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PASIŪLYMAI

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

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

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

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

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


