimo; siūlo Komisijai su šiomis 
regioninėmis patariamosiomis tarybomis 
iš anksto privalomai konsultuotis,
įgyvendinant bendrą žuvininkystės 
politiką ir valdymo planus;

Or. fr

Pakeitimas 14
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad regionai turi prisiimti didesnę 
atsakomybę dėl žuvininkystės valdymo, 
laikydamiesi subsidiarumo ir suskirstymo 
regionais principų, ir skatinti užmegzti 
įvairių sektoriuje veikiančių subjektų (ir 
tiekėjų, ir vartotojų) dialogą, teikiant 
paskatas ir paramą tarptautinėms grupėms 
kurtis;

2. mano, kad regionai turi prisiimti didesnę 
atsakomybę dėl žuvininkystės valdymo, 
laikydamiesi subsidiarumo ir suskirstymo 
regionais principų, ir skatinti užmegzti 
įvairių sektoriuje veikiančių subjektų (ir 
tiekėjų, ir vartotojų) dialogą, teikiant 
paskatas ir paramą tarptautinėms grupėms 
kurtis; mano, kad būtini finansiniai 
ištekliai gali viršyti regionų išteklius, todėl 
būtina skirti nacionalinę ir regioninę 
paramą;

Or. ro

Pakeitimas 15
Seán Kelly

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad regionai turi prisiimti 
didesnę atsakomybę dėl žuvininkystės 
valdymo, laikydamiesi subsidiarumo ir 
suskirstymo regionais principų, ir skatinti
užmegzti įvairių sektoriuje veikiančių 
subjektų (ir tiekėjų, ir vartotojų) dialogą, 
teikiant paskatas ir paramą tarptautinėms 
grupėms kurtis;

2. ragina žuvininkystės valdymo srityje 
taikyti didesnio masto skirstymą regionais, 
laikantis subsidiarumo principo, ir ragina
užmegzti glaudesnį įvairių sektoriuje 
veikiančių subjektų (ir tiekėjų, ir vartotojų) 
dialogą, teikiant paskatas ir paramą 
tarptautinėms grupėms kurtis;

Or. en

Pakeitimas 16
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad regionai turi prisiimti didesnę 
atsakomybę dėl žuvininkystės valdymo, 
laikydamiesi subsidiarumo ir suskirstymo 
regionais principų, ir skatinti užmegzti 
įvairių sektoriuje veikiančių subjektų (ir 
tiekėjų, ir vartotojų) dialogą, teikiant 
paskatas ir paramą tarptautinėms grupėms 
kurtis;

2. mano, kad pagal subsidiarumo principą 
regionai turi prisiimti didesnę atsakomybę 
dėl žuvininkystės valdymo, taip pat mano, 
kad būtina skatinti užmegzti sektoriuje 
veikiančių subjektų (ir tiekėjų, ir vartotojų) 
dialogą, teikiant paskatas ir paramą 
tarptautinėms grupėms kurtis;

Or. fr

Pakeitimas 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad regionai turi prisiimti didesnę 
atsakomybę dėl žuvininkystės valdymo, 
laikydamiesi subsidiarumo ir suskirstymo 
regionais principų, ir skatinti užmegzti 
įvairių sektoriuje veikiančių subjektų (ir 
tiekėjų, ir vartotojų) dialogą, teikiant 
paskatas ir paramą tarptautinėms 
grupėms kurtis;

2. mano, kad regionai turi prisiimti didesnę 
atsakomybę dėl žuvininkystės valdymo, 
ypač atsakomybę dėl skirtingų regionų 
bendradarbiavimo, įskaitant 
bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 18
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad tam tikri regionai, 
pavyzdžiui, atokiausi regionai, patiria 
daug struktūrinių kliūčių, kurios visiškai 
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pripažįstamos SESV ir daro nuolatinę 
įtaką šiems Europos regionams, todėl jie 
turi turėti galimybę naudotis tinkamomis 
biologinės, ekonominės ir socialinės 
srities paramos priemonėmis, kuriomis 
kuo labiau sumažinamas dėl jų 
nepalankios padėties, palyginti su 
Europos žemyno teritorijomis, patiriamas 
poveikis – visų pirma papildomos 
sąnaudos, susijusios su žuvininkystės 
produktų realizavimu ir konkrečiai su 
produktų vežimu į Europos žemyną;

Or. pt

Pakeitimas 19
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad žuvininkystės valdymas 
turėtų būti grindžiamas mokslo žiniomis ir 
specialistų patarimais, naudojantis 
mokslinių tyrimų srities ir žuvininkystės 
sektoriaus partneryste, ir ragina regioninėse 
duomenų rinkimo programose ir 
nacionalinėse mokslinių tyrimų 
programose numatyti regioninį 
koordinavimą tarp valstybių narių;

3. mano, kad žuvininkystės valdymas 
turėtų būti grindžiamas mokslo žiniomis ir 
specialistų patarimais, naudojantis 
mokslinių tyrimų srities ir žuvininkystės 
sektoriaus partneryste, ir ragina regioninėse 
duomenų rinkimo programose ir 
nacionalinėse mokslinių tyrimų 
programose numatyti regioninį 
koordinavimą tarp valstybių narių; mano, 
kad valstybės narės turi būti skatinamos 
remti mokslinių tyrimų projektus ir taip 
suteikti galimybes šiuos projektus 
įgyvendinti regioniniu ar nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. ro

Pakeitimas 20
Vasilica Viorica Dăncilă
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad žuvininkystės valdymas 
turėtų būti grindžiamas mokslo žiniomis ir
specialistų patarimais, naudojantis 
mokslinių tyrimų srities ir žuvininkystės 
sektoriaus partneryste, ir ragina regioninėse 
duomenų rinkimo programose ir 
nacionalinėse mokslinių tyrimų 
programose numatyti regioninį 
koordinavimą tarp valstybių narių;

3. mano, kad žuvininkystės valdymas 
turėtų būti grindžiamas mokslo žiniomis ir 
specialistų patarimais, naudojantis 
mokslinių tyrimų srities ir žuvininkystės 
sektoriaus partneryste, ir ragina regioninėse 
duomenų rinkimo programose ir 
nacionalinėse mokslinių tyrimų 
programose numatyti regioninį 
koordinavimą tarp valstybių narių; 
pabrėžia, kad regionai privalo labiau 
dalyvauti įgyvendinant su trečiosiomis 
šalimis sudarytus susitarimus, kuriais 
skatinama tausiai naudoti žuvų išteklius;

Or. ro

Pakeitimas 21
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad žuvininkystės valdymas 
turėtų būti grindžiamas mokslo žiniomis ir 
specialistų patarimais, naudojantis 
mokslinių tyrimų srities ir žuvininkystės 
sektoriaus partneryste, ir ragina regioninėse 
duomenų rinkimo programose ir 
nacionalinėse mokslinių tyrimų 
programose numatyti regioninį
koordinavimą tarp valstybių narių;

3. mano, kad žuvininkystės valdymas 
turėtų būti grindžiamas patikimomis 
mokslinėmis nuomonėmis ir specialistų 
patarimais ir atitikti ekosistemomis 
grindžiamą metodą bei atsargumo 
principą, naudojantis mokslinių tyrimų 
srities ir žuvininkystės sektoriaus 
partneryste, ir ragina regioninėse duomenų 
rinkimo programose ir nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose numatyti 
regioninį koordinavimą tarp valstybių 
narių;

Or. bg
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Pakeitimas 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad žuvininkystės valdymas 
turėtų būti grindžiamas mokslo žiniomis ir 
specialistų patarimais, naudojantis 
mokslinių tyrimų srities ir žuvininkystės 
sektoriaus partneryste, ir ragina regioninėse 
duomenų rinkimo programose ir 
nacionalinėse mokslinių tyrimų 
programose numatyti regioninį 
koordinavimą tarp valstybių narių;

3. mano, kad žuvininkystės valdymas turi 
būti grindžiamas mokslo žiniomis, 
naudojantis mokslinių tyrimų srities ir 
suinteresuotųjų subjektų, kaip antai
žuvininkystės sektoriaus, partneryste, ir 
ragina sustiprintose regioninėse duomenų
rinkimo programose ir nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose numatyti 
regioninį koordinavimą tarp valstybių 
narių;

Or. en

Pakeitimas 23
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina laipsniškai plėsti 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio principo taikymą, nes tai yra 
žuvininkystės valdymo principas, 
pagrįstas kokybiškais ir patikrintais 
moksliniais vertinimais, dėl kurių galima 
pasirinkti tinkamas valdymo galimybes; 
pripažįsta, kad siekiant didžiausio galimo 
tausios žvejybos laimikio tikslo svarbu 
išlaikyti tikslą žvejybos pastangas derinti 
atsižvelgiant į išteklių būklę, sektoriaus 
reorganizavimą ir jo tvarumą, todėl 
struktūrinės pagalbos žuvininkystės 
sektoriui politika pagrįstai turi būti 
tęsiama;

Or. pt
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Pakeitimas 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad visi pokyčiai jūrų ir 
pakrančių teritorijose turi būti vykdomi 
laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų, 
kaip antai Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvos ir biologinės įvairovės 
apsaugos direktyvų, nes gera aplinkos 
būklė turėtų būti išankstinė visų veiksmų 
jūrų ir pakrančių regionuose sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 25
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 
sektoriaus daugiafunkciškumo svarbą 
pakrančių regionams; pabrėžia, kad būtina 
imtis konkrečių priemonių dėl tam tikrų 
regionų, kaip antai atokiausių regionų,
pavyzdžiui, teikti pagalbą smulkiosios 
žvejybos laivynams ir remti akvakultūrą;
pritaria darbo rinkos restruktūrizavimo 
priemonėms, mokymo ir perkvalifikavimo
paramos priemonėms ir skatinamosioms 
priemonėms, skirtoms gamintojų ir 
tarpšakinėms organizacijoms;

4. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 
sektoriaus daugiafunkciškumo svarbą 
pakrančių regionams; pabrėžia, kad būtina 
imtis konkrečių priemonių dėl tam tikrų 
regionų, pavyzdžiui, pritaikyti 
ribojamąsias priemones atsižvelgiant į 
žuvų išteklių būklę, remti akvakultūrą ir 
finansuoti smulkiosios žvejybos laivynų 
atnaujinimą, jeigu ištekliams nėra iškilusi 
išnykimo grėsmė; pritaria darbo rinkos 
restruktūrizavimo priemonėms, mokymo ir 
profesinės veiklos įvairinimo paramos 
priemonėms ir skatinamosioms 
priemonėms, skirtoms gamintojų ir 
tarpšakinėms organizacijoms;

Or. fr
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Pakeitimas 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 
sektoriaus daugiafunkciškumo svarbą 
pakrančių regionams; pabrėžia, kad būtina 
imtis konkrečių priemonių dėl tam tikrų 
regionų, kaip antai atokiausių regionų, 
pavyzdžiui, teikti pagalbą smulkiosios 
žvejybos laivynams ir remti akvakultūrą; 
pritaria darbo rinkos restruktūrizavimo 
priemonėms, mokymo ir perkvalifikavimo
paramos priemonėms ir skatinamosioms 
priemonėms, skirtoms gamintojų ir 
tarpšakinėms organizacijoms;

4. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 
sektoriaus svarbą pakrančių regionams; 
pabrėžia, kad būtina imtis konkrečių 
priemonių dėl tam tikrų regionų, kaip antai 
atokiausių regionų, pavyzdžiui, teikti 
pagalbą aplinkos ir socialiniu požiūriu 
tausiai žvejybai, kartu vengiant našumo 
didinimo; pabrėžia, jog būtina užtikrinti 
aplinkos tvarumą verčiantis akvakultūros 
veikla; pritaria darbo rinkos 
restruktūrizavimo priemonėms, mokymo, 
perkvalifikavimo ir žuvininkystės 
kontrolės paramos priemonėms ir 
skatinamosioms priemonėms, skirtoms 
gamintojų ir tarpšakinėms organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 27
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 
sektoriaus daugiafunkciškumo svarbą 
pakrančių regionams; pabrėžia, kad būtina 
imtis konkrečių priemonių dėl tam tikrų 
regionų, kaip antai atokiausių regionų,
pavyzdžiui, teikti pagalbą smulkiosios 
žvejybos laivynams ir remti akvakultūrą; 
pritaria darbo rinkos restruktūrizavimo 
priemonėms, mokymo ir perkvalifikavimo 
paramos priemonėms ir skatinamosioms 

4. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 
sektoriaus daugiafunkciškumo svarbą 
pakrančių regionams; pabrėžia, kad būtina 
imtis konkrečių priemonių dėl tam tikrų 
regionų, kaip antai salų ir atokiausių 
regionų; pažymi, kaip svarbu teikti 
pagalbą smulkiosios žvejybos laivynams ir 
remti akvakultūrą, be kita ko, dėl paramos 
šio sektoriaus MVĮ; pritaria darbo rinkos 
restruktūrizavimo priemonėms, mokymo ir 
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priemonėms, skirtoms gamintojų ir 
tarpšakinėms organizacijoms;

perkvalifikavimo paramos priemonėms ir 
skatinamosioms priemonėms, skirtoms 
gamintojų ir tarpšakinėms organizacijoms;

Or. es

Pakeitimas 28
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 
sektoriaus daugiafunkciškumo svarbą 
pakrančių regionams; pabrėžia, kad būtina 
imtis konkrečių priemonių dėl tam tikrų 
regionų, kaip antai atokiausių regionų, 
pavyzdžiui, teikti pagalbą smulkiosios 
žvejybos laivynams ir remti akvakultūrą; 
pritaria darbo rinkos restruktūrizavimo 
priemonėms, mokymo ir perkvalifikavimo
paramos priemonėms ir skatinamosioms 
priemonėms, skirtoms gamintojų ir 
tarpšakinėms organizacijoms;

4. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 
sektoriaus daugiafunkciškumo svarbą 
pakrančių regionams; pabrėžia, kad būtina 
imtis konkrečių priemonių dėl tam tikrų 
regionų, kaip antai atokiausių regionų, 
teikti pagalbą smulkiosios žvejybos 
laivynams ir remti ekstensyvią bei tausią 
akvakultūrą; pritaria priemonėms, 
kuriomis remiamas profesinis rengimas, 
jaunimo galimybės siekti žvejo profesijos, 
žvejybos laivų atnaujinimas bei 
modernizavimas, ir skatinamosioms 
priemonėms, skirtoms gamintojų ir 
tarpšakinėms organizacijoms;

Or. fr

Pakeitimas 29
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. griežtai prieštarauja Komisijos 
pasiūlymui, kuriuo siekiama pradėti 
naudoti perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas, nes dėl šios priemonės 
žvejybos teisės būtų sutelktos į nedaugelio 
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veiklos vykdytojų rankas, todėl išnyktų 
daug tradicine žvejyba besiverčiančių 
įmonių;

Or. fr

Pakeitimas 30
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. todėl primena, kad būtina išlaikyti 
sektoriui teikiamos pagalbos finansinę 
priemonę, pagal kurią laikomasi pagalbos 
bendrai finansuojamiems veiksmams, 
įgyvendinamiems atokiausiuose 
regionuose, intensyvumo didinimo 
principo, – tai padės išsaugoti konkrečias 
netiesioginių veiklos sąnaudų 
kompensavimo priemones ir realizuoti 
žuvininkystės produktus atsižvelgiant į 
struktūrines kliūtis, susijusias su 
atokiausių regionų žuvininkystės 
sektoriumi;

Or. pt

Pakeitimas 31
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
išlaikyti ir plėsti patariamųjų tarybų 
funkcijas, siekiant stiprinti regioninį 
bendradarbiavimo modelį; atsižvelgdamas 
į Juodosios jūros ypatumus (jos vandenys 
yra bendri keturioms šalims), mano, kad 
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už Juodąją jūrą atsakingos patariamosios 
tarybos įsteigimas darytų teigiamą poveikį 
biologinės įvairovės apsaugos politikai, 
moksliniams tyrimams, duomenų 
rinkimui ir su akvakultūra susijusioms 
naujovėms; 

Or. bg

Pakeitimas 32
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį, kad tam tikros 
Europos teritorijos neturi bendrų su 
Europos žemynu jūrų baseinų; šiuo 
klausimu mano, kad atokiausi regionai 
turėtų būti suskirstyti į grupes ir jiems 
turėtų būti atstovaujama šiuo tikslu 
įsteigtame konkrečiame konsultaciniame 
komitete; mano, kad pagal BŽP priimtas 
ribojamąsias priemones būtina derinti 
atsižvelgiant į faktinę šių regionų žuvų 
išteklių būklę; pabrėžia, kad tam turi būti 
sudarytos sąlygos iš Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo finansuoti
duomenų apie išteklių būklę rinkimo 
programas; rekomenduoja į derybas dėl 
tausios žuvininkystės susitarimų su 
trečiosiomis šalimis įtraukti regionų ir 
vietos valdžios institucijas;

Or. fr

Pakeitimas 33
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad dėl perleidžiamųjų kvotų 
sistemos tam tikruose regionuose gali 
atsirasti nelygybė: daugiau teisių gali būti 
suteikiama tiems regionams, kurie turi 
daugiausia išteklių; svarbu užtikrinti, kad 
pažeidžiamų regionų žvejyba ir smulkioji 
žvejyba nebūtų silpninamos, nes dėl to 
kiltų pavojus tvariam ekonominiam, 
socialiniam ir biologiniam šių pakrantės 
regionų vystymuisi, ypač regionų, 
kuriuose žvejyba yra pagrindinė veikla ir 
kurie labai priklausomi nuo sektoriaus;

Or. pt

Pakeitimas 34
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. dar kartą pakartoja, kad tam tikruose 
regionuose būtina toliau gerinti darbo ir 
saugos sąlygas, tobulinant, atnaujinant ir 
modernizuojant žvejybos laivyną – šie 
veiksmai būtini siekiant pritraukti 
jaunimą imtis šios veiklos;

Or. pt

Pakeitimas 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia Europos jūrų reikalų ir 5. pabrėžia Europos jūrų reikalų ir 
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žuvininkystės fondo svarbą pertvarkytos 
politikos įgyvendinimui ir subalansuotai 
bei įtraukiai teritorinės žuvininkystės 
rajonų plėtrai ir pabrėžia, kad finansavimas 
šio fondo lėšomis turi būti suderintas su 
strategija „Europa 2020“ ir Bendra 
strategine programa.

žuvininkystės fondo svarbą pertvarkytos 
politikos įgyvendinimui ir subalansuotai 
bei įtraukiai teritorinės žuvininkystės 
rajonų plėtrai ir pabrėžia, kad finansavimas 
šio fondo lėšomis turi būti suderintas su 
strategija „Europa 2020“ ir Bendra 
strategine programa; primena ES 
įsipareigojimus panaikinti subsidijas 
aplinkai žalą darančiai veiklai, ypač 
Konvencijos dėl biologinės įvairovės 
10-ojoje ŠK priimtu Sprendimu X/2 
patvirtinto 2011–2020 m. strateginio 
biologinės įvairovės išsaugojimo plano 3 
tikslą ir G20 aukščiausiojo lygio 
susitikime priimtos 2009 m. Pitsburgo 
deklaracijos 24 punktą.

Or. en

Pakeitimas 36
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo svarbą pertvarkytos 
politikos įgyvendinimui ir subalansuotai 
bei įtraukiai teritorinės žuvininkystės 
rajonų plėtrai ir pabrėžia, kad finansavimas 
šio fondo lėšomis turi būti suderintas su 
strategija „Europa 2020“ ir Bendra 
strategine programa.

5. pabrėžia Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo svarbą pertvarkytos 
politikos įgyvendinimui ir subalansuotai 
bei įtraukiai teritorinės žuvininkystės 
rajonų plėtrai ir pabrėžia, kad finansavimas 
šio fondo lėšomis turi būti suderintas su 
strategija „Europa 2020“ ir Bendra 
strategine programa, kartu atsižvelgiant į 
konkrečius teritorinius tikslus.

Or. fr

Pakeitimas 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. visų pirma pabrėžia ERPF, EKPP ir 
EŽF sąveikos svarbą pakrantės teritorijų 
planavimui; mano, kad makroregioninės 
strategijos ir Europos teritorinio 
bendradarbiavimo bei jūrų baseinų 
programos yra tinkamos priemonės 
siekiant įgyvendinti integruotas ES 
pakrantės teritorijų plėtros strategijas.

Or. fr

Pakeitimas 38
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad svarbiausias šios 
reformos – vieno iš strategijos „Europa 
2020“ tikslų – veiksnys yra tvarus 
sektoriaus vystymasis ir sektoriaus 
gyvybingumas, ir mano, kad labai svarbu 
tausiau naudoti išteklius, kad Europoje 
būtų užtikrintas augimas ir užimtumas,
prisidedant prie žuvininkystės sektoriaus 
stabilumo ir tvaraus vystymosi, galimybių 
apsirūpinti maistu didinimo ir dabartinės 
kartos bei būsimų kartų gyvenimo 
kokybės gerinimo;

Or. pt

Pakeitimas 39
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad būtina pakoreguoti 
dabartinę naudojimosi vandenimis 
sistemą, ypatingą dėmesį skiriant 
regionams, besiribojantiems su mažai 
žuvų išteklių turinčiu jūrų baseinu, kad 
būtų užtikrintas jų tvarus vystymasis ir 
prisidėta prie žvejų, neturinčių galimybių 
veikti už savo išskirtinės ekonominės 
zonos ribų, bendruomenių ekonominio ir 
socialinio stabilumo;

Or. pt


