
AM\914639LT.doc PE494.851v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Regioninės plėtros komitetas

2011/0380(COD)

03.10.2012

PAKEITIMAI
93–262

Nuomonės projektas
Rosa Estaràs Ferragut
(PE494.699v01-00)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos]

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011) 0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))



PE494.851v02-00 2/89 AM\914639LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\914639LT.doc 3/89 PE494.851v02-00

LT

Pakeitimas 93
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 
43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 
100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 
175 straipsnį, 188 straipsnį, 192 straipsnio 
1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį ir 195 
straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 
43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 
100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 
175 straipsnį, 188 straipsnį, 192 straipsnio 
1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį, 195 straipsnio 
2 dalį ir 349 straipsnį,

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant teisinio nuoseklumo, SESV 349 straipsnį reikėtų vėl įtraukti kaip reglamento 
pagrindą. Leidžiančios nukrypti nuostatos, pateikiamos SESV 349 straipsnyje, visiškai 
pagrindžiamos šiame straipsnyje nurodytais ypatumais, visų pirma priklausymu jūrų 
baseinams, kurie nėra Europos žemyno jūrų baseinai.

Pakeitimas 94
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 
43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 
100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 
175 straipsnį, 188 straipsnį, 192 straipsnio 
1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį ir 195 
straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 
43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 
100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 
175 straipsnį, 188 straipsnį, 192 straipsnio 
1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį, 195 straipsnio 
2 dalį ir 349 straipsnį,

Or. fr
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Pakeitimas 95
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri 
teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų 
vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros 
apsaugai, valdymui ir eksploatavimui, taip 
pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
apdorojimui ir pardavimui, kai tokia veikla 
vykdoma valstybių narių teritorijose arba 
Sąjungos vandenyse, įskaitant žvejybos 
laivus, plaukiojančius su trečiųjų šalių 
vėliavomis ir jose registruotus, arba 
Sąjungos žvejybos laivus ar valstybių narių 
piliečius, neatsižvelgiant į pirminę vėliavos 
valstybės atsakomybę, laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 117 
straipsnio nuostatų;

(2) EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri 
teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų 
vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros 
apsaugai, valdymui ir eksploatavimui, taip
pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
apdorojimui ir pardavimui, kai tokia veikla 
vykdoma valstybių narių teritorijose arba 
Sąjungos vandenyse arba ji vykdoma
Sąjungos žvejybos laivų ar valstybių narių 
piliečių, neatsižvelgiant į pirminę vėliavos 
valstybės atsakomybę, laikantis Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 117 
straipsnio nuostatų;

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad skiriant ES pagalbą ir ją tikrinant negalima įtraukti žvejybos laivų, plaukiojančių 
su trečiųjų šalių vėliava ir registruotų šiose šalyse.

Pakeitimas 96
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) EJRŽF turėtų būti atsižvelgiama į 
ypatingą atokiausių regionų padėtį ir 
visiškai pripažįstamas SESV 349 
straipsnis. Atokiausių regionų padėtis ir 
žuvininkystės sektoriaus savitumas šiuose 
regionuose lemia, kad bendra 
žuvininkystės politika ir su ja susiję 
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fondai, konkrečiai EJRŽF, gali būti 
pritaikyti ir prisitaikyti prie šiems 
regionams, kurie labai skiriasi nuo 
likusios Europos Sąjungos dalies, 
būdingų savitumų, apribojimų, papildomų 
išlaidų ir tikrovės. Šiuo pagrindu tokiems 
regionams gali būti skirtos konkrečios 
išimtinės priemonės;

Or. fr

Pakeitimas 97
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidėtų prie BŽP, IJP ir strategijos
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir pakrantės bei 
vidaus vandenų žuvininkystės 
bendruomenių užimtumo bei teritorinės ir 
socialinės sanglaudos išlaikymu ir 
didinimu;

Or. es

Pakeitimas 98
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidėtų prie BŽP, IJP ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
vandenų žuvininkystės ir akvakultūros 
bendruomenėse, taip pat skatinti 
žuvininkystės veiklos plėtojimą ir 
įvairinimą;

Or. fr

Pagrindimas

1) Terminą „core priorities“ siūlome versti „priorités essentielles“ (pagrindiniai prioritetai), 
o ne „priorités absolues“. Plėtojant ir įvairinant žuvininkystės ir akvakultūros veiklą, 
padedama didinti ekonominės veiklos vykdytojų gebėjimus prisitaikyti.

Pakeitimas 99
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau 
prisidėtų prie BŽP, IJP ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį 
keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su 
naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos 
žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, 
tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir 
akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei 
teritorinės sanglaudos didinimu, 
išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus 
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vandenų žuvininkystės bendruomenėse, 
taip pat skatinti žuvininkystės veiklų 
diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos 
sektorius;

vandenų žuvininkystės ir akvakultūros 
bendruomenėse, taip pat skatinti 
žuvininkystės ir akvakultūros veiklos 
plėtojimą;

Or. fr

Pakeitimas 100
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendra žuvininkystės politika siekiama 
užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros 
veikla prisidėtų prie ilgalaikių tvarių 
aplinkos sąlygų, kurios būtinos ekonominei 
ir socialinei plėtotei, kūrimo. Be to, ja 
turėtų būti prisidedama prie produktyvumo 
didinimo, deramo gyvenimo lygio 
žuvininkystės sektoriuje užtikrinimo, 
stabilių rinkų ir užtikrinamas išteklių 
prieinamumas ir tiekimas vartotojams 
prieinamomis kainomis;

(8) bendra žuvininkystės politika siekiama 
užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros 
veikla prisidėtų prie ekonominės bei 
socialinės sektoriaus plėtros ir ilgalaikių 
tvarių aplinkos sąlygų, kurios būtinos 
ekonominei ir socialinei plėtotei, kūrimo. 
Be to, ja turėtų būti prisidedama prie 
produktyvumo didinimo, deramo 
gyvenimo lygio žuvininkystės sektoriuje 
užtikrinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas 
išteklių prieinamumas ir tiekimas 
vartotojams prieinamomis kainomis;

Or. fr

Pakeitimas 101
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) bendros žuvininkystės politikos ir 
integruotos jūrų politikos išlaidų 
finansavimas per vieną fondą (EJRŽF) 
turėtų atitikti supaprastinimo, taip pat 
abiejų politikos sričių integracijos 
stiprinimo poreikius. Pasidalijamojo 

(11) bendros žuvininkystės politikos ir 
integruotos jūrų politikos išlaidų 
finansavimas per vieną fondą (EJRŽF) 
turėtų atitikti supaprastinimo, taip pat 
abiejų politikos sričių integracijos 
stiprinimo poreikius. Pasidalijamojo 
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valdymo principo taikymas bendrosios
rinkos organizacijoms, įtraukiant ir 
kompensavimą atokiausiems regionams, 
kontrolės ir duomenų rinkimo veikla turėtų 
toliau prisidėti supaprastinant ir mažinant 
administracinę naštą, kurią patiria Komisija 
ir valstybės narės, taip pat siekiant didesnio 
nuoseklumo ir suteiktos paramos 
veiksmingumo;

valdymo principo taikymas bendram
rinkos organizavimui, įtraukiant ir 
kompensavimą atokiausiems regionams, 
kontrolės ir duomenų rinkimo veiklą bei 
papildomas integruotos jūrų politikos 
įgyvendinimo priemones, turėtų toliau 
prisidėti supaprastinant ir mažinant 
administracinę naštą, kurią patiria Komisija 
ir valstybės narės, taip pat siekiant didesnio 
nuoseklumo ir suteiktos paramos 
veiksmingumo;

Or. fr

Pagrindimas

Į pasidalijamojo valdymo priemones reikėtų įtraukti dalį integruotos jūrų politikos, siekiant 
dalyvauti Sąjungos valstybėse narėse įgyvendinamuose šios politikos veiksmuose.

Pakeitimas 102
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) bendros žuvininkystės politikos ir 
integruotos jūrų politikos išlaidos turėtų 
būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto 
per vieną fondą (EJRŽF), tiesiogiai arba 
pagal pasidalijamojo valdymo su 
valstybėmis narėmis principą. 
Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis 
narėmis turėtų būti taikomas ne tik 
žuvininkystės, akvakultūros, 
bendruomenės inicijuotos plėtros paramos 
priemonėms, bet taip pat bendrosios rinkos 
organizacijoms ir kompensacijoms 
atokiausiems regionams, kontrolės ir
duomenų rinkimo veiklai. Tiesioginis 
valdymas turėtų būti taikomas mokslinėms 
rekomendacijoms, savanoriškoms 
įmokoms žuvininkystėms valdymo 
organizacijoms, patariamosioms taryboms 
ir veiklai, kuria siekiama įgyvendinti 

(12) bendros žuvininkystės politikos ir 
integruotos jūrų politikos išlaidos turėtų 
būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto 
per vieną fondą (EJRŽF), tiesiogiai arba 
pagal pasidalijamojo valdymo su 
valstybėmis narėmis principą. 
Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis 
narėmis turėtų būti taikomas ne tik 
žuvininkystės, akvakultūros, 
bendruomenės inicijuotos plėtros paramos 
priemonėms, bet taip pat bendram rinkos 
organizavimui, kompensacijoms 
atokiausiems regionams, duomenų 
kontrolės ir rinkimo veiklai ir 
papildomoms integruotos jūrų politikos 
įgyvendinimo priemonėms. Tiesioginis 
valdymas turėtų būti taikomas mokslinėms 
rekomendacijoms, savanoriškoms 
įmokoms žuvininkystės valdymo 
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integruotą jūrų politiką. Būtina nurodyti 
priemonių, kurios gali būti finansuojamos 
EJRŽF, rūšis;

organizacijoms, patariamosioms taryboms 
ir veiklai, kuria siekiama įgyvendinti 
integruotą jūrų politiką. Būtina nurodyti 
priemonių, kurios gali būti finansuojamos 
EJRŽF, rūšis;

Or. fr

Pakeitimas 103
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjungos veikla turi būti papildoma 
veiklai, kurią vykdo valstybės narės arba 
prisidėti prie šios veiklos. Siekiant 
užtikrinti didelę pridedamąją vertę, reikia 
stiprinti Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę, susitariant įtraukti įvairius 
partnerius ir visiškai atsižvelgiant į 
valstybių narių institucines kompetencijas. 
Didelį dėmesį taip pat reikia skirti 
tinkamam moterų ir mažumų grupių 
atstovavimui. Ši partnerystė yra susijusi su 
regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios 
valdžios institucijomis, taip pat kitomis 
atitinkamomis organizacijomis, įskaitant 
tas, kurios yra atsakingos už aplinką ir vyrų 
bei moterų lygybės skatinimą, ir 
ekonominiais bei socialiniais partneriais ir 
kitomis kompetentingomis institucijomis. 
Susiję partneriai turėtų būti įtraukti 
rengiant partnerystės sutartis, o taip pat 
rengiant programas, jas vykdant, stebint ir 
vertinant;

(22) Sąjungos veikla turi būti papildoma 
veiklai, kurią vykdo valstybės narės, arba 
prisidėti prie šios veiklos. Siekiant 
užtikrinti didelę pridedamąją vertę, reikia 
stiprinti Komisijos ir valstybių narių 
partnerystę, susitariant įtraukti įvairius 
partnerius ir visiškai atsižvelgiant į 
valstybių narių institucines kompetencijas. 
Didelį dėmesį taip pat reikia skirti 
tinkamam moterų ir mažumų grupių 
atstovavimui. Ši partnerystė yra susijusi su 
regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios 
valdžios institucijomis, taip pat kitomis 
atitinkamomis organizacijomis, įskaitant 
tas, kurios yra atsakingos už aplinką ir vyrų 
bei moterų lygybės skatinimą, ir 
ekonominiais bei socialiniais partneriais, 
veikiančiais visais valdymo lygmenimis, ir 
kitomis kompetentingomis institucijomis. 
Susiję partneriai turėtų būti įtraukti 
rengiant partnerystės sutartis, o taip pat 
rengiant programas, jas vykdant, stebint ir 
vertinant;

Or. es

Pakeitimas 104
Patrice Tirolien
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 
kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti 
vykdoma per vieną veiklos programą 
vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos
nacionalinę sistemą. Programavimo
pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną veiklos programą. Kiekviena 
programa turi identifikuoti strategiją, kaip 
pasiekti tikslus, susijusius su Sąjungos 
prioritetais EJRŽF srityje, ir nustatyti
priemonių atranką. Programavimas turi 
atitikti Sąjungos prioritetus, tuo pat metu 
prisitaikyti prie nacionalinių kontekstų ir 
papildyti kitas Sąjungos politikos kryptis, 
ypač kaimo plėtros politiką ir sanglaudos 
politiką;

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 
duomenų kontrolę ir rinkimą, turi būti 
vykdoma per veiklos programą vienai 
valstybei narei arba regionines veiklos 
programas, atsižvelgiant į šios valstybės
nacionalinę sistemą. Programavimas 
apima laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. 
iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kiekviena 
valstybė narė turėtų parengti vieną veiklos 
programą. Kiekvienoje programoje turi būti 
nurodyta strategija, kaip pasiekti tikslus, 
susijusius su Sąjungos prioritetais EJRŽF 
srityje, ir nustatyta priemonių atranka. 
Programavimas turi atitikti Sąjungos 
prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie 
nacionalinių aplinkybių ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo 
plėtros politiką ir sanglaudos politiką;

Or. fr

Pakeitimas 105
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 
kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti 
vykdoma per vieną veiklos programą 
vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos 
nacionalinę sistemą. Programavimo
pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, 
visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant 
duomenų kontrolę ir rinkimą, turi būti 
vykdoma per nacionalinę veiklos 
programą arba regionines veiklos 
programas vienai valstybei narei, 
atsižvelgiant į jos nacionalinę sistemą. 
Programavimas apima laikotarpį nuo 



AM\914639LT.doc 11/89 PE494.851v02-00

LT

31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti vieną veiklos programą. Kiekviena 
programa turi identifikuoti strategiją, kaip 
pasiekti tikslus, susijusius su Sąjungos 
prioritetais EJRŽF srityje, ir nustatyti
priemonių atranką. Programavimas turi 
atitikti Sąjungos prioritetus, tuo pat metu 
prisitaikyti prie nacionalinių kontekstų ir 
papildyti kitas Sąjungos politikos kryptis, 
ypač kaimo plėtros politiką ir sanglaudos 
politiką;

2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti nacionalinę veiklos programą 
arba regionines veiklos programas. 
Kiekvienoje programoje turi būti nurodyta
strategija, kaip pasiekti tikslus, susijusius 
su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir 
nustatyta priemonių atranka. 
Programavimas turi atitikti Sąjungos 
prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie 
nacionalinių aplinkybių ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo 
plėtros politiką ir sanglaudos politiką;

Or. fr

Pagrindimas

Vienos veiklos programos parengti neįmanoma, nes keliose Europos Sąjungos šalyse yra 
skirtingi žvejybos jūrų baseinai.

Pakeitimas 106
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, 
EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą 
gyvenimą, mokslininkų ir žvejų 
bendradarbiavimą, skatinant žinių 
platinimą, ir konsultacines paslaugas, 
kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų
veiklą ir konkurencingumą;

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip 
pat svarbios, norint padidinti 
konkurencingumą ir žvejybos bei jūros 
veiklos ekonominius rezultatus. Taigi 
EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą 
gyvenimą, jaunimo įtraukimą į veiklą, 
mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimą, 
skatinant žinių platinimą, ir konsultacines 
paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą 
veiklos vykdytojų veiklą ir 
konkurencingumą;

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF lėšomis turėtų būti remiama kartų kaita, remiant jaunimo įtraukimą į veiklą, kad būtų 
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padedama įgyvendinti Bendros strateginės programos tikslus didinti žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriaus konkurencingumą. Todėl iš dalies yra pakeistas 31 straipsnis ir 
sukurtas 31a straipsnis.

Pakeitimas 107
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) atsižvelgiant į tai, kad smulkūs 
pakrantės žvejai mažai dalyvauja
socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti 
organizacijas, kurios skatina šį dialogą tam 
tinkamose rinkose;

(34) atsižvelgiant į vis didėjantį poreikį, 
kad smulkūs pakrantės žvejai ir kitų rūšių 
žvejybos veiklą vykdantys žvejai dalyvautų 
socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti 
organizacijas, kurios skatina šį dialogą tam 
tinkamose rinkose;

Or. fr

Pagrindimas

Socialiniame dialoge tinkamai turi dalyvauti visi Europos Sąjungos žvejai. Šis bendras 
požiūris yra būtinas.

Pakeitimas 108
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) atsižvelgiant į tai, kad smulkūs 
pakrantės žvejai mažai dalyvauja 
socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti
organizacijas, kurios skatina šį dialogą tam 
tinkamose rinkose;

(34) atsižvelgiant į tai, kad ekstensyvia 
akvakultūra besiverčiantys ir smulkūs 
pakrantės žvejai mažai dalyvauja 
socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti 
organizacijas, kurios visose srityse 
Europos, valstybių, regionų ir vietos 
lygmenimis skatina šį dialogą tam 
tinkamose rinkose;

Or. es
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Pakeitimas 109
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti diversifikacija smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie diversifikacijos, remiant verslo 
pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų 
modifikavimui, be to, remiant atitinkamą 
mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių 
susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos 
veikla);

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį 
smulkiems pakrančių žvejams gali turėti 
veiklos rūšių plėtojimas ir įvairinimas, 
kaip nustatyta 3 straipsnyje, ir jų svarbų 
vaidmenį pakrančių bendruomenėse, 
EJRŽF turėtų prisidėti prie šių žvejų 
veiklos įvairinimo, remiant verslo 
pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų 
modifikavimui, be to, remiant atitinkamą 
mokymą, suteikiantį tinkamų profesinių 
įgūdžių;

Or. fr

Pagrindimas

Žuvininkystės veiklos rūšių plėtojimas yra galimybė, kurią Sąjunga per mažai remia, nors 
vykdydamos tokį plėtojimą įmonės gali didinti savo apyvartą ir padėti darniai valdyti 
išteklius, kartu išlikdamos visateisėmis žuvininkystės sektoriaus ekonominės veiklos 
vykdytojomis. Krizės atveju įvairias veiklos rūšis plėtojančios įmonės gali būti labai atsparios 
nenumatytiems įvykiams rinkoje arba su ištekliais susijusiems nenumatytiems įvykiams.

Pakeitimas 110
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti diversifikacija smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie diversifikacijos, remiant verslo 
pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų 

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti įvairinimas smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie įvairinimo, remiant verslo pradėjimą, 
investicijas šių žvejų laivų modifikavimui, 
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modifikavimui, be to, remiant atitinkamą 
mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių 
susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos 
veikla);

be to, remiant atitinkamą mokymą, 
suteikiantį profesinių įgūdžių, susijusių su 
papildoma veikla (kuri nėra profesionali 
žvejybos veikla), jeigu iš jos gaunamos 
lėšos yra mažesnės negu lėšos iš 
profesionalios žuvininkystės veiklos. Be 
to, atsižvelgiant į būtinybę padėti veiklos 
vykdytojams, norintiems atsisakyti 
žvejybos ir akvakultūros veiklos, išimties 
tvarka EJRŽF lėšomis turėtų būti 
padedama persikvalifikuoti ir vykdyti su 
žvejyba bei akvakultūra nesusijusią 
veiklą, remiant verslo pradėjimą, 
investicijas laivų modifikavimui, taip pat 
mokymą, būtiną siekiant suteikti 
profesinių įgūdžių atitinkamoje srityje;

Or. fr

Pakeitimas 111
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti diversifikacija smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie diversifikacijos, remiant verslo 
pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų 
modifikavimui, be to, remiant atitinkamą 
mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių 
susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos 
veikla);

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali 
turėti įvairinimas smulkiems pakrančių 
žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių 
bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti 
prie žvejybos ir papildomos veiklos 
įvairinimo, remiant verslo pradėjimą, 
investicijas šių žvejų laivų modifikavimui, 
be to, remiant atitinkamą mokymą, 
suteikiantį profesinių įgūdžių susijusioje 
srityje (kuri nėra žvejybos veikla);

Or. es

Pakeitimas 112
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant patenkinti sveikatos ir 
apsaugos poreikius laivuose, EJRŽF turėtų 
remti investicijas, skirtas saugumui ir 
higienai laive;

(36) siekiant patenkinti sveikatos ir 
apsaugos poreikius laivuose, EJRŽF turėtų 
remti investicijas, skirtas saugumui ir 
higienai laive, taip pat gyvenimo sąlygų 
gerinimą;

Or. es

Pakeitimas 113
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 
poreikis naujoms profesinėms 
galimybėms, kurios nėra žvejybos veikla. 
Todėl EJRŽF turėtų remti diversifikaciją 
ir darbo vietų žvejybos bendruomenėse 
kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą ir 
laivų priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra 
žvejybos veikla, išskyrus smulkių 
pakrančių žvejybos laivų žvejybos veiklą. 
Pastaroji veikla atrodo tinkama, nes 
smulkiems pakrančių žvejybos laivams 
nėra taikomos perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 114
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 
poreikis naujoms profesinėms 
galimybėms, kurios nėra žvejybos veikla.
Todėl EJRŽF turėtų remti diversifikaciją ir 
darbo vietų žvejybos bendruomenėse 
kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą ir 
laivų priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra 
žvejybos veikla, išskyrus smulkių 
pakrančių žvejybos laivų žvejybos veiklą. 
Pastaroji veikla atrodo tinkama, nes 
smulkiems pakrančių žvejybos laivams 
nėra taikomos perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos;

(38) profesionalios žvejybos valdymo
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Todėl EJRŽF turėtų 
remti įvairinimą ir darbo vietų žvejybos 
bendruomenėse kūrimą, kartu remti verslo 
pradėjimą, žvejų įsikūrimą ir verslo 
perdavimą;

Or. fr

Pakeitimas 115
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių 
konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti 
poreikis naujoms profesinėms 
galimybėms, kurios nėra žvejybos veikla. 
Todėl EJRŽF turėtų remti diversifikaciją ir 
darbo vietų žvejybos bendruomenėse 
kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą ir 
laivų priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra 
žvejybos veikla, išskyrus smulkių 
pakrančių žvejybos laivų žvejybos veiklą. 
Pastaroji veikla atrodo tinkama, nes 
smulkiems pakrančių žvejybos laivams 
nėra taikomos perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemos;

(38) kad žuvininkystės sektorius būtų 
perspektyvus, EJRŽF turėtų remti
įvairinimą ir darbo vietų žvejybos 
bendruomenėse kūrimą, ypač remiant 
verslo pradėjimą ir jaunų žvejų įsikūrimą;

Or. fr
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Pakeitimas 116
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti 
aplinkosauginius klausimus ir remti 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal 
BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad 
Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos 
sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti 
regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo 
priemones;

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti 
aplinkosauginius klausimus ir remti 
išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal 
BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad 
Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos 
sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti 
regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo 
priemones, taikant daugiametį 
žuvininkystės valdymo metodą, pagal kurį 
pirmenybė teikiama daugiamečių planų, 
kuriuose atspindimi biologiniai įvairių 
rūšių ypatumai ir kiekvienos rūšies 
žvejybos specifiškumas, rengimui;

Or. es

Pakeitimas 117
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) akvakultūra prisideda prie augimo ir 
darbo vietų kūrimo pakrančių ir kaimo 
regionuose. Todėl yra svarbu, kad EJRŽF 
būtų pasiekiamas akvakultūros įmonėms, 
ypač MVĮ, ir prisidėtų prie naujų 
akvakultūros ūkininkų įtraukimo į verslą. 
Siekiant padidinti konkurencingumą ir 
ekonominius akvakultūros rezultatus, 
svarbu skatinti naujoves ir verslumą. Todėl 
EJRŽF turėtų remti naujovišką veiklą ir 
verslo plėtrą, ypač ne maistui skirtą ir 
lengvatinio apmokestinimo akvakultūrą;

(47) akvakultūra prisideda prie augimo ir 
darbo vietų kūrimo pakrančių ir kaimo 
regionuose. Todėl yra svarbu, kad EJRŽF 
būtų pasiekiamas akvakultūros įmonėms, 
ypač MVĮ, ir prisidėtų prie naujų 
akvakultūros veiklos vykdytojų įtraukimo į 
verslą. Siekiant padidinti konkurencingumą 
ir ekonominius akvakultūros rezultatus, 
svarbu skatinti naujoves ir verslumą. Todėl 
EJRŽF turėtų remti naujovišką veiklą ir 
verslo plėtrą, ypač ekstensyvią
akvakultūrą;
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Or. es

Pakeitimas 118
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) naujos pajamų, gaunamų iš 
akvakultūros veiklos, formos, jau įrodė 
pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl 
EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne 
akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui 
meškeriojimo turizmą, šviečiamąją ir 
aplinkosauginę veiklą;

(48) naujos pajamų, gaunamų iš 
akvakultūros veiklos, formos jau įrodė 
pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl 
EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne 
akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui, 
šviečiamąją ir aplinkosauginę veiklą;

Or. es

Pakeitimas 119
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) naujos pajamų, gaunamų iš 
akvakultūros veiklos, formos, jau įrodė 
pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl 
EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne 
akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui 
meškeriojimo turizmą, šviečiamąją ir 
aplinkosauginę veiklą;

(48) naujos pajamų, gaunamų iš 
akvakultūros veiklos, formos jau įrodė 
pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl 
EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne 
akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui,
meškeriojimo turizmą, šviečiamąją, 
populiarinamąją ir aplinkosauginę veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 120
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) kitas svarbus būdas padidinti 
akvakultūros įmonių pajamas didinant jų 
produktų vertę yra savos produkcijos 
gamyba ir pardavimas, taip pat pateikimas
naujų produktų rūšių su geromis 
perspektyvomis rinkoje, taip 
diversifikuojant produkciją;

(49) kitas svarbus būdas padidinti 
akvakultūros įmonių pajamas didinant jų 
produktų vertę yra savos produkcijos 
gamyba ir pardavimas, taip pat naujų, su 
esamomis rūšimis biologiškai suderinamų
produktų rūšių, turinčių gerų perspektyvų
rinkoje, pateikimas, taip įvairinant
produkciją;

Or. es

Pakeitimas 121
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant skatinti aplinką tausojančią 
akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti 
akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai 
tausojama aplinka, akvakultūros įmonės 
pereina prie ekologiško valdymo, 
naudojamos audito schemos, taip pat 
pereinama prie ekologinės akvakultūros. 
Tuo pat metu EJRŽF taip pat turėtų remti 
akvakultūrą, teikiančią specialias 
aplinkosaugos paslaugas;

(52) siekiant skatinti aplinką tausojančią 
akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti 
akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai 
tausojama aplinka, akvakultūros įmonės 
pereina prie ekologiško valdymo, 
naudojamos audito schemos, taip pat 
pereinama prie ekstensyvios akvakultūros. 
Tuo pat metu EJRŽF taip pat turėtų remti 
akvakultūrą, teikiančią specialias 
aplinkosaugos paslaugas;

Or. es

Pakeitimas 122
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) pripažįstant, kad investicijos į 
akvakultūros veiklą yra rizikingos, EJRŽF 
turėtų prisidėti prie verslo saugumo, 
remiant galimybes pasinaudoti išteklių 
draudimu ir taip apsaugant gamintojų 
pajamas, kai dėl gaivalinių nelaimių, 
neigiamo klimato poveikio, staigių vandens 
kokybės pokyčių, ligų ar apsikrėtimų 
kenkėjais, taip pat dėl gamybos įrangos 
sunaikinimo prarandama labai daug 
produkcijos;

(54) pripažįstant, kad investicijos į 
akvakultūros veiklą yra rizikingos, EJRŽF 
turėtų prisidėti prie verslo saugumo, 
remiant galimybes pasinaudoti išteklių 
draudimu ir taip apsaugant gamintojų 
pajamas, kai dėl gaivalinių nelaimių, 
naftos išsiliejimo, nepakankamai valomo 
ar nevalomo vandens, neigiamo klimato 
poveikio, staigių vandens kokybės 
pokyčių, ligų ar apsikrėtimų kenkėjais, taip 
pat dėl gamybos įrangos sunaikinimo 
prarandama labai daug produkcijos;

Or. es

Pakeitimas 123
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) žuvininkystės zonose bendruomenės 
inicijuojama plėtra turėtų skatinti 
naujoviškus požiūrius, siekiant sukurti 
augimą ir darbo vietas, ypač pakeliant 
žuvininkystės produktų vertę ir 
diversifikuojant vietos ekonomiką, 
orientuojantis į naujas ekonomines veiklas,
įskaitant veiklas, susijusias su jūrų 
sektoriaus augimu ir platesniais jūrų 
reikalų sektoriais;

(56) žuvininkystės zonose bendruomenės 
inicijuojama plėtra turėtų skatinti 
naujoviškus požiūrius, siekiant sukurti 
augimą ir darbo vietas, ypač pakeliant 
žuvininkystės produktų vertę ir įvairinant
vietos ekonomiką, jei to reikia, 
orientuojantis į kitas ekonominės veiklos 
rūšis žuvininkystės sektoriuje;

Or. es

Pakeitimas 124
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) žuvininkystės zonose bendruomenės 
inicijuojama plėtra turėtų skatinti 
naujoviškus požiūrius, siekiant sukurti 
augimą ir darbo vietas, ypač pakeliant 
žuvininkystės produktų vertę ir 
diversifikuojant vietos ekonomiką, 
orientuojantis į naujas ekonomines veiklas, 
įskaitant veiklas, susijusias su jūrų 
sektoriaus augimu ir platesniais jūrų 
reikalų sektoriais;

(56) žuvininkystės ir akvakultūros zonose 
bendruomenės inicijuojama plėtra turėtų 
skatinti naujoviškus požiūrius, siekiant 
sukurti augimą ir darbo vietas, ypač 
pakeliant žuvininkystės bei akvakultūros 
produktų vertę ir įvairinant vietos 
ekonomiką, orientuojantis į naujas 
ekonominės veiklos rūšis, įskaitant veiklą, 
susijusią su jūrų sektoriaus augimu ir 
platesniais jūrų reikalų sektoriais, kartu 
išlaikant ir didinant užimtumą bei 
verslumą tam tikros teritorijos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose, 
kad pakrančių teritorijose būtų išlaikytas 
dinamiškas pirminis sektorius;

Or. fr

Pakeitimas 125
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros gyvybingumą labai 
konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti 
taisykles dėl paramos teikimo, 
įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo], taip pat dėl 
prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo 
ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau 
padidinti žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, 
tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo 
grandinėje, skatinimą. Siekiant laikytis 
naujosios išmetimų draudimo politikos, 
EJRŽF taip pat turėtų remti 
nepageidaujamų sugautų žuvų tvarkymą;

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros gyvybingumą labai 
konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti 
taisykles dėl paramos teikimo, 
įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo], taip pat dėl 
prekybos ir perdirbimo veiklos, kurią 
vykdo veiklos vykdytojai, siekdami kuo
labiau padidinti žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų vertę. Ypač reikėtų 
atkreipti dėmesį į veiklos, kuri apima 
gamybą, perdirbimą ir prekybos veiklą 
tiekimo grandinėje, skatinimą. Siekiant 
laikytis naujosios politikos, susijusios su 
žvejybos laimikio, ypač mažos komercinės 
vertės laimikio, vertės didinimu, EJRŽF 
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taip pat turėtų remti šių produktų 
perdirbimą;

Or. fr

Pakeitimas 126
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) reikėtų teikti pirmenybę gamintojų 
organizacijoms ir gamintojų organizacijų 
asociacijoms, teikiant joms paramą. 
Kompensacija už paramą sandėliavimui ir 
pagalba gamybos ir prekybos planams 
turėtų palaipsniui būti mažinama, nes šios 
paramos reikšmė sumažėjo, atsižvelgiant į 
besikeičiančią Sąjungos rinkos struktūrą 
šios rūšies produktams ir augančią stiprių 
gamintojų organizacijų svarbą;

(62) reikėtų teikti pirmenybę gamintojų 
organizacijoms ir gamintojų organizacijų 
asociacijoms, teikiant joms paramą. 
Kompensacija už paramą sandėliavimui ir 
pagalba gamybos ir prekybos planams 
turėtų būti toliau teikiama;

Or. es

Pakeitimas 127
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) pripažįstant augančią konkurenciją, su 
kuria susiduria smulkūs pakrančių žvejai, 
EJRŽF turėtų paremti smulkių pakrančių 
žvejų verslumo iniciatyvas, keliančias 
pagaunamų žuvų vertę, visų pirma jų 
pagaunamų žuvų tvarkymą ar tiesioginę 
rinkodarą;

(63) pripažįstant augančią konkurenciją, su 
kuria susiduria smulkūs pakrančių žvejai, 
ir tam tikrų pakrantės bendruomenių 
priklausomybę nuo žvejybos, EJRŽF turėtų 
paremti smulkių pakrančių žvejų verslumo 
iniciatyvas, keliančias pagaunamų žuvų 
vertę, visų pirma jų pagaunamų žuvų 
perdirbimą ar tiesioginę prekybą jomis;

Or. es
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Pakeitimas 128
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) vis sunkiau verstis žuvininkystės 
veikla atokiausiose Europos Sąjungos 
vietovėse, ypač dėl to, kad tam tikrų
žuvininkystės produktų prekyba yra 
susijusi su papildomomis išlaidomis dėl 
tam tikrų trūkumų, pripažintų Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje;

(64) vis sunkiau verstis žuvininkystės 
veikla atokiausiuose Europos Sąjungos 
regionuose, ypač dėl to, kad žuvininkystės 
ir akvakultūros produktų gamyba, 
perdirbimas ir prekyba jais yra susiję su 
papildomomis išlaidomis dėl tam tikrų 
trūkumų, pripažintų Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 129
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) siekiant išlaikyti tam tikrų 
žuvininkystės produktų iš atokiausių 
Europos Sąjungos regionų 
konkurencingumą, palyginti su panašiais 
produktais iš kitų Europos Sąjungos 
regionų, Europos Sąjunga 1992 m. pasiūlė 
priemones, skirtas kompensuoti susijusias 
papildomas išlaidas žuvininkystės 
sektoriuje. Šios priemonės, taikytinos 
2007–2013 m. laikotarpiu, įtvirtintos 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 791/2007. 
Nuo 2014 m. sausio 1 d. būtina tęsti 
paramos teikimą, siekiant kompensuoti 
papildomas išlaidas, susijusias su prekyba 
tam tikrais žuvininkystės produktais;

(65) siekdama išlaikyti tam tikrų 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų iš 
atokiausių Europos Sąjungos regionų 
konkurencingumą, palyginti su panašiais 
produktais iš kitų Europos Sąjungos 
regionų, Europos Sąjunga 1992 m. pasiūlė 
priemones, skirtas susijusioms 
papildomoms išlaidoms žuvininkystės 
sektoriuje kompensuoti. Šios priemonės, 
taikytinos 2007–2013 m. laikotarpiu, 
įtvirtintos Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 791/2007. Nuo 2014 m. sausio 1 d. 
būtina tęsti paramos teikimą, siekiant 
kompensuoti papildomas išlaidas, 
susijusias su prekyba tam tikrais 
žuvininkystės produktais. Nuo 2014 m. 
sausio 1 d. būtina išplėsti Tarybos 
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reglamentu (EB) Nr. 791/2007 teikiamą 
paramą, kad būtų kompensuojamos 
papildomos išlaidos, susijusios su 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų, 
kurie yra eksportuojami ir skirti Bendrijos 
rinkai arba vietos rinkai, gamyba, 
perdirbimu ir prekyba jais;

Or. fr

Pakeitimas 130
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) atsižvelgiant į skirtingas prekybos 
sąlygas atokiausiuose regionuose, į pagautų 
žuvų kiekių ir atsargų pokyčius bei rinkos 
paklausą, reikia leisti pačioms valstybėms 
narėms apibrėžti žuvininkystės produktus, 
už kuriuos galima gauti kompensaciją, jų 
didžiausius kiekius ir kompensavimo 
sumas iš bendros kiekvienai valstybei narei 
skiriamos sumos;

(66) atsižvelgiant į skirtingas žuvininkystės 
ir akvakultūros produktų gamybos, 
perdirbimo ir prekybos jais sąlygas 
atokiausiuose regionuose, į pagautų žuvų 
kiekių ir atsargų pokyčius bei rinkos 
paklausą, reikia leisti pačioms valstybėms 
narėms apibrėžti žuvininkystės ir 
akvakultūros produktus, už kuriuos galima 
gauti kompensaciją, ar tokių produktų 
kategorijas, jų didžiausius kiekius ir 
kompensavimo sumas iš bendros 
kiekvienai valstybei narei skiriamos 
sumos;

Or. fr

Pakeitimas 131
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) valstybės narės turėtų nustatyti 
kompensacijos sumą taip, kad ja galima 

(68) valstybės narės turėtų nustatyti 
kompensacijos sumą taip, kad ja galima 
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būtų tinkamai padengti papildomas 
išlaidas, patiriamas dėl atokiausių regionų 
tam tikrų trūkumų, visų pirma – produktų 
gabenimo į žemyninę Europą išlaidų. Kad 
būtų išvengta pernelyg didelių 
kompensacijų, suma turėtų būti 
proporcinga papildomoms išlaidoms, 
kurioms padengti skiriama parama, ir jokiu 
būdu neviršyti 100 proc. gabenimo į 
žemyninę Europą ir kitų susijusių išlaidų. 
Dėl to reikėtų atsižvelgti į kitas valstybės 
intervencijos priemones, darančias poveikį 
papildomų išlaidų lygiui;

būtų tinkamai padengti papildomas 
išlaidas, patiriamas dėl atokiausių regionų 
tam tikrų trūkumų. Kad būtų išvengta 
pernelyg didelių kompensacijų, suma 
turėtų būti proporcinga papildomoms 
išlaidoms, kurioms padengti skiriama 
parama, ir jokiu būdu neviršyti 100 proc. 
gabenimo į žemyninę Europą ir kitų 
susijusių išlaidų. Dėl to reikėtų atsižvelgti į 
kitas valstybės intervencijos priemones, 
darančias poveikį papildomų išlaidų lygiui;

Or. fr

Pagrindimas

Pagalba neturėtų riboti atokiausių regionų tarpusavio prekybos.

Pakeitimas 132
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
68 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68a) siekiant padėti išlaikyti žvejybos 
veiklą atokiausiuose regionuose, EJRŽF 
lėšomis turėtų būti padedama keisti 
pagrindinius ar pagalbinius žvejybos laivų 
variklius, statyti naujus uostus, finansuoti 
inkarinių plūdriųjų priemonių, naujų 
iškrovimo vietų ar naujų aukcionų 
statybas ir priežiūrą. Atrenkant šį 
finansavimą, svarbus aspektas turi būti 
aplinkosaugai teikiama nauda.

Or. fr

Pakeitimas 133
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68a) pripažįstant atokiausių regionų 
ypatumus, nurodytus SESV 349 
straipsnyje, ir tai, kad svarbu remti šių 
regionų ekonominę plėtrą, ypač žvejybos 
ir akvakultūros veiklą, turėtų būti 
numatytos specialios EJRŽF nuostatos 
dėl šio fondo paramos variklių keitimui, 
naujų uostų statyboms, naujų iškrovimo 
vietų ar aukcionų statyboms, taip pat 
konkrečioms bendro išteklių valdymo 
priemonėms, pavyzdžiui, bendroms 
inkarinėms plūdriosioms priemonėms, 
naudojamoms taikant daugiametį išteklių 
valdymo planą;

Or. fr

Pagrindimas

Šios naujos konstatuojamosios dalies tikslas – patikslinti, kad į atokiausių regionų ypatumus 
atsižvelgiama ne tik įgyvendinant programą POSEI, bet ir pritaikant kitas reglamento 
projekto nuostatas, net pridedant atskiras priemones (pavyzdžiui, plūdriąsias priemones).

Pakeitimas 134
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(79) siekiant sukurti jungtis tarp tam tikrų 
informacinių sistemų šiuose sektoriuose, 
gali tekti panaudoti jų pačių finansavimo 
mechanizmus, tai darant nuosekliai ir 
atsižvelgiant į Sutarties nuostatas. Jūrų 
erdvės planavimas ir integruotas pakrančių 
zonų valdymas yra labai svarbus tvariai 
jūrų zonų, pakrančių regionų plėtrai, taip 
pat siekiant ekosistema grįsto valdymo 
tikslų ir plėtojant jungtis tarp žemės ir 

(79) siekiant sukurti jungtis tarp tam tikrų 
informacinių sistemų šiuose sektoriuose, 
gali tekti panaudoti jų pačių finansavimo 
mechanizmus, tai darant nuosekliai ir 
atsižvelgiant į Sutarties nuostatas. Jūrų 
erdvės planavimas ir integruotas pakrančių 
zonų valdymas yra labai svarbus tvariai 
jūrų zonų, pakrančių regionų plėtrai, taip 
pat siekiant ekosistema grįsto valdymo 
tikslų ir plėtojant jungtis tarp žemės ir 
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jūros. Šios priemonės taip pat svarbios, 
atsižvelgiant į įvairius mūsų pakrančių, 
jūrų ir vandenynų panaudojimo būdus, 
siekiant sudaryti sąlygas tvariai 
ekonominei plėtrai ir paskatinti 
tarpvalstybinį investavimą, kadangi Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvos 
įgyvendinimas padės toliau apibrėžti 
tvarumo ribas, susijusias su žmonių veikla, 
kuri turi poveikį jūrų aplinkai. Be to, yra 
svarbu gilinti žinias apie jūrų pasaulį ir 
skatinti naujoves, palengvinant duomenų, 
susijusių su vandenynų ir jūrų statusu, 
rinkimą, laisvą panaudojimą, pakartotinį 
panaudojimą ir platinimą;

jūros. Šios priemonės taip pat svarbios, 
atsižvelgiant į įvairius mūsų pakrančių, 
jūrų ir vandenynų panaudojimo būdus, 
siekiant sudaryti sąlygas tvariai 
ekonominei plėtrai ir paskatinti 
tarpvalstybinį investavimą, kadangi Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvos 
įgyvendinimas padės toliau apibrėžti 
tvarumo ribas, susijusias su žmonių veikla, 
kuri turi poveikį jūrų aplinkai. Be to, yra 
svarbu gilinti žinias apie jūrų pasaulį ir 
skatinti naujoves, palengvinant duomenų, 
susijusių su vandenynų ir jūrų statusu ir 
įvairių rūšių žvejybos statusu, rinkimą, 
laisvą panaudojimą, pakartotinį 
panaudojimą ir platinimą, suteikiant 
galimybę šiais duomenimis naudotis 
galutiniams vartotojams ir plačiajai 
visuomenei;

Or. es

Pakeitimas 135
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) EJRŽF turėtų toliau remti tvarų 
ekonominį augimą, užimtumą, naujoves, ir 
konkurencingumą jūrų sektoriuose ir 
pakrantės regionuose. Tai ypač svarbu, 
norint identifikuoti kliūtis teisės aktuose ir 
trūkstamus įgūdžius, kurie užkerta kelią 
augimui besiformuojančiuose ir 
perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip pat 
veiklą, kuria siekiama paskatinti 
investicijas ir technologines naujoves, 
būtinas norint padidinti verslo potencialą, 
susijusį su jūrų ir jūrininkystės 
programomis;

(80) EJRŽF turėtų toliau remti tvarų 
ekonominį augimą, užimtumą, naujoves ir 
konkurencingumą jūrų sektoriuose ir 
pakrantės regionuose. Tai ypač svarbu, 
norint identifikuoti kliūtis teisės aktuose ir 
trūkstamus įgūdžius, kurie užkerta kelią 
augimui besiformuojančiuose ir 
perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip pat 
veiklą, kuria siekiama paskatinti 
investicijas ir technologines naujoves, 
būtinas norint padidinti verslo potencialą, 
susijusį su jūrų ir jūrininkystės 
programomis. Specialiose saugomose 
teritorijose, nustatytose Direktyvos 
92/43/EEB 6 straipsnyje, Direktyvos 
2009/147/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 
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2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje, 
valstybės narės žvejybos ir akvakultūros 
veiklą turi vykdyti taip, kad šios veiklos 
poveikis šiose teritorijose būtų kuo 
mažesnis. Intensyvios akvakultūros 
projektų, kurie gali daryti poveikį šių 
saugomų teritorijų išsaugojimui ir 
apsaugai, vykdymas šiose saugomose 
teritorijose turėtų būti ribojamas;

Or. es

Pakeitimas 136
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) dėl techninės pagalbos EJRŽF turėtų 
teikti paruošiamąją, administracinę ir 
techninę paramą, taip pat paramą 
informacinėms priemonėms, tinklų 
kūrimui, vertinimams, auditui, studijoms ir 
pasikeitimui patirtimi, siekiant palengvinti 
veiklos programos įgyvendinimą ir skatinti 
naujovišką požiūrį ir praktiką, kad 
įgyvendinimas vyktų paprastai ir skaidriai. 
Techninė pagalba turėtų taip pat apimti 
Europos žuvininkystės vietos veiklos 
grupių tinklo įkūrimą, kuriuo siekiama 
ugdyti gebėjimus, skleisti informaciją, 
keistis patirtimi ir remti vietos partnerysčių 
bendradarbiavimą;

(84) dėl techninės pagalbos EJRŽF turėtų 
teikti paruošiamąją, administracinę ir 
techninę paramą, taip pat paramą 
informacinėms priemonėms, tinklų 
kūrimui, vertinimams, auditui, studijoms ir 
pasikeitimui patirtimi, siekiant palengvinti 
veiklos programos įgyvendinimą ir skatinti 
naujovišką požiūrį ir praktiką, kad 
įgyvendinimas vyktų paprastai ir skaidriai,
taip pat ir veiklos vykdytojų bei žvejų 
organizacijų labui. Techninė pagalba 
turėtų taip pat apimti Europos 
žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo 
įkūrimą, kuriuo siekiama ugdyti gebėjimus, 
skleisti informaciją, keistis patirtimi ir 
remti vietos partnerysčių 
bendradarbiavimą;

Or. fr

Pakeitimas 137
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93) taisyklės ir procedūros, taikomos 
įsipareigojimams ir mokėjimams, turėtų 
būti supaprastintos, siekiant užtikrinti 
nuolatinį pinigų srautą. Išankstinis 4 proc.
EJRŽF įmokos finansavimas turėtų 
pagreitinti veiklos programos 
įgyvendinimą;

(93) taisyklės ir procedūros, taikomos 
įsipareigojimams ir mokėjimams, turėtų 
būti supaprastintos, siekiant užtikrinti 
nuolatinį pinigų srautą. Išankstinis 7 proc.
EJRŽF įmokos finansavimas turėtų 
pagreitinti veiklos programos 
įgyvendinimą;

Or. fr

Pakeitimas 138
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
98 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(98) veiklos programos turėtų būti 
stebimos ir vertinamos, kad būtų užtikrinta 
jų kokybė ir parodyti rezultatai. Komisija 
turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir 
vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų 
užtikrinta, kad atitinkami duomenys būtų 
prieinami laiku. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas rodiklių sąrašas, o EJRŽF 
poveikį Komisija turėtų įvertinti 
atsižvelgdama į konkrečius tikslus;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 139
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
99 konstatuojamoji dalis



PE494.851v02-00 30/89 AM\914639LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(99) atsakomybė už programos stebėseną 
turėtų būti padalinta tarp šiuo tikslu įsteigtų 
valdymo institucijos ir stebėsenos 
komiteto. Atitinkamai turėtų būti 
detalizuoti įsipareigojimai. Programos
stebėsena turėtų apimti metinės 
įgyvendinimo ataskaitos, kuri siunčiama 
Komisijai, rengimą;

(99) atsakomybė už programų stebėseną 
turėtų būti padalinta tarp šiuo tikslu įsteigtų 
valdymo institucijos ir stebėsenos 
komiteto. Atitinkamai turėtų būti 
detalizuoti įsipareigojimai. Programų
stebėsena turėtų apimti metinės 
įgyvendinimo ataskaitos, kuri siunčiama 
Komisijai, rengimą;

Or. fr

Pakeitimas 140
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
100 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(100) siekiant padidinti informacijos apie 
finansavimo galimybes ir projekto naudos 
gavėjus prieinamumą ir skaidrumą, 
kiekvienoje valstybėje narėje reikia sukurti 
vieną interneto svetainę arba svetainių 
portalą, kuriame būtų teikiama informacija 
apie veiklos programą, įskaitant remiamų 
kiekvienos veiklos programos veiksmų 
sąrašus. Ši informacija plačiajai 
visuomenei, ir ypač Sąjungos mokesčių 
mokėtojams, turėtų suteikti pagrįstą, 
apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip 
EJRŽF sistemoje yra panaudojamas 
Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, 
atitinkamų duomenų paskelbimu turėtų 
būti viešinamos galimybės teikti paraiškas 
Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau 
atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų 
apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke
sujungtose bylose, negalima reikalauti 
fizinių asmenų vardų paskelbimo;

(100) siekiant padidinti informacijos apie 
finansavimo galimybes ir projekto naudos 
gavėjus prieinamumą ir skaidrumą, 
kiekvienoje valstybėje narėje reikia sukurti 
vieną interneto svetainę arba svetainių 
portalą, kuriame būtų teikiama informacija 
apie nacionalinę veiklos programą arba 
regionines veiklos programas, įskaitant 
remiamų kiekvienos veiklos programos 
veiksmų sąrašus. Ši informacija plačiajai 
visuomenei, ypač Sąjungos mokesčių 
mokėtojams, turėtų suteikti pagrįstą, 
apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip 
EJRŽF sistemoje yra panaudojamas 
Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, 
atitinkamų duomenų paskelbimu turėtų 
būti viešinamos galimybės teikti paraiškas 
Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau 
atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų 
apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke
sujungtose bylose, negalima reikalauti 
fizinių asmenų vardų paskelbimo;

Or. fr
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Pakeitimas 141
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
100 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(100) siekiant padidinti informacijos apie 
finansavimo galimybes ir projekto naudos 
gavėjus prieinamumą ir skaidrumą, 
kiekvienoje valstybėje narėje reikia sukurti 
vieną interneto svetainę arba svetainių 
portalą, kuriame būtų teikiama informacija 
apie veiklos programą, įskaitant remiamų 
kiekvienos veiklos programos veiksmų 
sąrašus. Ši informacija plačiajai 
visuomenei, ir ypač Sąjungos mokesčių 
mokėtojams, turėtų suteikti pagrįstą, 
apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip 
EJRŽF sistemoje yra panaudojamas 
Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, 
atitinkamų duomenų paskelbimu turėtų 
būti viešinamos galimybės teikti paraiškas 
Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau 
atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų 
apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke19

sujungtose bylose, negalima reikalauti 
fizinių asmenų vardų paskelbimo;

(100) siekiant padidinti informacijos apie 
finansavimo galimybes ir projekto naudos 
gavėjus prieinamumą ir skaidrumą, 
kiekvienoje valstybėje narėje reikia sukurti 
vieną interneto svetainę arba svetainių 
portalą, kuriame būtų teikiama informacija 
apie nacionalinę veiklos programą arba 
regionines veiklos programas, įskaitant 
remiamų kiekvienos veiklos programos 
veiksmų sąrašus. Ši informacija plačiajai 
visuomenei, ypač Sąjungos mokesčių 
mokėtojams, turėtų suteikti pagrįstą, 
apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip 
EJRŽF sistemoje yra panaudojamas 
Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, 
atitinkamų duomenų paskelbimu turėtų 
būti viešinamos galimybės teikti paraiškas 
Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau 
atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų 
apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke
sujungtose bylose, negalima reikalauti 
fizinių asmenų vardų paskelbimo;

Or. fr

Pakeitimas 142
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tvarų žuvininkystės rajonų vystymąsi ir
vidaus vandenų žvejybą;

c) tvarų žuvininkystės regionų vystymąsi,
vidaus vandenų žvejybą ir akvakultūrą;
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Or. fr

Pakeitimas 143
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) žuvininkystės regionas – regionas su 
jūros ar ežero pakrante arba tvenkiniais ar 
upės žiotimis, kuriame daug žmonių dirba 
žuvininkystės arba akvakultūros sektoriuje 
ir kuris valstybės narės yra skirtas šiam 
tikslui;

(5) žuvininkystės ir akvakultūros 
regionas – regionas su jūros ar ežero 
pakrante arba tvenkiniais ar upės žiotimis, 
kuriame daug žmonių dirba žuvininkystės 
arba akvakultūros sektoriuje ir kuris 
valstybės narės yra skirtas šiam tikslui;

Or. fr

Pakeitimas 144
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) žvejys – asmuo, kuris užsiima 
profesionalia žvejyba veikiančiame 
žvejybos laive, kaip pripažįsta valstybė 
narė, arba užsiima profesionaliu jūros 
organizmų rinkimu nenaudodamas laivo, 
kaip pripažįsta valstybė narė;

(6) žvejys – asmuo, kuris užsiima 
profesionalia žvejyba veikiančiame 
žvejybos laive, kaip pripažįsta valstybė 
narė, arba užsiima profesionaliu jūros 
organizmų auginimu ar rinkimu 
nenaudodamas laivo, kaip pripažįsta 
valstybė narė;

Or. es

Pakeitimas 145
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 16 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) bendri projektai – bendros svarbos 
projektai, kuriuos bendrai įgyvendina 
patys veiklos vykdytojai ar gamintojų 
vardu veikiančios organizacijos, arba 
valstybės narės pripažintos kitos 
organizacijos, ir kuriais visų pirma 
siekiama:
a) tvariai prisidėti prie geresnio išteklių 
valdymo ar išsaugojimo;
b) skatinti selektyvius žvejybos metodus ar 
žvejybos įrankius ir priegaudos mažinimą;
c) pašalinti pamestus žvejybos įrankius iš 
jūros dugno, kad į juos nepatektų jūros 
gyviai;
d) gerinti darbo sąlygas ir saugą;
e) prisidėti prie žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų rinkų skaidrumo, 
taip pat atsekamumo, didinimo;
f) gerinti maisto produktų kokybę ir 
saugą;
g) vystyti, pertvarkyti ar gerinti 
akvakultūros vietoves;
h) investuoti į gamybos, perdirbimo ar
prekybos įrenginius ir infrastruktūrą, 
įskaitant atliekų apdorojimą;
i) tobulinti profesinius gebėjimus arba 
plėtoti naujus mokymo metodus ir 
priemones;
j) skatinti mokslininkų ir žuvininkystės 
sektoriaus specialistų partnerystę;
k) palaikyti ryšius ir keistis patirtimi bei 
geriausia praktika tarp organizacijų, 
skatinančių lygias moterų ir vyrų 
galimybes, ir kitų suinteresuotų subjektų;
l) gerinti priėjimo prie žvejybos regionų 
sąlygų valdymą ir kontrolę, visų pirma 
rengiant vietos valdymo planus, kuriuos 
tvirtina kompetentingos nacionalinės 
valdžios institucijos;
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n) stiprinti žvejų bei akvakultūros veiklos 
vykdytojų organizacijų ir gamintojų 
organizacijų vidaus ir išorės ryšius;

Or. fr

Pakeitimas 146
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 16 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) žvejų ar akvakultūros veiklos 
vykdytojų organizacija – valstybės narės 
pripažinta profesinė organizacija, 
atstovaujanti žuvininkystės sektoriaus 
interesams, kurios uždavinys – valdyti 
prieigą prie išteklių ir vykdyti 
profesionalios žvejybos bei akvakultūros 
veiklą, išskyrus gamintojų organizacijas, 
nurodytas Reglamente (ES) Nr. ... dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo;

Or. fr

Pakeitimas 147
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) mažos apimties priekrantės žvejyba –
žvejyba žvejybos laivais, kurių bendras 
ilgis ne didesnis kaip 12 m ir kurie 
nenaudoja traukiamųjų žvejybos įrankių, 
išvardytų 2003 m. gruodžio 30 d. 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 
dėl Sąjungos žvejybos laivyno registro25 I 
priedo 3 lentelėje;

(18) mažos apimties pakrantės žvejyba –
natūralioje aplinkoje gyvenančių vandens 
organizmų rinkimas arba sąmoningas 
priemonių, kuriomis juos galima surinkti 
arba sugauti, naudojimas pakrantėje arba 
gretimose žemynų ar jūrų teritorijose 
mažesniais negu 15 metrų žvejybos
vienetais, kuriuos valdo savarankiškai 
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veikiantys subjektai arba šeimos įmonės, 
kuriuose naudojami selektyvūs žvejybos
įrankiai ir (arba) kuriais vandenyje 
žvejojama ne ilgiau negu 36 valandas;

Or. es

Pakeitimas 148
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) bendri projektai – bendros svarbos 
veiksmai, kurių mastas platesnis negu 
priemonių, kurių paprastai imasi 
privačiosios įmonės, todėl pagalba gali 
būti teikiama žvejų organizacijoms, 
gamintojų organizacijoms, gamintojų 
organizacijų asociacijoms, kitoms 
struktūroms, atstovaujančioms vienai 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 
grandžiai ar kelioms grandims, valstybei, 
valdžios institucijoms ir mokslinių tyrimų 
įstaigoms;

Or. fr

Pakeitimas 149
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) akvakultūra – vandens organizmų 
veisimas ar auginimas naudojant 
metodus, kuriais siekiama, kad šių 
organizmų produktyvumas būtų didesnis 
nei natūralioje aplinkoje, ekstensyvią 
akvakultūrą atskiriant nuo intensyvios 
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akvakultūros.

Or. es

Pakeitimas 150
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 19 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) profesionalios žvejybos veiklos 
valdymo sistemos – bendri mechanizmai,
pagal kuriuos teikiami profesionalios 
žvejybos leidimai arba valdomos žvejybos 
pastangos ir kurie plėtojami nacionaliniu, 
regionų, vietos arba jūrų baseinų mastu ir 
taikomi kvotinių arba nekvotinių žuvų 
rūšims 12 mylių arba ilgesniuose 
ruožuose. Šias sistemas įgyvendina 
valdžios institucijos arba žvejų 
organizacijos.

Or. fr

Pakeitimas 151
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti subalansuotą ir integracinį 
žuvininkystės regionų zonų vystymą;

(c) skatinti subalansuotą ir integracinį 
žuvininkystės ir akvakultūros regionų 
zonų vystymą;

Or. fr

Pakeitimas 152
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žuvininkystės plėtimas į kitus jūros 
ekonomikos sektorius ir jūros ekonomikos 
augimas, įskaitant klimato kaitos pasekmių 
švelninimą.

(b) žuvininkystės įvairinimas plėtojant
jūros ekonomikos sektorius ir jūros 
ekonomikos augimas, įskaitant klimato 
kaitos pasekmių švelninimą.

Or. es

Pakeitimas 153
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) žvejų, priverstų laikinai nedirbti ir 
patiriančių konjunktūrinius nuostolius 
dėl atsitiktinių sunkumų, rėmimas.

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF lėšomis turėtų būti prisidedama kompensuojant nuostolius, kuriuos žvejai patiria dėl 
laikino darbo nutraukimo ir išorinių ypatingų įvykių.

Pakeitimas 154
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) žvejybos laivyno atnaujinimas ir 
modernizavimas;

Or. fr
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Pagrindimas

Duomenys rodo, kad Europos laivynas sensta (pusei laivų daugiau kaip 25 metai). Dėl to kyla 
didelių problemų, susijusių su sauga laivuose ir jūrų aplinkos apsauga. Taigi laikantis tam 
tikrų griežtų sąlygų EJRŽF derėtų remti laivyno atnaujinimą finansuojant nusidėvėjusių laivų 
pakeitimą šiuolaikiniais. Dėl šių investicijų jokiu būdu neturi padidėti laivų pajėgumas.

Pakeitimas 155
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žuvininkystės konkurencingumo ir 
gyvybingumo didinimas, visų pirma 
smulkiojo pakrančių laivyno, ir saugos ir 
darbo sąlygų gerinimas;

(b) žuvininkystės konkurencingumo ir 
gyvybingumo didinimas, visų pirma 
smulkiojo pakrančių laivyno, ir saugos ir 
darbo sąlygų gerinimas, skatinant remti 
tinkamą darbą, kuriame būtų kruopščiai 
laikomasi Europos ir tarptautinio lygmens 
darbo standartų, užtikrinama tinkama 
socialinė apsauga ir vykdomas socialinis 
dialogas;

Or. es

Pakeitimas 156
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumo ir gyvybingumo 
didinimas;

(b) ekstensyvios akvakultūros įmonių, visų 
pirma MVĮ, konkurencingumo ir 
gyvybingumo didinimas;

Or. es
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Pakeitimas 157
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai
mažinimas;

(a) kuo didesnis žuvininkystės poveikio 
jūrų aplinkai mažinimas ir, jei įmanoma,
panaikinimas;

Or. en

Pakeitimas 158
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai 
mažinimas;

(a) žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai 
mažinimas, skatinant naudoti tausesnius 
žvejybos įrankius;

Or. es

Pakeitimas 159
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) geros aplinkos būklės užtikrinimas, 
kaip numatyta Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvoje.

Or. en
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Pakeitimas 160
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikiant mokslines žinias ir renkant 
duomenis;

(a) kadangi trūksta su žvejybos būkle 
susijusių mokslinių ekonominių ir 
socialinių rodiklių, būtina apibūdinti ir 
skatinti mokslinių žinių teikimą ir 
duomenų bei rodiklių rinkimą aplinkos, 
ekonomikos ir socialinėje srityse;

Or. es

Pakeitimas 161
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatytą laikotarpį nepriimamos šių 
ūkio subjektų teikiamos paraiškos dėl 
paramos iš EJRŽF:

1. Investicinė pagalba skiriama tik:

(a) labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms;
(b) šios dalies a punkte nenurodytoms 
įmonėms, kuriose dirba mažiau negu 750 
darbuotojų arba kurių apyvarta mažesnė 
už 200 mln. EUR.
Valstybės narės užtikrina, kad pirmenybė 
būtų teikiama labai mažoms įmonėms 
arba mažosioms įmonėms.
Nustatytą laikotarpį nepriimamos šių 
veiklos vykdytojų teikiamos paraiškos dėl 
paramos iš EJRŽF:

Or. es
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Pakeitimas 162
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų žvejybos laivų statymas,
žvejybos laivų eksploatavimo nutraukimas 
arba įvežimas;

(b) žvejybos laivų įvežimas;

Or. fr

Pakeitimas 163
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų žvejybos laivų statymas,
žvejybos laivų eksploatavimo nutraukimas 
arba įvežimas;

(b) žvejybos laivų įvežimas;

Or. fr

Pakeitimas 164
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) naujų žvejybos laivų statymas, 
išskyrus atokiausius regionus;

Or. fr
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Pakeitimas 165
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) laikinas žvejybinės veiklos 
nutraukimas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 166
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) eksperimentinė žvejyba; Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 167
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) išimties tvarka inkarinės plūdriosios 
priemonės EJRŽF lėšomis gali būti 
finansuojamos atokiausiuose regionuose.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti tradicinį smulkiosios pakrantės žvejybos modelį ir kartu suteikti galimybę 
naudoti pelaginių žuvų išteklius, atokiausiuose regionuose turėtų būti finansuojamos 
inkarinės plūdriosios priemonės.
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Pakeitimas 168
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 
4 535 000 000 EUR skiriama tvariam 
žuvininkystės, akvakultūros ir 
žuvininkystės rajonų vystymui pagal 
V antraštinės dalies I, II ir III skyrius.

2. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių daugiausiai 
4 170 000 000 EUR skiriama tvariam 
žuvininkystės, akvakultūros ir 
žuvininkystės rajonų vystymui pagal V 
antraštinės dalies I, II ir III skyrius.

Or. en

Pakeitimas 169
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 
600 000 000 EUR skiriama 78 straipsnyje 
nurodytoms kontrolės ir reikalavimų 
laikymosi užtikrinimo priemonėms.

3. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 
600 000 000 EUR skiriama 78 straipsnyje 
nurodytoms kontrolės ir reikalavimų 
laikymosi užtikrinimo priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 170
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 
358 000 000 EUR skiriama 79 straipsnyje 
nurodytoms duomenų rinkimo 

4. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai 
600 000 000 EUR skiriama 79 straipsnyje 
nurodytoms duomenų rinkimo 
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priemonėms. priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 171
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) mažos apimties pakrantės žvejybai 
naudojamų laivų dalis žvejybos laivyne;

iii) mažos apimties pakrantės žvejybai ir 
ekstensyviai akvakultūrai naudojamų laivų 
dalis žvejybos laivyne;

Or. es

Pakeitimas 172
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF 
bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų 
įgyvendinimo bendrą veiklos programą.

1. Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF 
bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų 
įgyvendinimo nacionalinę veiklos 
programą arba regionines veiklos 
programas.

Or. fr

Pakeitimas 173
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF 
bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų 
įgyvendinimo bendrą veiklos programą.

1. Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF 
bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų 
įgyvendinimo nacionalinę veiklos 
programą arba regionines veiklos 
programas.

Or. fr

Pakeitimas 174
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindiniai veiklos programos principai Pagrindiniai veiklos programų principai

Or. fr

Pakeitimas 175
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama veiklos programą, valstybė narė 
atsižvelgia į šiuos pagrindinius principus:

Rengdama nacionalinę veiklos programą 
arba regionines veiklos programas, 
valstybė narė atsižvelgia į šiuos 
pagrindinius principus:

Or. fr

Pakeitimas 176
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama veiklos programą, valstybė narė 
atsižvelgia į šiuos pagrindinius principus:

Rengdama nacionalinę veiklos programą 
arba regionines veiklos programas, 
valstybė narė atsižvelgia į šiuos 
pagrindinius principus:

Or. fr

Pakeitimas 177
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) jei taikoma, turi būti užtikrintas 
priemonių, taikomų įgyvendinant šio 
reglamento 38 straipsnio 1 dalies 
d punktą dėl EJRŽF nurodytų Sąjungos 
prioritetų, derėjimas su „Natura 2000“ 
prioritetinių veiksmų programomis, 
nurodytomis Tarybos direktyvos 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
8 straipsnio 4 dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 178
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) jei taikoma, turi būti užtikrintas 
priemonių, taikomų įgyvendinant šio 
reglamento 38 straipsnio 1 dalies 
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d punktą dėl EJRŽF nurodytų Sąjungos 
prioritetų, derėjimas su „Natura 2000“ 
prioritetinių veiksmų programomis, 
nurodytomis Tarybos direktyvos 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
8 straipsnio 4 dalyje, ir geros aplinkos 
būklės užtikrinimu iki 2020 m., kaip 
numatyta Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 179
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos programos turinys Veiklos programų turinys

Or. fr

Pakeitimas 180
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos programos turinys Veiklos programų turinys

Or. fr

Pakeitimas 181
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 
24 straipsnyje nurodytų sudedamųjų dalių, 
į veiklos programą įtraukiama:

Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos bendrosios nuostatos] 
24 straipsnyje nurodytų sudedamųjų dalių, 
į veiklos programas įtraukiama:

Or. fr

Pakeitimas 182
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tinkamo į inovacijas, aplinką, įskaitant 
specifinius NATURA 2000 teritorijų 
poreikius, ir klimato kaitos švelninimą bei 
prisitaikymą prie jos orientuoto metodo 
aprašas;

(c) tinkamo į inovacijas, aplinką, įskaitant 
specifinius NATURA 2000 teritorijų 
poreikius, ypač susijusius su galimu 
intensyvios akvakultūros poveikiu, ir 
klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą 
prie jos orientuoto metodo aprašas;

Or. es

Pakeitimas 183
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) kompleksinės paramos susiejimo 
tvaraus vystymosi srityje kriterijai, jeigu 
buvo nuspręsta rengti tvarumo kriterijų 
schemą, kuri nenumatyta galiojančiuose 
teisės aktuose ir kuriai gali būti suteikta 
pagalba po to, kai Komisija šią schemą 
patvirtina (I priedas);

Or. fr
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Pakeitimas 184
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos o punkto i papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvertinti akvakultūros ir perdirbimo 
pramonės ekonominę padėtį;

– įvertinti ekstensyvios ir intensyvios 
akvakultūros ekonominę padėtį, taip pat 
šios akvakultūros socialinį ir ekonominį 
poveikį, ir perdirbimo pramonės 
ekonominę padėtį;

Or. es

Pakeitimas 185
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į veiklos programą įtraukiami 
supaprastinto sąnaudų skaičiavimo, 
papildomų sąnaudų skaičiavimo arba 
prarastų pajamų skaičiavimo pagal 
103 straipsnį metodai arba kompensacijos 
skaičiavimo pagal atitinkamus kiekvienai 
38 straipsnio 1 dalyje išdėstytai veiklos 
rūšiai nustatytus kriterijus metodas.

2. Į veiklos programas įtraukiami 
supaprastinto sąnaudų skaičiavimo, 
papildomų sąnaudų skaičiavimo arba 
prarastų pajamų skaičiavimo pagal 
103 straipsnį metodai arba kompensacijos 
skaičiavimo pagal atitinkamus kiekvienai 
38 straipsnio 1 dalyje išdėstytai veiklos 
rūšiai nustatytus kriterijus metodas.

Or. fr

Pakeitimas 186
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į veiklos programą įtraukiami 
supaprastinto sąnaudų skaičiavimo, 
papildomų sąnaudų skaičiavimo arba 
prarastų pajamų skaičiavimo pagal 
103 straipsnį metodai arba kompensacijos 
skaičiavimo pagal atitinkamus kiekvienai 
38 straipsnio 1 dalyje išdėstytai veiklos 
rūšiai nustatytus kriterijus metodas.

2. Į veiklos programas įtraukiami 
supaprastinto sąnaudų skaičiavimo, 
papildomų sąnaudų skaičiavimo arba 
prarastų pajamų skaičiavimo pagal 
103 straipsnį metodai arba kompensacijos 
skaičiavimo pagal atitinkamus kiekvienai 
38 straipsnio 1 dalyje išdėstytai veiklos 
rūšiai nustatytus kriterijus metodas.

Or. fr

Pakeitimas 187
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Be to, veiklos programoje pateikiamas 
konkrečių veiksmų, skirtų remti lygias 
galimybes ir užkirsti kelią diskriminacijai 
pagal lytį, rasę arba etninę kilmę, religiją 
arba įsitikinimus, negalią, amžių arba 
seksualinę orientaciją, aprašas, apimantis 
parengiamąsias priemones, kuriomis 
užtikrinamas lyčių aspekto integravimas į 
veiklos programą ir veiklą.

3. Be to, veiklos programose pateikiamas 
konkrečių veiksmų, skirtų lygioms 
galimybėms remti ir užkirsti kelią 
diskriminacijai pagal lytį, rasę arba etninę 
kilmę, religiją arba įsitikinimus, negalią, 
amžių arba seksualinę orientaciją, aprašas, 
apimantis parengiamąsias priemones, 
kuriomis užtikrinamas lyčių aspekto 
integravimas į veiklos programą ir veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 188
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Be to, veiklos programoje pateikiamas 
konkrečių veiksmų, skirtų remti lygias 

3. Be to, veiklos programose pateikiamas 
konkrečių veiksmų, skirtų lygioms 
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galimybes ir užkirsti kelią diskriminacijai 
pagal lytį, rasę arba etninę kilmę, religiją 
arba įsitikinimus, negalią, amžių arba 
seksualinę orientaciją, aprašas, apimantis 
parengiamąsias priemones, kuriomis 
užtikrinamas lyčių aspekto integravimas į 
veiklos programą ir veiklą.

galimybėms remti ir užkirsti kelią 
diskriminacijai pagal lytį, rasę arba etninę 
kilmę, religiją arba įsitikinimus, negalią, 
amžių arba seksualinę orientaciją, aprašas, 
apimantis parengiamąsias priemones, 
kuriomis užtikrinamas lyčių aspekto 
integravimas į veiklos programą ir veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 189
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos programos patvirtinimas Veiklos programų patvirtinimas

Or. fr

Pakeitimas 190
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija patvirtina veiklos programą
įgyvendinimo aktu.

2. Komisija patvirtina veiklos programas
įgyvendinimo aktu.

Or. fr

Pakeitimas 191
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos programos keitimas Veiklos programų keitimas

Or. fr

Pakeitimas 192
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija patvirtina veiklos programos
pakeitimą įgyvendinimo aktais.

1. Komisija patvirtina veiklos programų
pakeitimą įgyvendinimo aktais.

Or. fr

Pakeitimas 193
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į šiuos naujus prioritetus, 
nustatytus šios dalies antroje pastraipoje 
nurodytame sprendime, valstybės narės iki 
metų, einančių prieš atitinkamus 
įgyvendinimo metus, spalio 31 d. 
Komisijai pateikia veiklos programos
pakeitimus.

Atsižvelgdamos į šiuos naujus prioritetus, 
nustatytus šios dalies antroje pastraipoje 
nurodytame sprendime, valstybės narės iki 
metų, einančių prieš atitinkamus 
įgyvendinimo metus, spalio 31 d. 
Komisijai pateikia veiklos programų
pakeitimus.

Or. fr

Pakeitimas 194
Alain Cadec
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Mažos apimties ir pakrantės žvejybai 

skirtas veiksmų planas
1. Valstybės narės prie savo veiklos 
programų prideda mažos apimties ir 
pakrantės žvejybos veiksmų planą. 
Siekiant šio reglamento ir [BŽP 
reglamento] tikslų, šiame veiksmų plane 
pateikiama mažos apimties ir pakrantės 
žvejybos vystymo, konkurencingumo ir 
tvarumo strategija.
2. Pagal 21 straipsnio nuostatas Komisija 
patvirtina 1 dalyje nurodytą veiksmų 
planą su veiklos programa.

Or. fr

Pagrindimas

Mažos apimties ir pakrantės žvejyba atlieka esminį vaidmenį pakrančių regionų 
gyvybingumui. Todėl EJRŽF turėtų remti šios žvejybos vystymą, konkurencingumą ir tvarumą. 
Pakeitime siūloma, kad kiekviena valstybė narė prie savo veiklos programos pridėtų veiksmų 
planą, kuriame būtų pateiktos šio tikslo įgyvendinimo priemonės.

Pakeitimas 195
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas.

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas, jeigu jais 
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padedama siekti BŽP reglamento 2 ir 3 
A straipsniuose nustatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 196
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama vystyti arba 
pateikti naujus arba iš esmės patobulintus 
produktus, palyginti su esamu technologijų 
lygiu, naujus arba patobulintus procesus, 
naujas arba patobulintas valdymo ir 
organizavimo sistemas.

1. Siekdamas paskatinti inovacijas 
žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti 
projektus, kuriais siekiama:

– vystyti arba pateikti naujus arba iš esmės 
patobulintus produktus, palyginti su esamu 
technologijų lygiu, naujus arba 
patobulintus procesus, naujas arba 
patobulintas valdymo ir organizavimo 
sistemas;
– skatinti mokslinių tyrimų rezultatų ir 
inovacijų sklaidą bei naudojimą 
ekonominiais ir komerciniais tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Į EJRŽF turi būti įtraukti strategijoje „Europa 2020“ nustatyti tikslai, visų pirma mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros bei inovacijų sąlygų gerinimas.

Pakeitimas 197
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) jaunimo įtraukimą į žvejybos veiklą, 
remiant smulkių pakrantės žvejų 
įsikūrimą ir kartų kaitą, ypač pagal verslo 
perdavimo priemones;

Or. fr

Pakeitimas 198
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Jaunimo įtraukimo į veiklą skatinimas

1. Siekiant užtikrinti specialistų kartų 
kaitą, išsaugoti ir perduoti technines bei 
empirines žinias, susijusias su praktine 
žvejyba, ir skatinti žuvininkystės 
sektoriuje kurti darbo vietas ir jas 
išlaikyti, EJRŽF lėšomis gali būti 
prisidedama finansuojant individualias 
išmokas jaunesniems kaip 40 metų 
žvejams.
2. 1 dalyje nurodyta parama veiklą 
sektoriuje pradedantiems naujiems 
gamintojams teikiama, jeigu jie:
a) turi pakankamų profesinių įgūdžių ir 
kompetencijos;
b) pirmą kartą steigia labai mažą įmonę 
arba mažą įmonę kaip jos vadovai;
c) pateikia žvejybos veiklos vystymo verslo 
planą;
d) turi veiklai vykdyti būtinų žvejybos 
galimybių.
3. Kad įgytų reikiamų profesinių įgūdžių, 
sektoriuje veiklą pradedantys žvejai gali 
gauti 31 straipsnio 1 dalies a punkte 
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numatytą paramą.

Or. fr

Pakeitimas 199
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Socialinės įtraukties skatinimas

1. Siekiant skatinti verslumą žvejybos 
srityje, EJRŽF lėšomis gali būti remiamas 
naujų veiklą pradedančių subjektų 
žvejybos įmonių steigimas. Priemonė 
atitinka tikslą užtikrinti specialistų kartų 
kaitą, išsaugoti ir perduoti technines bei 
empirines žinias, susijusias su praktine 
žvejyba, ir skatinti žuvininkystės 
sektoriuje kurti darbo vietas ir jas 
išlaikyti; EJRŽF nuostatose numatoma:
a) mokėti individualias išmokas 
jaunesniems kaip 40 metų žvejams, kurie 
gali įrodyti, jog žvejais yra dirbę ne 
mažiau kaip penkerius metus, arba gali 
įrodyti turintys atitinkamą profesinį 
išsilavinimą ir kurie pirmą kartą įgyja 
visas arba dalines nuosavybės teises į 
mažos apimties ir pakrantės žvejybos 
laivą, kurio bendras ilgis yra mažesnis 
kaip 12 metrai, skirtą žvejoti jūroje, ir 
kuris yra 5–30 metų senumo. Ši išmoka 
turi neviršyti 50 000 EUR arba 15 proc. 
nuosavybės teisių įgijimo kainos;
b) skirti techninę, teisinę ir finansinę 
pagalbą įmonės steigimui arba verslo 
perėmimui, įgyvendinant laivų 
projektavimo ir statymo projektus. Kad 
įgytų reikiamų profesinių įgūdžių, 
sektoriuje veiklą pradedantys žvejai gali 
gauti 29 straipsnyje numatytą paramą;
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c) sudaryti rėmimo sutartis, kurias 
įgyvendina veiklą nutraukiantis 
specialistas ir jaunas verslą norintis 
perimti specialistas. Žinių ir priemonių 
perdavimas remiamas 3–5 metus.
2) 1 dalyje nurodyta parama naujiems 
veiklą sektoriuje pradedantiems 
subjektams teikiama, jeigu jie:
a) turi pakankamų profesinių įgūdžių ir 
kompetencijos;
b) pirmą kartą steigia labai mažą įmonę 
arba mažą įmonę kaip jos vadovai;
c) pateikia žvejybos veiklos vystymo verslo 
planą;
d) turi veiklai būtinus žvejybos leidimus.
3) 1 dalies c punkte nurodyta parama 
negali būti teikiama, kai asmenys susiję 
tiesioginiais giminystės ryšiais.

Or. fr

Pakeitimas 200
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti diversifikacijos ir
darbo vietų kūrimo sąlygas, EJRŽF gali 
remti:

1. Siekdamas pagerinti darbo vietų kūrimo 
sąlygas, EJRŽF gali remti žuvininkystės 
sektoriaus įmonių steigimą ir su žvejyba 
susijusios papildomos veiklos vystymą.

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF paskirtis – teikti struktūrinę paramą žuvininkystės sektoriui siekiant didinti jo 
konkurencingumą ir tvarumą. Žuvininkystės veiklos rūšių įvairinimo jas perkeliant į kitus 
sektorius rėmimas šiam tikslui prieštarauja. Priešingai, reikia skatinti steigti įmones 
žuvininkystės sektoriuje ir suteikti galimybes plėtoti papildomą veiklą, susijusią su žvejyba.
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Pakeitimas 201
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažos apimties pakrantės žvejybai 
naudojamų laivų perdarymą, pritaikant 
juos ne žvejybos veiklai.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 202
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EJRŽF lėšomis gali būti remiamos 
individualios išmokos, skiriamos 
jaunesniems kaip 40 metų žvejams, kurie 
bent penkerius metus dirbo žvejais arba 
baigė lygiavertį profesinį mokymą ir kurie 
pirmą kartą įgyja visas arba dalines 
nuosavybės teises į mažos apimties ir 
pakrantės žvejybos laivus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant didinti žvejybos veiklos gyvybingumą, EJRŽF lėšomis derėtų remti jaunų žvejų 
galimybes įsigyti laivą, kas įmanoma pagal dabartinio EŽF nuostatas.

Pakeitimas 203
Alain Cadec
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Investicijos laivyno atnaujinimui

1) EJRŽF gali remti investicijas į 
nenaudotus arba naudotus naujus 
žvejybos laivus, jei nusidėvėję laivai 
atiduodami į metalo laužą arba perkeliami 
į ne žvejybos veiklą.
2) Parama teikiama žvejybos laivų 
savininkams.
3) Parama turi užtikrinti aukštesnį saugos 
laivuose, energijos vartojimo efektyvumo 
ir žvejybos įrankių selektyvumo lygį. Dėl 
jos neturi padidėti žvejybos pajėgumai.
4) Komisijai pagal 150 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 1 
dalyje nurodyti laivų nusidėvėjimo 
kriterijai.

Or. fr

Pagrindimas

Duomenys rodo, kad Europos laivynas sensta (pusei laivų daugiau kaip 25 metai). Dėl to kyla 
didelių problemų, susijusių su sauga laivuose ir jūrų aplinkos apsauga. Taigi laikantis tam 
tikrų griežtų sąlygų EJRŽF derėtų remti laivyno atnaujinimą finansuojant nusidėvėjusių laivų 
pakeitimą šiuolaikiniais. Šiomis investicijomis jokiu būdu neturėtų būti didinami žvejybos 
pajėgumai.

Pakeitimas 204
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
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Parama BŽP perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemoms
1. Siekdamas pagal [Reglamento dėl BŽP] 
27 straipsnį nustatyti arba iš dalies 
pakeisti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemas, EJRŽF gali remti:
(a) techninių ir administravimo 
priemonių, būtinų perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemos kūrimui arba 
veikimui, rengimą ir plėtojimą;
(b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
rengiant ir plėtojant perleidžiamąsias 
žvejybos koncesijų sistemas;
(c) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų priežiūrą ir vertinimą;
(d) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų valdymą.
2. Parama pagal 1 dalies a, b ir c punktus 
teikiama tik valdžios institucijoms. 
Parama pagal šio straipsnio 1 dalies 
d punktą teikiama valdžios institucijoms, 
fiziniams arba juridiniams asmenims arba 
pripažintoms gamintojų organizacijoms, 
dalyvaujančioms pagal Reglamento dėl 
bendros žuvininkystės politikos 
28 straipsnio 4 dalį bendrai valdant 
sujungtas perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas.

Or. fr

Pagrindimas

Autorius nepritaria perleidžiamųjų žvejybos koncesijų nustatymui. Dėl šios priemonės 
žvejybos teisės būtų paverčiamos pinigais ir kiltų pavojus mažos apimties bei pakrantės 
žvejybai.

Pakeitimas 205
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama BŽP perleidžiamųjų žvejybos
koncesijų sistemoms

Parama profesionalios žvejybos valdymo 
sistemos įgyvendinimui

Or. fr

Pakeitimas 206
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama BŽP perleidžiamųjų žvejybos 
koncesijų sistemoms

Parama žvejybos galimybių skatinimo
sistemoms

Or. es

Pakeitimas 207
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas pagal [Reglamento dėl BŽP] 
27 straipsnį nustatyti arba iš dalies pakeisti 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemas, EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas nustatyti arba iš dalies 
pakeisti profesionalios žvejybos valdymo 
sistemas, kuriomis siekiama plėtoti 
racionalų ir tausų išteklių naudojimą, 
EJRŽF gali remti:

Or. fr

Pakeitimas 208
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) techninių ir administravimo priemonių, 
būtinų perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
sistemos kūrimui arba veikimui, rengimą ir 
plėtojimą;

(a) techninių ir administravimo priemonių, 
būtinų profesionalios žvejybos valdymo
sistemos kūrimui arba veikimui, rengimą ir 
plėtojimą;

Or. fr

Pakeitimas 209
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) techninių ir administravimo priemonių, 
būtinų perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
sistemos kūrimui arba veikimui, rengimą ir 
plėtojimą;

(a) techninių ir administravimo priemonių, 
būtinų sistemų, kuriomis suteikiama 
lengvatinė prieiga prie išteklių vykdant 
tausesnę veiklą, kūrimui ir veikimui, 
rengimą ir plėtojimą;

Or. es

Pakeitimas 210
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
rengiant ir plėtojant perleidžiamąsias
žvejybos koncesijų sistemas;

(b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
rengiant ir plėtojant žvejybos valdymo
sistemas;

Or. fr

Pakeitimas 211
Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų
sistemų priežiūrą ir vertinimą;

(c) šių sistemų priežiūrą ir vertinimą;

Or. fr

Pakeitimas 212
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų 
sistemų valdymą.

(d) šių sistemų valdymą.

Or. fr

Pakeitimas 213
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal 1 dalies a, b ir c punktus 
teikiama tik valdžios institucijoms. Parama 
pagal šio straipsnio 1 dalies d punktą 
teikiama valdžios institucijoms, fiziniams 
arba juridiniams asmenims arba 
pripažintoms gamintojų organizacijoms, 
dalyvaujančioms pagal Reglamento dėl 
bendros žuvininkystės politikos 
28 straipsnio 4 dalį bendrai valdant 
sujungtas perleidžiamąsias žvejybos 
koncesijas.

2. Parama pagal 1 dalies a, b ir c punktus 
teikiama valdžios institucijoms ar 
valstybės narės pripažintoms 
profesionalių žvejų organizacijoms. 
Parama pagal šio straipsnio 1 dalies 
d punktą teikiama valdžios institucijoms, 
fiziniams arba juridiniams asmenims arba 
pripažintoms profesionalių žvejų 
organizacijoms, dalyvaujančioms vykdant 
bendrą valdymą.



PE494.851v02-00 64/89 AM\914639LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 214
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik
valdžios institucijoms.

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama 
valdžios institucijoms, fiziniams ar 
juridiniams asmenims ir pripažintoms 
žvejų arba gamintojų organizacijoms, 
kurie dalyvauja įgyvendinant apsaugos 
priemones pagal BŽP.

Or. fr

Pakeitimas 215
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Viešoji pagalba žvejybos veiklos 
nutraukimo visam laikui atveju

1. EJRŽF lėšomis gali būti prisidedama 
finansuojant žvejybos laivų žvejybos 
veiklos nutraukimą visam laikui, jei toks 
nutraukimas yra Reglamento (ES) Nr. ... 
dėl bendros žuvininkystės politikos 9 
straipsnyje nurodyto daugiamečio plano 
dalis. Žvejybos laivo žvejybos veikla visam 
laikui gali būti nutraukta tik:
a) atiduodant žvejybos laivą į metalo 
laužą;
b) laivą, plaukiojantį su valstybės narės 
vėliava ir registruotą Bendrijoje, 
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panaudojant kitai ne žvejybos veiklai;
c) laivą panaudojant dirbtinių rifų 
sukūrimo tikslais. Valstybės narės 
užtikrina, kad vykdant šiuos veiksmus 
būtų atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas.
2. Žvejybos laivų savininkams mokama 
viešoji pagalba žvejybos veiklos 
nutraukimo visam laikui atveju taikoma 
laivo žvejybos pajėgumams, o atitinkamais 
atvejais – su jais susijusiems žvejybos 
leidimams.
3. Komisija įgyvendinimo aktu nustato šio 
straipsnio įgyvendinimo sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 216
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
35 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35b straipsnis
Viešoji pagalba laikino žvejybos veiklos 

nutraukimo atveju
1. EJRŽF lėšomis gali būti prisidedama 
finansuojant žvejybos laivų savininkams 
ir žvejams teikiamos pagalbos, susijusios 
su laikinu žvejybos veiklos nutraukimu, 
priemones, jei toks nutraukimas yra 
Reglamento (ES) Nr. ... dėl bendros 
žuvininkystės politikos 9 straipsnyje 
nurodyto daugiamečio plano dalis.
2. Į pasikartojančius sezoninius žvejybos 
veiklos nutraukimo laikotarpius 
neatsižvelgiama teikiant kompensacijas 
arba atliekant mokėjimus pagal šį 
straipsnį.
3. Komisija įgyvendinimo aktu nustato šio 
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straipsnio įgyvendinimo sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 217
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) NATURA 2000 teritorijų valdymą, 
atkūrimą ir stebėjimą pagal 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos ir Europos 
Parlamento direktyvą 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos, atsižvelgiant į 
prioritetinių veiksmų programas, nustatytas 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB;

(d) proceso identifikavimą, parinkimą ir 
nustatymą, taip pat NATURA 2000 
teritorijų valdymą, atkūrimą ir stebėjimą 
pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, atsižvelgiant į prioritetinių 
veiksmų programas, nustatytas pagal 
Tarybos direktyvą 92/43/EEB;

Or. en

Pakeitimas 218
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) saugomų jūrų teritorijų valdymą, 
atkūrimą ir stebėjimą siekiant įgyvendinti 
erdvės apsaugos priemones, nurodytas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje;

(e) proceso identifikavimą, parinkimą ir
nustatymą, taip pat saugomų jūrų teritorijų 
valdymą, atkūrimą ir stebėjimą siekiant 
įgyvendinti erdvės apsaugos priemones, 
nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 
4 dalyje;

Or. en
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Pakeitimas 219
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EJRŽF skatina žvejybos būdų, 
įrangos, žuvų išteklių vertinimo ir 
žvejybos poveikio ekosistemoms 
mokslinius tyrimus, kuriais siekiama kuo 
labiau sumažinti arba išvengti žalingo 
žvejybos poveikio jūros gyvūnų rūšims ir 
buveinėms.

Or. en

Pakeitimas 220
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pagrindinių arba pagalbinių variklių 
pakeitimą arba modernizavimą, siekiant 
mažinti teršalų arba šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą ir didinti laivų 
energijos vartojimo efektyvumą, 
nedidinant laivų pajėgumo;

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF lėšomis turėtų būti remiamas variklių pakeitimas ir modernizavimas. Šiomis 
investicijomis jokiu būdu neturėtų būti didinamas laivų pajėgumas.

Pakeitimas 221
Alain Cadec
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama neskiriama pagrindiniams 
arba pagalbiniams varikliams keisti arba 
modernizuoti. Parama teikiama tik 
žvejybos laivų savininkams, ir tam pačiam 
žvejybos laivui teikiama ne dažniau kaip 
kartą per programavimo laikotarpį.

2. Parama teikiama tik žvejybos laivų 
savininkams, ir tam pačiam žvejybos laivui 
teikiama ne dažniau kaip kartą per 
programavimo laikotarpį.

Or. fr

Pagrindimas

EJRŽF lėšomis turėtų būti remiamas variklių pakeitimas ir modernizavimas. Šiomis 
investicijomis jokiu būdu neturėtų būti didinamas laivų pajėgumas.

Pakeitimas 222
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama neskiriama pagrindiniams arba 
pagalbiniams varikliams keisti arba 
modernizuoti. Parama teikiama tik 
žvejybos laivų savininkams, ir tam pačiam 
žvejybos laivui teikiama ne dažniau kaip 
kartą per programavimo laikotarpį.

2. Parama neskiriama pagrindiniams arba 
pagalbiniams varikliams keisti arba 
modernizuoti, išskyrus atvejus, kai 
gerinamos saugos sąlygos, pavyzdžiui, 
vėžiagyvių pramonėje naudojamų 
pagalbinių laivų atveju. Parama teikiama 
tik žvejybos laivų savininkams, ir tam 
pačiam žvejybos laivui teikiama ne dažniau 
kaip kartą per programavimo laikotarpį.

Or. es

Pakeitimas 223
Patrice Tirolien



AM\914639LT.doc 69/89 PE494.851v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktų kokybė ir nepageidaujamos 
priegaudos naudojimas

Jūros produktų kokybė

Or. fr

Pakeitimas 224
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti sugautų žuvų
kokybę, EJRŽF gali remti šiam tikslui 
skirtas investicijas į laivą.

1. Siekdamas pagerinti žuvininkystės 
produktų kokybę, EJRŽF gali remti šiam 
tikslui skirtas investicijas į laivą.

Or. fr

Pakeitimas 225
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant remti prekybą mažos
komercinės vertės produktais, EJRŽF 
lėšomis gali būti remiamos informavimo 
apie vartotojams mažai žinomus 
žuvininkystės produktus kampanijos.

Or. fr

Pakeitimas 226
Patrice Tirolien
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamas pagerinti nepageidaujamos 
priegaudos panaudojimą, EJRŽF gali 
remti investicijas į laivą, skirtas kuo 
geriau panaudoti nepageidaujamą 
komercinių išteklių priegaudą ir geriau 
panaudoti nepakankamai naudojamas 
sugautų žuvų dalis, kaip nustatyta 
[Reglamento dėl bendros žuvininkystės 
politikos] 15 straipsnyje ir [Reglamento 
(ES) Nr. [...] dėl bendro žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų rinkų 
organizavimo] 8 straipsnio b dalyje.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 227
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal šį straipsnį tam pačiam 
žvejybos laivui ir tam pačiam paramos 
gavėjui teikiama ne dažniau kaip kartą 
per programavimo laikotarpį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 228
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalis



AM\914639LT.doc 71/89 PE494.851v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik 
tiems Sąjungos žvejybos laivų 
savininkams, kurie per dvejus metus iki 
paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 
60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje.

4. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik 
tiems Sąjungos žvejybos laivų 
savininkams, kurie per dvejus metus iki 
paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 
60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje, 
išskyrus veiklą pradedantiems naujiems 
subjektams valstybės narės nustatytas 
išimtis.

Or. fr

Pakeitimas 229
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 2 dalyje nurodyta parama gali būti 
teikiama gamintojų arba profesinėms 
organizacijoms pagal bendrus projektus.

Or. fr

Pakeitimas 230
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40a straipsnis
Savitarpio pagalbos fondai, susiję su 

gyvūnų ligomis, užteršimu, skleidžiama 
tarša, įvykiais, susijusiais su aplinka, ir 

ypatingomis klimato sąlygomis
1. Valstybės narės gali nustatyti, kad iš 
finansinių įnašų į patvirtintus savitarpio 
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pagalbos fondus žvejams būtų mokamos 
kompensacijos, kuriomis siekiama
padengti ekonominius nuostolius, patirtus 
dėl atsiradusio gyvūnų ligos židinio, 
užteršimo, su aplinka susijusio įvykio, 
skleidžiamos taršos, kurią pripažino 
valdžios institucijos, ar ypatingų klimato 
sąlygų. Šiuo tikslu EJRŽF lėšomis, 
įneštomis į savitarpio pagalbos fondus 
kaip finansinis įnašas, galėtų būti 
prisidedama mokant žvejams finansines 
kompensacijas, kuriomis padengiami 
ekonominiai nuostoliai, patirti dėl gyvūnų 
ligos židinio, užteršimo, skleidžiamos 
taršos, su aplinka susijusio įvykio ir 
ypatingų klimato sąlygų.
2. Šiame straipsnyje:
a) savitarpio pagalbos fondai – valstybės 
narės pagal nacionalinę teisę pripažinta 
sistema, pagal kurią fondui priklausantys 
žvejai gali draustis ir gauti 
kompensacijas, jeigu patiria ekonominių 
nuostolių dėl atsiradusio gyvūnų ligos 
židinio, užteršimo, su aplinka susijusio 
įvykio, skleidžiamos taršos, kurią 
pripažino valdžios institucijos, ar ypatingų 
klimato sąlygų;
b) su aplinka susijęs įvykis – specifinis 
taršos, užteršimo arba aplinkos kokybės 
pablogėjimo atvejis, kuris yra susijęs su 
konkrečiu įvykiu ir ribotos geografinės 
apimties. Jis neapima bendro pobūdžio 
aplinkos rizikos, nesusijusios su 
konkrečiu atveju, pavyzdžiui, klimato 
kaita;
c) skleidžiama tarša, kurią pripažino 
valdžios institucijos, – bet kokia tarša, 
kurios konkrečios kilmės vietos negalima 
nustatyti, tačiau kuri kyla iš daugelio 
neįvardijamų vietų, sklinda didelėje 
teritorijoje ir yra pripažinta valstybės 
narės valdžios institucijų;
d) ypatingos klimato sąlygos – veiklai 
vykdyti nepalankios klimato sąlygos arba 
gaivalinė nelaimė, įvykusi dėl tokių 
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sąlygų.
3. Komisija įgyvendinimo aktu nustato šio 
straipsnio įgyvendinimo sąlygas.

Or. fr

Pagrindimas

Siūloma įtraukti galimybę žuvininkystės sektoriaus atstovams dalyvauti steigiant savitarpio 
pagalbos fondus pagal nuostatas, pateiktas EŽŪFKP reglamento projekte.

Pakeitimas 231
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti iškraunamo 
produkto kokybę, energijos vartojimo 
efektyvumą, prisidėti prie aplinkos 
apsaugos arba pagerinti saugą ir darbo 
sąlygas, EJRŽF gali remti investicijas, 
kuriomis gerinama žvejybos uostų arba
iškrovimo vietų infrastruktūra, įskaitant 
investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių
surinkimo įrenginius.

1. EJRŽF gali remti investicijas, kuriomis 
gerinama žvejybos uostų, iškrovimo vietų
ir žuvų aukcionų infrastruktūra. 
Investicijos konkrečiai skiriamos:

a) iškrautų produktų kokybės ir šviežumo 
didinimui;
b) iškrovimo, perdirbimo, sandėliavimo ir 
pardavimo aukcione sąlygų gerinimui;
c) priemonėms, kurių tikslas – sumažinti 
nepageidaujamą priegaudą, ir 
priemonėms, kuriomis siekiama kuo 
geriau panaudoti nepageidaujamą 
komercinių išteklių priegaudą, jei ji 
iškraunama, taip pat geriau panaudoti 
nepakankamai naudojamas sugautų žuvų 
dalis;
d) energijos vartojimo efektyvumui;
e) aplinkos apsaugai, be kita ko, susijusiai 
su atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimu, 
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sandėliavimu ir apdorojimu;
f) saugos ir darbo sąlygų gerinimui;
g) kuro, ledo, vandens ir elektros 
tiekimui;
h) žvejybos laivų remonto arba 
aptarnavimo įrenginiams;
i) krantinių statybai, modernizavimui ir 
išplėtimui, siekiant didinti iškrovimo ar 
pakrovimo saugą;
j) žvejybos veiklos valdymui naudojant 
informacines technologijas;
k) žvejybos uostų, iškrovimo vietų ir žuvų 
aukcionų tinklų kūrimui.

Or. fr

Pagrindimas

Autorius siūlo EJRŽF lėšas taip pat investuoti ir į uostus siekiant atsižvelgti į jų strateginį 
vaidmenį žvejybos veiklos ir pakrančių vietovių konkurencingumui ir tvarumui.

Pakeitimas 232
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42a straipsnis
Pagalba laikino žvejybos veiklos 

nutraukimo atveju
1) Finansuojant žvejybos laivų 
savininkams ir žvejams teikiamos 
pagalbos, susijusios su laikinu žvejybos 
veiklos nutraukimu, priemones, EJRŽF 
lėšomis gali būti prisidedama šiais 
atvejais:
a) kai tai priklauso [BŽP reglamento] 9 
straipsnyje nustatyto daugiamečio plano 
taikymo sričiai;
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b) taikant [BŽP reglamento] 13 
straipsnyje nurodytas Komisijos priimtas 
skubos priemones;
c) išteklių atsinaujinimo laikotarpiu, 
nustatytu pagal [BŽP] reglamentą;
d) taikant 39 straipsnyje nurodytas 
priemones variklių keitimo laikotarpiu.
2) Į pasikartojančius sezoninius žvejybos 
veiklos nutraukimo laikotarpius 
neatsižvelgiama teikiant kompensacijas 
arba atliekant mokėjimus pagal šį 
straipsnį.
3) Komisijai pagal 150 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
šio straipsnio įgyvendinimo sąlygos.

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis pagrindiniu reglamentu, EJRŽF lėšomis turėtų būti remiami žvejai, kurie priversti 
laikinai nutraukti veiklą, ypač skubos priemonių taikymo atveju arba išteklių atsinaujinimo 
laikotarpiais.

Pakeitimas 233
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant skatinti didelių augimo 
galimybių akvakultūros formas, EJRŽF 
gali remti investicijas į lengvatinio 
apmokestinimo ir ne maistui skirtos 
akvakultūros plėtrą.

1. Siekiant skatinti didelių augimo 
galimybių akvakultūros formas, EJRŽF 
gali remti investicijas į lengvatinio 
apmokestinimo ir ne maistui skirtos 
akvakultūros plėtrą. Lengvatinio 
apmokestinimo akvakultūros atveju 
auginimo teritorijomis laikomos 
teritorijos, nepatenkančios į vidaus 
vandenis, kurių ribos pažymėtos 
bazinėmis linijomis ir kurie skirti 
ekstensyviai akvakultūrai, mažos apimties 
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žuvininkystei ir vėžiagyvių pramonei.

Or. es

Pakeitimas 234
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tinkamiausių sričių akvakultūrai plėtoti 
nustatymą bei kartografavimą, kai taikoma, 
atsižvelgiant į jūrų erdvės planavimo 
procesus;

(a) tinkamiausių sričių akvakultūrai plėtoti 
nustatymą bei kartografavimą, kai taikoma, 
atsižvelgiant į jūrų erdvės planavimo 
procesus, saugant ekstensyviai 
auginamoms tradicinėms kultūroms 
skirtas auginimo teritorijas ir šioms 
teritorijoms priskiriant dabartines 
gamybos teritorijas ir gretimą apsaugos 
erdvę;

Or. es

Pakeitimas 235
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant skatinti verslumą akvakultūroje, 
EJRŽF gali remti veiklą pradedančių
ūkininkų akvakultūros įmonių steigimą.

1. Siekiant skatinti verslumą akvakultūroje, 
EJRŽF gali remti ūkininkų mažųjų ir 
vidutinių akvakultūros įmonių steigimą, 
ypač skatinant ekstensyvią akvakultūrą.

Or. es

Pakeitimas 236
Patrice Tirolien
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Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti [Reglamento (ES) Nr. 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo] 32 
straipsnyje nurodytų gamybos ir 
rinkodaros planų parengimą ir 
įgyvendinimą.

1. EJRŽF remia [Reglamento (ES) Nr. ... 
dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų organizavimo] 32 
straipsnyje nurodytų gamybos ir prekybos
planų parengimą ir įgyvendinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Gamybos ir prekybos planų rengimas ir įgyvendinimas yra pagrindinės BRO priemonės, 
kurioms turi būti teikiama parama iš EJRŽF.

Pakeitimas 237
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies c punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2014 m. – 1 %; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Laipsniškas pagalbos mažinimas ir taisyklės, pagal kurias siūlomos nepagrįstos paramos 
normos, yra netinkamos priemonės atsižvelgiant į rinkos ir išteklių problemas. Reikėtų 
persvarstyti saugojimo pagalbos mechanizmus, kartu atsižvelgiant į BŽP tikslus ir jų 
įgyvendinimo tvarkaraščius tiek didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio, tiek išmetamų 
žuvų kiekio mažinimo srityje.

Pakeitimas 238
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2015 m. – 0,8 %; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindimas toks pat kaip pirmesnis.

Pakeitimas 239
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies c punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2016 m. – 0,6 %; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindimas toks pat kaip pirmesnis.

Pakeitimas 240
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies c punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2017 m. – 0,4 %; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindimas toks pat kaip pirmesnis.
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Pakeitimas 241
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies c punkto penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 2018 m. – 0,2 %; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindimas toks pat kaip pirmesnis.

Pakeitimas 242
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2019 m. 1 dalyje nurodyta parama 
nustojama teikti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Laipsniškas pagalbos mažinimas ir taisyklės, pagal kurias siūlomos nepagrįstos paramos 
normos, yra netinkamos priemonės atsižvelgiant į rinkos ir išteklių problemas. Reikėtų 
persvarstyti saugojimo pagalbos mechanizmus, kartu atsižvelgiant į BŽP tikslus ir jų 
įgyvendinimo tvarkaraščius tiek didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio, tiek išmetamų 
žuvų kiekio mažinimo srityje.

Pakeitimas 243
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gerinti šių produktų tiekimo rinkai 
sąlygas:

(a) gerinti šių produktų tiekimo rinkai 
sąlygas, ypač pereinant prie didžiausio 
galimo tausios žvejybos laimikio nuostatų:

Or. fr

Pakeitimas 244
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) perteklinių ar nepakankamai 
eksploatuojamų rūšių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 245
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) produktų, kurie tiekiami nereguliariai;

Or. fr

Pakeitimas 246
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) nepageidaujamo laimikio, sugauto 
pagal [Reglamento dėl bendros 
žuvininkystės politikos] 15 straipsnį ir 
[Reglamento (ES) Nr. dėl bendro 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
rinkų organizavimo] 8 straipsnio b punkto 
antrą įtrauką;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi iškraunant visą sugautą laimikį problema, susijusi su išmetamomis žuvimis, iš 
tikrųjų neišsprendžiama, šiuo atveju nepageidaujamo laimikio minėti nereikėtų. Vienintelė 
alternatyva viso sugauto laimikio iškrovimui – skatinimas plėtoti ir naudoti selektyvesnius 
įrankius.

Pakeitimas 247
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama
išimtinai finansinėmis priemonėmis, 
numatytomis [Reglamento (ES) Nr. [...], 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 
IV antraštinėje dalyje.

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti 
teikiama visų pirma finansinėmis 
priemonėmis, numatytomis [Reglamento 
(ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] IV antraštinėje 
dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 248
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti kompensavimo
režimą, nustatytą Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 791/2007 dėl papildomų išlaidų, 
kurias patiria tam tikrų žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų žvejyba, 
ūkininkavimu ir prekyba užsiimantys 
veiklos vykdytojai iš Azorų, Madeiros, 
Kanarų salų, Prancūzijos Gvianos ir
Reuniono.

1. EJRŽF gali remti kompensavimo 
režimą, pagal kurį kompensuojamos
papildomos išlaidos, kurias patiria 
atokiausių regionų veiklos vykdytojai, 
gamindami, perdirbdami ir parduodami 
eksportui, Bendrijos rinkai ar vietos 
rinkai skirtus žuvininkystės ir 
akvakultūros produktus.

Or. fr

Pakeitimas 249
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena susijusi valstybė narė 1 dalyje 
nurodytiems regionams nustato 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
sąrašą ir tų produktų kiekį, kuriam gali 
būti skirta kompensacija.

2. Kiekviena susijusi valstybė narė 1 dalyje 
nurodytiems regionams nustato 
žuvininkystės ir akvakultūros produktus, 
už kuriuos gali būti gauta kompensacija, 
arba tokių produktų kategorijas, tų 
produktų didžiausią kiekį ir 
kompensacijos sumą, neviršijančią 
kiekvienai valstybei narei skiriamos 
bendros sumos.

Or. fr

Pakeitimas 250
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena susijusi valstybė narė 1 dalyje 2. Kiekviena susijusi valstybė narė, pagal 
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nurodytiems regionams nustato 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
sąrašą ir tų produktų kiekį, kuriam gali būti 
skirta kompensacija.

partnerystės principą bendradarbiaudama 
su kompetentingomis regionų 
institucijomis, 1 dalyje nurodytiems 
regionams nustato žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų sąrašą ir tų produktų 
kiekį, kuriam gali būti skirta kompensacija.

Or. pt

Pakeitimas 251
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena susijusi valstybė narė 1 dalyje 
nurodytiems regionams nustato 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
sąrašą ir tų produktų kiekį, kuriam gali būti 
skirta kompensacija.

2. Kiekviena susijusi valstybė narė, 
pasikonsultavusi su kompetentingomis
išrinktos valdžios institucijomis ir 
regioninėmis žvejybos valdymo 
organizacijomis, 1 dalyje nurodytiems 
regionams nustato žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų sąrašą ir tų produktų 
kiekį, kuriam gali būti skirta kompensacija.

Or. fr

Pakeitimas 252
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) gautiems vykdant neteisėtą, 
nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą 
žvejybą.

Or. pt
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Pakeitimas 253
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
73 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

73a straipsnis
Veiklos vykdytojai

1. Kompensacija mokama atitinkamuose 
regionuose žvejybos ir akvakultūros veiklą 
vykdantiems veiklos vykdytojams.
2. Atitinkamos valstybės narės imasi 
priemonių, būtinų siekiant užtikrinti 
kompensaciją gavusių veiklos vykdytojų 
ekonominį gyvybingumą.

Or. pt

Pakeitimas 254
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamos valstybės narės pateikia 
Komisijai kiekvienam atitinkamam 
regionui skirtą kompensavimo planą, 
kuriame pateiktas 73 straipsnyje nurodytas 
sąrašas ir kiekiai, 74 straipsnyje nurodytas 
kompensacijos dydis ir 108 straipsnyje 
nurodyta kompetentinga institucija.

1. Atitinkamos valstybės narės, pagal 
partnerystės principą 
bendradarbiaudamos su 
kompetentingomis regionų institucijomis,
pateikia Komisijai kiekvienam 
atitinkamam regionui skirtą kompensavimo 
planą, kuriame pateiktas 73 straipsnyje 
nurodytas sąrašas ir kiekiai, 74 straipsnyje 
nurodytas kompensacijos dydis ir 108 
straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija.

Or. pt
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Pakeitimas 255
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75a straipsnis
Keitimas

Siekdamos atsižvelgti į pasikeitusią padėtį, 
atitinkamos valstybės narės, pagal 
partnerystės principą 
bendradarbiaudamos su 
kompetentingomis regionų institucijomis, 
gali keisti sąrašą ir kiekius, nurodytus 73 
straipsnio 2 dalyje, ir 74 straipsnyje 
nurodytą kompensacijos dydį.

Or. pt

Pakeitimas 256
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75a straipsnis
Atokiausiems regionams taikomos 

specialiosios priemonės
Atsižvelgiant į žvejybos ir akvakultūros 
veiklos ypatumus atokiausiuose 
regionuose, SESV 349 straipsnį ir tai, kad 
atokiausi regionai priskiriami žvejybos 
teritorijoms ir baseinams, kurie visiškai 
skiriasi nuo žemyninės Europos, EJRŽF 
lėšomis galima:
1. remti žvejybos laivų pagrindinių ar 
pagalbinių variklių keitimą tik tuomet, kai 
juos keičia Sąjungos žvejybos laivų 
savininkai, kurių laivai per dvejus metus 
iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau 
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kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą 
jūroje;
2. pagal šio reglamento 38 straipsnį teikti 
paramą inkarinių plūdriųjų priemonių, 
bendrai valdomų pagal daugiametį planą, 
įsigijimui ir priežiūrai;
3. nukrypstant nuo šio reglamento 41 
straipsnio 4 dalies, remti naujų uostų, 
naujų iškrovimo vietų arba naujų 
aukcionų statybas;
4. remti jaunų žvejų įsikūrimą, ypač 
naujų laivų statymą;
5. remti saugos įrangos, ypač privalomos, 
įsigijimą;
6. remti EJRŽF nenumatytas priemones, 
kurias taikant galima atsižvelgti į 
atokiausių regionų ypatumus, kaip 
nurodoma SESV 349 straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į atokiausių jūrinių regionų ypatumus bei šių regionų specialistų prašymus 
ir užtikrinti didesnį aiškumą, siūloma į vieną straipsnį įtraukti su šiais regionais susijusias 
priemones arba išimtines priemones.

Pakeitimas 257
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
IV a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa ATRAŠTINĖ DALIS. Vykdant 
pasidalijamąjį valdymą finansuojamos 
priemonės
IVa skyrius. Priemonės, susijusios su 
integruota jūrų politika, vykdoma pagal 
pasidalijamojo valdymo principą
72a straipsnis EJRŽF numatoma 
galimybė:
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1) stiprinti profesionalių žvejų ir 
akvakultūros veiklos vykdytojų 
dalyvavimą įgyvendinant integruotą jūrų 
politiką.
Tinkami finansuoti veiksmai yra tokie:
a) žvejybos ar akvakultūros teritorijų 
kartografavimas;
b) socialinis ir ekonominis žvejybos ar 
akvakultūros vertinimas;
c) dalyvavimas konsultacijose;
d) valdymo metodų bandymai;
e) tarpvalstybinis arba tarptautinis žvejų 
organizacijų bendradarbiavimas, taip pat 
su Sąjungai nepriklausančių trečiųjų 
šalių organizacijomis;
2) remti jūrų erdvės planavimą ir 
integruotą pakrantės teritorijų valdymą, 
skatinant:
a) regionų ar vietos lygmenimis vykdomus 
veiksmus, kuriais į tinklus buriami veiklos 
vykdytojai;
b) bandomuosius veiksmus, ypač 
prevencijos, kovos su tarša ir jūrų 
saugumo srityse.

Or. fr

Pagrindimas

Il est essentiel de créer des points d’articulation entre les activités de pêche et d’aquaculture 
et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l’introduction d’un 
chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L’idée est de favoriser 
l’appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle 
directive sur la planification spatiale maritime. L’introduction d’un chapitre relatif à la PMI 
en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats 
membres. Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l’aquaculture et 
la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Pakeitimas 258
Patrice Tirolien
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Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) techninė pagalba pagal reglamento, 
kuriuo nustatomos bendros BSP 
nuostatos [.../...], 51 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 259
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrinta, kad būtų 
parengtos veiklos programos valdymo ir 
kontrolės sistemos, užtikrinančios aiškų 
funkcijų paskirstymą ir atskyrimą tarp 
valdymo institucijos, mokėjimo agentūros 
ir sertifikavimo įstaigos. Valstybės narės 
atsako už užtikrinimą, kad sistema veiktų 
veiksmingai visą programos laikotarpį.

Valstybės narės užtikrinta, kad būtų 
parengtos veiklos programos valdymo ir 
kontrolės sistemos, užtikrinančios aiškų 
funkcijų paskirstymą ir atskyrimą tarp 
valdymo institucijos, mokėjimo agentūros 
ir sertifikavimo įstaigos. Valstybės narės 
atsako už užtikrinimą, kad sistema veiktų 
veiksmingai visą nacionalinės programos 
ar regioninių programų laikotarpį.

Or. fr

Pakeitimas 260
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės veiklos programai 
paskiria šias institucijas:

1. Valstybės narės, pagal partnerystės 
principą bendradarbiaudamos su regionų 
ir vietos institucijomis bei žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriaus atstovais, 
nacionalinei veiklos programai arba 
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regioninėms programoms paskiria šias 
institucijas:

Or. fr

Pakeitimas 261
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) valdymo instituciją, kuri gali būti 
valstybinė arba privati įstaiga, veikianti 
nacionaliniu arba regiono lygiu, arba pati 
valstybė narė, kai ji atlieka šią užduotį, kuri 
yra atsakinga už atitinkamos programos 
valdymą;

(a) valdymo instituciją, kuri gali būti 
valstybinė arba privati įstaiga, veikianti 
nacionaliniu arba regiono lygiu, arba pati 
valstybė narė ar regionas, kai ji (jis)
atlieka šią užduotį, ir kuri yra atsakinga už 
atitinkamos programos valdymą;

Or. es

Pakeitimas 262
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr


