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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlymas

Artėjant kitam finansinio programavimo laikotarpiui Europos Komisija siūlo naują Europos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF), kuriame, viena vertus, bus sutelktos paramos 
reikalavimus atitinkančios žuvininkystės politikos priemonės ir, kita vertus, iš jo bus 
finansuojama nauja integruota jūrų politika (IJP). Sujungdama abi politikos sritis vienoje 
finansinėje priemonėje, Komisija ketina supaprastinti ir sumažinti administracinę naštą, taip 
pat, mąstydama apie ateitį, konsoliduoti naują IJP. 

EJRŽF pakeis penkis reglamentus: Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos 
žuvininkystės fondo, Reglamentą (EB) Nr. 861/2006, nustatantį Bendrijos finansines 
priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti, Reglamento (EB) 
Nr. 1290/2005 nuostatas dėl garantijų fondo žuvininkystės ir akvakultūros produktams, 
Reglamento (EB) Nr. 791/2007, nustatantį papildomų išlaidų, patirtų prekiaujant tam tikrais 
žuvininkystės produktais iš atokiausių Azorų, Madeiros, Kanarų salų, Prancūzijos Gvianos 
bei Reuniono regionų, kompensavimo schemą.

Naujajam fondui finansuoti būtų skiriama 6 5000 mln. eurų, tai apytikriai atitinka dabartinio 
programavimo laikotarpio išlaidas. Iš šios sumos 5 520 mln. eurų būtų skiriama visų pirma 
valstybių narių ir Europos Komisijos pasidalijamajam BŽP valdymui, 1 047 mln. eurų būtų 
skiriama tiesioginiam Komisijos vykdomam integruotos jūrų politikos ir priemonių, skirtų 
abiejų sričių politikos įgyvendinimui skatinti, valdymui.

Žvejybos srityje fondas siekia spręsti uždavinius, nustatytus pasiūlyme dėl pagrindų 
reglamento dėl BŽP reformos, kuria siekiama, be kitų priemonių, skatinti taikyti labiau 
išteklius tausojančius žvejybos būdus, kad būtų panaikintas išmetimas į jūrą ir nustatytas 
didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis (DGTŽL). Jis taip pat apima reikalavimus 
atitinkančias priemones, numatytas pasiūlyme dėl bendro žvejybos produktų rinkos 
organizavimo (BŽPRO).

Europos Komisija nenumato galimybės skirti paramą galutiniam ar laikinam žvejybos veiklos 
sustabdymui, nes mano, kad ateityje pajėgumai bus keičiami taikant naują teisių perdavimo 
tvarką.

Kita vertus, Komisija remia tradicinę žvejybą ir ketina skatinti inovacinius žvejybos ir 
akvakultūros projektus, didesnį tausumą aplinkos požiūriu taikant labiau išteklius tausojančius 
būdus ir teikti pirmenybę kovai su klimato kaita. 

EJRŽF ypatingą dėmesį skiria darbo vietų kūrimui pakrančių zonose, imantis, be kitų 
priemonių, įvairinimo ir vykdant kitą įvairią su jūra susijusią žvejybos veiklą.

Pasiūlyme dėl naujo fondo taip pat siekiama sutvirtinti socialinį tvarumą ir pirmą kartą 
pripažįstamas vaidmuo, kurį dažnai atlieka sutuoktiniai šeimyninėse žvejybos įmonėse, 
dažnai be jokio teisinio pripažinimo. 
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Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė palankiai vertina Europos Komisijos numatytas Europos pakrančių zonų 
ekonominio ir socialinio vystymo priemones ir pritaria didžiajai pasiūlymo tikslų daliai. Ji 
palankiai vertina Bendrijos vykdomosios valdžios pastangas pagerinti tose zonose gyvenančių 
žmonių gyvenimo lygį. 

Vis dėlto pagal Komisijos požiūrį visuotinai sumažinama finansinė našta žvejybai, kuri ir 
toliau yra daugeliui zonų gyvybiškai svarbus sektorius, pirmenybę teikiant didesniam veiklos 
įvairinimui, susijusiam su kitais jūriniais sektoriais, ir siekiant naudos naujai integruotai jūrų 
politikai.

Siekiant sustiprinti žvejybos sektoriaus socialinį ir ekonominį vaidmenį ir pripažinti 
perdirbimo ir pardavimo sektorių funkciją, kurią jie atlieka kuriant darbo vietas, pasiūlyme 
numatyti tikslai turėtų būti apibrėžti iš naujo. 

Nuomonės referentė remia mintį nustatyti perleidžiamųjų teisių į kvotas, jei jos apsiriboja tam 
tikrais laivynais, sistemą, tačiau prieštarauja, kad būtų panaikinta parama galutiniam ir 
laikinam veiklos sustabdymui. Šios priemonės padėjo pritaikyti žvejybos pajėgumus ir 
sušvelninti ekonominių sąnaudų poreikį susiklosčius kritinei padėčiai, pvz., pasibaigus 
žvejybos susitarimams. Ši parama turėtų būti išlaikyta, nesvarbu, ar galiausiai Komisijos 
pasiūlymas nustatyti perleidžiamosiomis žvejybos koncesijomis grįstą sistemą būtų atmestas, 
ar ne, nes tokiai sistemai reiktų tam tikro laiko prisitaikyti, kol ji iš tikrųjų paveiktų Europos 
Sąjungos žvejybos pajėgumus. Be to, Komisijos pasiūlyme numatoma nedaug žvejams skirtų 
lydimųjų socialinių ir ekonominių priemonių, išskyrus su ilgalaikiu mokymu ir verslo planų 
siekiant sustabdyti veiklą rengimu susijusias priemones, todėl jas reikėtų papildyti paramos 
priemonėmis siekiant kompensuoti profesinės veiklos nutraukimą po to, kai sustabdoma laivo 
veikla, pvz., ankstyvą išėjimą į pensiją ir vienkartines išmokas.

Žvejybos sektorius, kaip ir kiti ekonomikos sektoriai, taip pat turi prisidėti kovojant su 
klimato kaita. Taigi nepateisinama panaikinti paramą, skiriamą variklių energijos vartojimo 
efektyvumui didinti, nes jų modernizavimas taip pat svarbus laivų saugai užtikrinti.

Kita vertus, pasiūlyme nepateikiama jokių veiksmų, kaip geriau spręsti kartų kaitos klausimą, 
tai tarsi prieštarauja pastangoms stiprinti Europos pakrančių zonų vystymą.

Praeityje žvejybos sektoriuje dėl ekstremalių aplinkybių, pvz., dėl gaivalinių nelaimių ir 
didžiulio užterštumo, buvo susiklostę itin sudėtingų situacijų, o Europos Sąjunga neturėjo 
specialių priemonių, kad galėtų reaguoti į tokio tipo įvykius. Nuomonės referentė mano, kad 
reikėtų pasinaudoti šia nauja bendros žuvininkystės politikos reforma šioms problemoms 
spręsti, todėl siūlo nustatyti specialią paramą, skirtą ekstremalių įvykių padariniams švelninti. 

Į pranešimo projektą įterpiama nauja apibrėžtis „žuvininkystės išteklių gavybos sektoriaus 
veiklos vykdytojas“, tai kai kuriais atvejais leidžia paaiškinti, kas priklauso Europos 
Komisijos pasiūlyme numatytiems paramos gavėjams, kitais atvejais į minėtųjų paramos 
gavėjų ratą galima įtraukti kitus žuvininkystės išteklių gavybos darbuotojus, įskaitant žvejus, 
kurie žvejoja be laivų. Taip yra priemonių, skirtų saugai ir higienai darbe gerinti, atveju, jos 
Komisijos pasiūlyme taikomos tik laive dirbantiems žvejams. 
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Nuomonės referentė taip pat įtraukė tradicinės žvejybos apibrėžties pakeitimą, nes mano, kad 
apibrėžtis negali remtis vien tik laivo ilgiu, kaip siūlo Komisija. Ši apibrėžtis vykdant reformą 
taptų itin svarbi, jei būtų taikoma perleidžiamųjų žvejybos teisių sistema, į kurią būtent ir 
nepatektų tradicinė žvejyba, siekiant išvengti, kad žvejybos ištekliai netektų tik dideliems 
laivams, nes taip būtų padaryta socialinės ir ekonominės žalos daugeliui pakrančių regionų.

Pranešimo projekte taip pat keičiamas Komisijos tekstas, kai kalbama apie priemones, 
susijusias su išmetimu į jūrą ir DGTŽL, taip reiškiamas prieštaravimas vykdomosios valdžios 
pagrindų reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos (BŽP) nustatytiems abiejų sričių 
politikos tikslams.

Kalbant apie paramos reikalavimus atitinkančias rinkos stabilizavimo priemones, pranešimo 
projekte atspindimas europinio sektoriaus susirūpinimas, taigi nepritariama tam, kad 2019 m. 
būtų panaikinta parama privačiam sandėliavimui ir nedelsiant panaikintos 
kompensuojamosios išmokos tunų sektoriui.

Akvakultūros srityje Komisijos pasiūlymas per daug ribojantis, ribojama su inovacijomis 
susijusi bazinė parama MVĮ ir labai mažoms įmonėms. Didelės įmonės daugeliu atveju 
vienintelės gali imtis reikalingų investicijų ir turint mintyje tai, kad inovacijos yra vienas iš 
tikslų, kurio siekiama šiame pasiūlyme, Komisijos nustatyti apribojimai atrodo prieštaringi. 
Nuomonės referentė mano, kad tai ateities sektorius, kuriam reikia sudaryti galimybes ir 
vengti nustatyti apribojimus naujoje finansinėje priemonėje. 

Kita vertus, Komisija nepakankamai išsamiai nagrinėja, kaip būtų galima pagerinti su 
gavybos veikla susijusias priemones, taigi šiame projekte yra daug pakeitimų, kuriais 
siekiama išplėsti paramos perdirbimui ir pardavimui priemones, tai sektoriai, kurie turėtų būti 
įtraukti taikant vietos plėtros strategijas. 

Apskritai, nuomonės referentė sutinka su naujomis Europos Komisijos siūlomomis gairėmis, 
tačiau siūlo pakeitimų, kurie dažnai atitinka Bendrijos vykdomosios valdžios nustatytus ir 
kitus tikslus, kad būtų atkurti tie senojo Europos žuvininkystės fondo elementai, kurie turėtų 
galioti ir ateinančiu finansinio programavimo laikotarpiu.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) labai svarbu geriau integruoti 
aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai 

(9) labai svarbu geriau integruoti 
aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai 



PE494.699v01-00 6/50 PA\911407LT.doc

LT

padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir 
uždavinius aplinkosaugos politikos srityje 
ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP 
siekiama naudoti gyvuosius biologinius 
jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir 
užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad 
vėliausiai iki 2015 m. būtų pasiektas 
didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio tikslas. BŽP įgyvendinamas 
apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris į 
žuvininkystės valdymą. Taigi, EJRŽF 
turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, 
kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva);

padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir 
uždavinius aplinkosaugos politikos srityje 
ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP 
siekiama naudoti gyvuosius biologinius 
jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir 
užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad 
vėliausiai iki 2020 m. būtų pasiektas su 
didžiausiu galimo tausios žvejybos 
laimikiu susijęs tikslas. BŽP 
įgyvendinamas apsaugantis, ekosistema 
pagrįstas požiūris į žuvininkystės valdymą.
Taigi, EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų 
aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, 
nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva);

Or. es

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) BŽP tikslų siekimui būtų sukliudyta, 
jei Sąjungos finansinė parama pagal 
EJRŽF būtų skiriama ūkio subjektams, 
kurie ex ante nesilaiko reikalavimų, 
susijusių su viešuoju jūrų biologinių 
išteklių apsaugos interesu. Todėl tik tie 
ūkio subjektai turėtų būti laikomi 
tinkamais, kurie per tam tikrą laikotarpį 
nuo pagalbos paraiškų pateikimo nesivertė 
veikla su žvejybos laivais, įtrauktais į 
Sąjungos NNN laivų sąrašą, nurodytą 2008 
m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos 
sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią 
neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti 
nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio 
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 

(15) BŽP tikslų siekimui būtų sukliudyta, 
jei Sąjungos finansinė parama pagal 
EJRŽF būtų skiriama ūkio subjektams, 
kurie ex ante nesilaiko reikalavimų, 
susijusių su viešuoju jūrų biologinių 
išteklių apsaugos interesu. Todėl tik tie 
ūkio subjektai turėtų būti laikomi 
tinkamais, kurie per tam tikrą laikotarpį 
nuo pagalbos paraiškų pateikimo nesivertė 
veikla su žvejybos laivais, įtrauktais į 
Sąjungos NNN laivų sąrašą, nurodytą 2008 
m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos 
sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią 
neteisėtai, nedeklaruojamai ir 
nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti 
nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio 
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 
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1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei 
panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 
1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, 40 
straipsnio 3 dalyje, tokių laivų nevaldė ir 
nebuvo jų savininkais, ir kurie nepadarė 
Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 
straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009,
nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiančio 
reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 
2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 
768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 
2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 
509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 
1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 
1342/2008 ir panaikinančio reglamentus
(EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir
(EB) Nr. 1966/2006, 90 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų sunkių pažeidimų ar kurie nebuvo 
pripažinti neatitinkantys kitų BŽP 
taisyklių, kas ypač trukdytų susijusių 
išteklių tvarumui ir iškeltų didelę grėsmę 
tausiai gyvųjų biologinių jūrų išteklių 
eksploatacijai, kuri padėtų žvejojamų rūšių 
populiacijas atkurti ir išlaikyti aukščiau
lygių, kurie užtikrina didžiausią galimą 
tausios žvejybos laimikį (toliau – DGTŽL);

1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei 
panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 
1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, 40 
straipsnio 3 dalyje, tokių laivų nevaldė ir 
nebuvo jų savininkais, ir kurie nepadarė 
Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 
straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. 
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiančio 
reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 
2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 
768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 
2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 
509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 
1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 
1342/2008 ir panaikinančio reglamentus
(EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir
(EB) Nr. 1966/2006, 90 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų sunkių pažeidimų ar kurie nebuvo 
pripažinti neatitinkantys kitų BŽP 
taisyklių, kas ypač trukdytų susijusių 
išteklių tvarumui ir iškeltų didelę grėsmę 
tausiai gyvųjų biologinių jūrų išteklių 
eksploatacijai, kuri padėtų žvejojamų rūšių 
populiacijas atkurti iki lygių, kurie būtų 
artimi didžiausiam galimam tausios 
žvejybos laimikiui (toliau – DGTŽL), ir 
juos išlaikyti;

Or. es

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) svarbiausia BŽP kontekste yra atitikti 
tam tikras ex ante sąlygas, ypač teikiant 
ilgametį nacionalinį strategijos planą dėl 
akvakultūros ir parodant administracines 
galimybes atitikti žuvininkystės valdymo 

Išbraukta.
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duomenų reikalavimus, ir įgyvendinti 
Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir 
įgyvendinimo sistemą;

Or. es

Pagrindimas

Komisija turėtų geriau išnagrinėti ex ante sąlygas, kad, pageidautina, išlaikytų tik tas, kurios 
gerina fondo veiksmingumą.

Pakeitimas 4

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 diversifikacija 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);

Or. es

Pakeitimas 5

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, EJRŽF turėtų remti
šiam tikslui skirtas investicijas,

Or. es
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio 
pajėgumo mažinimas naudojant viešosios 
pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar 
nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų 
pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo 
neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems 
perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų, 
kuriomis siekiama sumažinti perteklinį 
pajėgumą ir padidinti susijusių ūkio 
subjektų ekonominę veiklą ir pelningumą, 
kūrimą ir valdymą;

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas 
yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių 
eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo 
nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl 
labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos 
laivyną prie esamų išteklių ir, kad būtų 
pasiektas šis tikslas, reikia ir toliau taikyti
viešosios pagalbos priemones, tokias kaip 
laikino ar nuolatinio žvejybos sustabdymo 
ir laivų pašalinimo iš apyvartos schemos. 
Be to, EJRŽF rems perleidžiamųjų 
žvejybos koncesijų sistemų, kuriomis
siekiama sumažinti perteklinį pajėgumą ir 
padidinti susijusių ūkio subjektų 
ekonominę veiklą ir pelningumą, kūrimą ir 
valdymą;

Or. es

Pagrindimas

Parama galutiniam ir laikinam veiklos sustabdymui padėjo sumažinti Europos laivyno 
pajėgumus. Be to, ši parama padeda sušvelninti susiklosčius kritinėms situacijoms patiriamus 
socialinius ir ekonominius padarinius, taigi būtų netinkama ją panaikinti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų planą, 
EJRŽF turėtų remti investicijas į žvejybos 
laivus, kuriomis siekiama geriau panaudoti 
nepageidaujamus žuvų kiekius, ir padidinti 
mažai panaudojamas sugautų žuvų dalis.

(43) pagal BŽP nustatytą laipsniško 
išmetimo į jūrą sumažinimo planą, EJRŽF 
turėtų remti investicijas į žvejybos laivus, 
kuriomis siekiama geriau panaudoti 
nepageidaujamus žuvų kiekius, ir padidinti 
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Atsižvelgiant į išteklių skurdumą, siekiant 
padidinti sugaunamų žuvų vertę, EJRŽF 
taip pat turėtų paremti investicijas į 
žvejybos laivus, kuriomis siekiama 
padidinti sugaunamų žuvų komercinę
vertę;

mažai panaudojamas sugautų žuvų dalis.
Atsižvelgiant į išteklių skurdumą, siekiant 
padidinti sugaunamų žuvų vertę, EJRŽF 
taip pat turėtų paremti investicijas į 
žvejybos laivus, kuriomis siekiama 
padidinti sugaunamų žuvų komercinę 
vertę;

Or. es

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, 
švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, 
EJRŽF turėtų remti atitinkamas 
investicijas, visų pirma tokias, kuriomis 
siekiama padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą, aplinkos apsaugą, galutinio 
produkto kokybę, taip pat saugos ir darbo 
sąlygas;

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, 
švartavimosi vietų, inkaravimo vietų ir
aukcionų svarbą, EJRŽF turėtų remti 
atitinkamas investicijas, visų pirma tokias, 
kuriomis siekiama padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą, aplinkos apsaugą, 
galutinio produkto kokybę, taip pat saugos 
ir darbo sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

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

(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, išlaidų, atsirandančių, kai 
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sunaikinimo prarandama labai daug 
produkcijos;

surenkami ir naikinami eksploatuojant 
nugaišę gyvūnai, taip pat dėl gamybos 
įrangos sunaikinimo prarandama labai 
daug produkcijos;

Or. es

Pakeitimas 10

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 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 mažinimo politikos, 
EJRŽF taip pat turėtų remti 
nepageidaujamų sugautų žuvų tvarkymą;

Or. es

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
69 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69a) specialios atokiausiems regionams 
taikomos priemonės buvo labai naudingos 
siekiant kompensuoti sunkumus, kurių 
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kyla dėl jų atokumo ir atskirties. Turint 
mintyje ateinantį finansinio 
programavimo laikotarpį, reikia išsamiai 
išnagrinėti galimybę pradėti taikyti 
panašias priemones toms atokioms 
Europos Sąjungos salų teritorijoms, 
kurios dėl savo ypatumų panašios į 
regionus, kuriuose šios žemė ūkio 
politikos priemonės pasirodė esančios 
veiksmingos;

Or. es

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių 
išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos 
reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos 
žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl 
BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, 
nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač 
kenkiantys susijusiems ištekliams ir dėl to 
keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių 
jūrų išteklių tausiam naudojimui, t. y. taip, 
kad žvejojamų išteklių populiacijos būtų 
atkuriamos ir išlaikomos aukščiau lygių,
užtikrinančių DGTŽL, ir tie, kurie verčiasi 
NNN žvejyba, negali gauti paramos iš 
EJRŽF. Sąjungos finansavimas jokiame 
etape, nuo atrankos iki veiklos 
įgyvendinimo, negali būti suteikiamas 
nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto 
BŽP reglamento tiksluose;

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių 
išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos 
reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos 
žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl 
BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, 
nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač 
kenkiantys susijusiems ištekliams ir dėl to 
keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių 
jūrų išteklių tausiam naudojimui, t. y. taip, 
kad žvejojamų išteklių populiacijos būtų 
atkuriamos iki lygių, kurie būtų artimi
DGTŽL, ir jas būtų galima išlaikyti 
tokiame lygyje, ir tie, kurie verčiasi NNN 
žvejyba, negali gauti paramos iš EJRŽF.
Sąjungos finansavimas jokiame etape, nuo 
atrankos iki veiklos įgyvendinimo, negali 
būti suteikiamas nesilaikantiems viešojo 
intereso dėl jūrų biologinių išteklių 
išsaugojimo, nustatyto BŽP reglamento 
tiksluose;

Or. es
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Pakeitimas 13

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. es

Pakeitimas 14

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 regionas – regionas su 
jūros, upės 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. es

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlymo apibrėžtyje neatsižvelgiama į žemyninę akvakultūrą, kuri 
vykdoma upėse, pvz, upėtakių auginimą.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) integruota jūrų politika (IJP) – Europos 
Sąjungos politika, kuria skatinamas 
koordinuotas ir nuoseklus sprendimų
priėmimas siekiant maksimaliai užtikrinti 
tvarų valstybių narių, visų pirma 
Sąjungos pakrančių, salų bei atokiausių 
regionų, taip pat jūrų sektorių vystymąsi, 
ekonomikos augimą ir socialinę 
sanglaudą vykdant darnią su jūromis 
susijusią politiką ir atitinkamą tarptautinį 
bendradarbiavimą;

(7) integruota jūrų politika (IJP) –  Europos 
Sąjungos politika, kuria siekiama nustatyti 
ir taikyti integruotą, nuoseklią, skaidrią ir 
tvarią sprendimų, susijusių su 
vandenynais, pakrančių, salų ir atokiausių 
regionų jūromis ir jūrų sektoriais,
priėmimo procedūrą;

Or. es

Pagrindimas

Apibrėžtis atitinka remiantis 2007 m. spalio 10 d. Europos Komisijos komunikate dėl Europos 
Sąjungos integruotos jūrų politikos nustatytą apibrėžtį.

Pakeitimas 16

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 registro I 
priedo 3 lentelėje;

(18) mažos apimties priekrantės žvejyba –
žvejyba žvejybos laivais, kurių bendras 
ilgis ne didesnis kaip 15 m arba kurių
potvynių ir atoslūgių ciklas trumpesnis 
kaip 24 valandos;

Or. es

Pagrindimas

Mažos apimties žvejybos negalima apibrėžti remiantis vien tik technine laivo charakteristika, 
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kaip antai laivo ilgis. Siekiant apibūdinti šią veiklą reikia atsižvelgti į kitus ypatumus, 
pavyzdžiui potvynių ir atoslūgių trukmę.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) žuvininkystės išteklių gavybos 
sektoriaus veiklos vykdytojas – fizinis ar 
juridinis asmuo, kuris eksploatuoja įmonę 
ar kuri jam priklauso, kuris savarankiškai 
ar kaip darbuotojas dirba įmonėje, kuri 
vykdo veiklą, susijusią su bet kuriuo 
žuvininkystės išteklių gavybos produktų 
gamybos grandinės etapu.

Or. es

Pagrindimas

Tinkama įterpti apibrėžtį, kuri apimtų visą žuvininkystės išteklių gavybos sektorių, kad būtų 
paaiškinta, kas priklauso naujame reglamente numatytiems paramos gavėjams, šia parama 
daugeliu atveju turėtų pasinaudoti visi veiklos vykdytojai, įskaitant gaudyklėmis žvejojančius 
ar pagalbinius žvejus (tinklų nėrėjas, pakuotojus ir kt.)

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti tvarią ir konkurencingą
žuvininkystę ir akvakultūrą;

(a) skatinti konkurencingą žvejybą ir 
akvakultūrą, įskaitant perdirbimo ir 
pardavimo veiklą, taip pat šios veiklos 
ekonominį, socialinį ir ekologinį tvarumą;

Or. es

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad būtina sustiprinti naujojo fondo tikslų socialinį ir ekonominį 
aspektus, nes nereikia pamiršti, kad žvejyba yra daugelio Europos Sąjungos pakrančių zonų 
gerovei svarbi veikla.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) žvejybos įvairinimas, įskaitant
įvairinimą, kai įtraukiami kiti jūrų 
ekonomikos sektoriai;

Or. es

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo Europos Komisijos pirmenybinį tikslą padalyti į dvi dalis. Kita 
vertus, ji mano, kad įvairinimas nebūtinai turi vykti už žvejybos sektoriaus ribų. Žvejybos 
veikla galėtų pasiūlyti užimtumo galimybių, kurių nereikėtų sistemingai ignoruoti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) jūrų ekonomikos augimo, įskaitant 
klimato kaitą.

Or. es

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo Europos Komisijos b pirmenybinį tikslą padalyti į dvi dalis.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ex ante sąlyga Išbraukta.
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikomos ex ante sąlygos, 
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nurodytos šio reglamento III priede.

Or. es

Pagrindimas

Komisija turėtų geriau išnagrinėti ex ante sąlygas, kad, pageidautina, išlaikytų tik tas, kurios 
gerina fondo veiksmingumą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ūkio subjektų, kurie kitais būdais 
nesilaikė BŽP taisyklių, keldami didelę 
grėsmę susijusių išteklių tvarumui.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Dėl šio Europos Komisijos pasiūlymo teksto kyla teisinis netikrumas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatomi 1 dalies c punkte minimi kiti 
reikalavimų nesilaikymo būdai, kai 
keliama didelė grėsmė susijusių išteklių 
tvarumui.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Dėl šio Europos Komisijos pasiūlymo teksto kyla teisinis netikrumas.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) naujų žvejybos laivų statymas arba
žvejybos laivų įvežimas;

Or. es

Pagrindimas

Parama išmontavimui reikalinga norint tęsti Europos laivyno pertvarką ir taip padėti geriau 
pritaikyti žvejybos pajėgumus atsižvelgiant į turimus išteklius. Audito Rūmų pranešime dėl 
EŽF veikimo rekomenduojama šią paramą naudoti veiksmingiau, tačiau visiškai nekalbama 
apie tai, kad ją reikėtų panaikinti.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) laikinas žvejybinės veiklos 
nutraukimas;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Europos parama žvejybos veiklos sustabdymui padėjo įveikti kritines situacijas ir drauge 
sumažinti su jomis susijusias socialines išlaidas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atokiausių regionų kompensacijoms 
pagal V antraštinės dalies V skyrių 

5. Atokiausių regionų kompensacijoms 
pagal V antraštinės dalies V skyrių 
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skiriami ištekliai per metus neturi viršyti: skiriami ištekliai per metus neturi viršyti:
- Azorų saloms ir Madeirai –
4 300 000 EUR;

Azorų saloms ir Madeirai –
8 300 000 EUR;

- Kanarų saloms – 5 800 000 EUR; Kanarų saloms – 11 600 000 EUR;

- Prancūzijos Gvianai ir Reunjonui –
4 900 000 EUR.

Prancūzijos Gvianai ir Reunjonui –
9 800 000 EUR.

Or. es

Pagrindimas

Atokiausi Europos Sąjungos regionai itin stipriai patiria ekonomikos krizę, nedarbo lygis jose 
viršija Europos Sąjungos vidurkį. Nuomonės referentė siūlo padvigubinti šiems regionams 
skiriamas lėšas, siekiant kompensuoti išlaidas, kurių jie turi dėl atokumo ir atskirties. Sumą iš 
viso siūloma padidinti 15 mln. EUR, kurie būtų išskaičiuoti iš tiesioginiam EJRŽF valdymui 
skirtų lėšų, taip būtų užtikrintas biudžeto neutralumas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiesioginio valdymo biudžeto ištekliai Tiesioginio valdymo biudžeto ištekliai

1 047 000 000 EUR suma iš EJRŽF 
skiriama VI antraštinės dalies I ir II 
skyriuose nurodytoms tiesioginio valdymo 
priemonėms. Į šią sumą įtraukiama pagal 
91 straipsnį teikiama techninė pagalba.

1 032 000 000 EUR suma iš EJRŽF 
skiriama VI antraštinės dalies I ir II 
skyriuose nurodytoms tiesioginio valdymo 
priemonėms. Į šią sumą įtraukiama pagal 
91 straipsnį teikiama techninė pagalba.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisija turėtų glaustai pagrįsti tiesioginio valdymo išlaidas, nes pasiūlyme 
numatyta procentinė dalis sudaro itin didelę EJRŽF biudžeto dalį (16 proc.). Nuomonės 
referentė mano, kad minimali dotacijų, kurias sau pasilieka Komisija, dalis – tik 15 mln. eurų, 
galėtų būti skirta Europos Sąjungos atokiausiems regionams, kurie dabartinę ekonomikos 
krizę patiria labiau nei likusi Europos Sąjunga, skiriamoms išmokoms.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindiniai veiklos programos principai Išbraukta.
Rengdama veiklos programą, valstybė 
narė atsižvelgia į šiuos pagrindinius 
principus:
a) į programą turi būti įtraukti atitinkami 
priemonių, susijusių su kiekvienu 
programoje numatytu Sąjungos prioritetu, 
deriniai, loginiu pagrindu sudaryti 
remiantis ex ante vertinimu ir stiprybių, 
silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau –
SSGG) analize;
b) į programą turi būti integruotas 
tinkamas į inovacijas, klimato kaitos 
švelninimą bei prisitaikymą prie jos 
orientuotas metodas;
c) turi būti numatyti atitinkami veiksmai, 
kuriais siekiama supaprastinti ir 
palengvinti programos įgyvendinimą;
d) jeigu taikytina, turi būti užtikrintas 
priemonių, taikomų įgyvendinant šio 
reglamento 6 straipsnio 3 ir 5 dalyse dėl 
EJRŽF nurodytus Sąjungos prioritetus, 
derėjimas su [Reglamento dėl bendros 
žuvininkystės politikos] 43 straipsnyje 
nurodytu akvakultūros daugiamečiu 
nacionaliniu strateginiu planu.

Or. es

Pagrindimas

Šis straipsnis nenaudingas, nes pakartojami kitose reglamento dalyse jau nurodyti elementai.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinio dialogo skatinimą 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygiu, 
įtraukiant žvejus ir kitas suinteresuotąsias 
šalis.

(c) socialinio dialogo skatinimą 
nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygiu, 
įtraukiant žuvininkystės išteklių gavybos 
sektoriaus vykdytojus ir kitas 
suinteresuotąsias šalis.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas yra į paramos gavėjus įtraukti gaudyklėmis žvejojančius žvejus ir kitus 
žuvininkystės išteklių gavybos sektoriaus kolektyvus, pvz., pakuotojas ir tinklų nėrėjas, kurių 
veikla neįeina į žvejų apibrėžtį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
teikiama savarankiškai dirbančių žvejų
sutuoktiniams arba, jeigu (ir kiek) tai 
pripažinta nacionaliniais teisės aktais, 
savarankiškai dirbančių žvejų
sugyventiniams, kurie nėra darbuotojai 
arba verslo parneriai, jeigu jie 
nacionaliniais teisės aktais nustatytomis 
sąlygomis nuolat dalyvauja savarankiškai 
dirbančio žvejo veikloje arba atlieka 
pagalbinius darbus.

2. 1 dalyje nurodyta parama taip pat 
teikiama savarankiškai dirbančių
žuvininkystės išteklių gavybos sektoriaus 
veiklos vykdytojų sutuoktiniams arba, jeigu
(ir kiek) tai pripažinta nacionaliniais teisės 
aktais, savarankiškai dirbančių
žuvininkystės išteklių gavybos sektoriaus 
veiklos vykdytojų sugyventiniams, kurie 
nėra darbuotojai arba verslo parneriai, 
jeigu jie nacionaliniais teisės aktais 
nustatytomis sąlygomis nuolat dalyvauja 
savarankiškai dirbančio žvejo veikloje arba 
atlieka pagalbinius darbus.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas yra į paramos gavėjus įtraukti gaudyklėmis žvejojančius žvejus ir kitus 
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žuvininkystės išteklių gavybos sektoriaus kolektyvus, pvz., pakuotojas ir tinklų nėrėjas, kurių 
veikla neįeina į žvejų apibrėžtį.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naujas ne žvejybos įmones; (a) naujas įmones, taip pat ne žvejybos
sektoriuje;

Or. es

Pagrindimas

Nesuprantama, kodėl įvairinimas ir darbo vietų kūrimas turi vykti ne žvejybos sektoriuje.
Žvejybos veikla taip pat gali prisidėti siekiant šių tikslų.

Pakeitimas 32

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.

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

Or. es

Pagrindimas

Įvairinimas ir darbo vietų kūrimas turėtų būti visiems be išimties Europos žvejybos laivams 
aktualūs klausimai, visų pirma dabartiniu metu, kai ekonomikos krizė tokia didelė.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) jaunų verslininkų vykdomą laivų 
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pirkimą.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlyme nėra jokios kartų kaitos žvejybos sektoriuje skatinimo 
priemonės. Vis dėlto pirmenybę reikia teikti darbo vietų jaunimui kūrimui.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies a punkte numatyta parama 
teikiama žvejams, kurie:

1 dalies a punkte numatyta parama 
teikiama žuvininkystės išteklių gavybos 
sektoriaus veiklos vykdytojams, kurie:

Or. es

Pagrindimas

Diversifikacija ir darbo vietų kūrimas turi būti visame žuvininkystės sektoriuje sprendžiami 
klausimai. Pasiūlyme vartojami terminai nepakankamai aiškūs.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 1 dalies a punktą teikiamos 
finansinės paramos suma turi neviršyti 
50 proc. verslo plane kiekvienai veiklos 
rūšiai numatyto biudžeto ir didžiausios 
kiekvienai veiklos rūšiai leidžiamos 
50 000 EUR sumos.

6. Pagal 1 dalies a punktą teikiamos 
finansinės paramos suma turi neviršyti 
50 proc. verslo plane kiekvienai veiklos 
rūšiai numatyto biudžeto.

Or. es

Pagrindimas

Didžiausia 50 000 EUR suma nepagrįsta ir gali lemti investavimo galimybių praradimą.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveikatos ir saugos užtikrinimas laive Darbuotojų sveikata ir sauga

Or. es

Pagrindimas

Numatyta parama turi padėti visiems žvejams, įskaitant be laivų žvejojančius žvejus,
gaudyklėmis žvejojančius žvejus ir pagalbinius darbininkus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti žvejų darbo sąlygas
laive, EJRŽF gali remti investicijas į laivą 
arba į atskirus jo įrenginius, jeigu šiomis 
investicijomis viršijami pagal 
nacionalinius arba Sąjungos teisės aktus 
privalomi standartai.

1. Siekdamas pagerinti žuvininkystės 
išteklių gavybos sektoriaus veiklos 
vykdytojų darbo sąlygas, EJRŽF gali remti 
investicijas į laivą arba į atskirus jo 
įrenginius, kad būtų pagerinta sauga, 
darbo sąlygos, higiena, produktų kokybė, 
energijos vartojimo efektyvumas ir 
selektyvumas, jei dėl to nepadidėja 
žvejybos pajėgumai.

Or. es

Pagrindimas

Numatyta parama turi padėti visiems žvejams, įskaitant eilinius žvejus, gaudyklėmis 
žvejojančius žvejus ir pagalbinius darbininkus. Taip pat reikia patikslinti, kokiose srityse gali 
būti daromos investicijos, kad būtų užtikrinama geresnė darbuotojų sveikata ir sauga.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama teikiama žvejams arba žvejybos 
laivų savininkams.

2. Parama teikiama žuvininkystės išteklių 
gavybos sektoriaus veiklos vykdytojams
arba žvejybos laivų savininkams, arba 
žvejybos įrankiams.

Or. es

Pagrindimas

Parama darbuotojų sveikatai ir saugai gerinti turi padėti visiems žvejams, įskaitant be laivų 
žvejojančius žvejus, gaudyklėmis žvejojančius žvejus ir pagalbinius darbininkus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu veikla yra investicijos į laivą, 
parama tam pačiam žvejybos laivui 
teikiama ne daugiau kaip kartą per 
programavimo laikotarpį. Jeigu veikla yra 
investicijos į atskirus įrenginius, parama 
tam pačiam paramos gavėjui teikiama ne 
daugiau kaip kartą per programavimo 
laikotarpį.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šie nauji Komisijos siūlomi apribojimai dėl paramos darbuotojų sveikatai ir saugai gerinti 
dažnio tampa kliūtimi norint pasiekti šiame straipsnyje numatytus tikslus. Nuomonės referentė 
prieštarauja šiems apribojimams, nes negalima iš anksto žinoti, kiek investicijų reikės.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 150 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomos 1 dalyje nurodytos paramos 
reikalavimus atitinkančios veiklos rūšys.

4. Paramos reikalavimus atitinkančios 
veiklos rūšys įtraukiamos į veiklos 
programą ir į atrankos kriterijus.

Or. es

Pagrindimas

Europos Komisija neturėtų turėti įgaliojimų, priimdama deleguotuosius aktus, nustatyti 
paramos reikalavimus atitinkančias veiklos rūšis.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) galutinis žvejybos laivų veiklos 
sustabdymas;

Or. es

Pagrindimas

Praeityje parama galutiniam veiklos sustabdymui padėjo pertvarkyti sektorių, ateityje reikės 
iš naujo keisti Europos žvejybos pajėgumus, siekiant išsaugoti išteklius.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) laikiną žvejybos veiklos, skirtos 
žvejybos laivų savininkams ir žvejams, 
sustabdymą.



PA\911407LT.doc 27/50 PE494.699v01-00

LT

Or. es

Pagrindimas

Parama laikinam veiklos sustabdymui reikalinga norint sumažinti socialines išlaidas, 
patiriamas drastiškai mažinant žvejybos pajėgumus.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Galutinai nutraukti žvejybos laivo 
eksploatavimą galima tik jį pašalinant iš 
apyvartos ar perstatant su valstybės narės 
vėliava ir įregistravus jį Bendrijoje 
veiklai, nesusijusiai su žvejyba, vykdyti.

Or. es

Pagrindimas

Praeityje parama galutiniam veiklos sustabdymui padėjo pertvarkyti sektorių ir sumažinti 
socialines išlaidas, patiriamas drastiškai mažinant žvejybos pajėgumus, kad būtų geriau 
saugomi ištekliai. Taigi reikia išlaikyti tokio tipo paramą, nesvarbu, ar bus pradėta taikyti 
perleidžiamųjų žvejybos teisių sistema, ar ne.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Galutinis laivo eksploatavimo 
sustabdymas reiškia, kad galutinai 
panaikinami atitinkamo laivo pajėgumai 
ir, jei reikia, žvejybos licencija.

Or. es

Pagrindimas

Praeityje parama galutiniam veiklos sustabdymui padėjo pertvarkyti sektorių, ateityje reikės 
iš naujo keisti Europos žvejybos pajėgumus, todėl reikia išlaikyti šią paramą.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Laikinai sustabdyti žvejybą bus galima 
tik taikant techninę priemonę, priimtą 
pagal Reglamento dėl BŽP 8 straipsnio d 
ir e punktus.

Or. es

Pagrindimas

Parama galutiniam veiklos sustabdymui padėjo pertvarkyti sektorių ir sumažinti socialines 
išlaidas, patiriamas dėl žuvininkystės išteklių apsaugos priemonių.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Galutinai nutraukti žvejybos laivų 
veiklą galima tik taikant Reglamento dėl 
BŽP 7 straipsnio c punkte numatytą 
apsaugos priemonę.

Or. es

Pagrindimas

Galutinis veiklos sustabdymas padėjo pertvarkyti sektorių ir sumažinti socialines išlaidas, 
patiriamas dėl žuvininkystės išteklių apsaugos priemonių.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Parama žvejybos pajėgumų valdymo 

priemonių taikymui
1. Siekdamas užtikrinti veiksmingą pagal 
Reglamento dėl BŽP 34 straipsnį taikomų 
apsaugos priemonių įgyvendinimą, 
EJRŽF gali remti:
a) galutinį žvejybos laivų veiklos 
sustabdymą;
b) laikiną žvejybos veiklos sustabdymą; 
parama skiriama žvejybos laivų 
savininkams ir žvejams, jei jos reikia 
norint pasiekti numatytus galutinio 
sustabdymo tikslus.
2. 1 dalyje numatytos priemonės 
įgyvendinamos pagal išmontavimo 
planus, kuriuos patvirtina EJRŽF 
valdymo institucija.

Or. es

Pagrindimas

Žvejybos pajėgumų valdymui reikia tvirtų struktūrinės paramos priemonių, kad būtų 
užtikrintas jo veiksmingumas įvairių tipų žvejybos plotuose ir regionuose. Parama 
sustabdymui turi išlikti, nesvarbu, ar Europos Sąjungoje bus pradėta taikyti perleidžiamųjų 
žvejybos teisių sistema, ar ne, nes tokio pajėgumų sumažinimo poveikis pasijustų negreitai ir 
neapimtų visų formų laivynų. Be to, reikia išlaikyti paramą sustabdymui, kad būtų įveiktos 
kritinės situacijos, pvz., kai nutraukiami susitarimai su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
35 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35b straipsnis
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Parama galutinio žvejybos laivo 
eksploatavimo sustabdymo paveiktiems 

žvejams
Siekdamas sušvelninti žvejų, kurie 
praranda darbą dėl galutinio laivo, 
kuriame jie dirba, eksploatavimo 
sustabdymo, EJRŽF gali teikti socialines 
ir ekonomines kompensacijas:
a) už ankstyvą pasitraukimą iš žvejybos 
sektoriaus, įskaitant ankstyvą išėjimą į 
pensiją;
b) vienkartines kompensacijas žvejams, 
kurie ne mažiau kaip dvylika mėnesių 
dirbo laive. Ši kompensacija grąžinama 
pro rata temporis pagrindu, kai jos 
gavėjai vėl imasi darbo pagal profesiją 
nepraėjus vieniems metams nuo to laiko, 
kai gavo kompensaciją.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant palengvinti galutinio veiklos sustabdymo paveiktų žvejų padėtį, turi būti nustatytos 
socialinės ir ekonominės paramos priemonės. Nuomonės referentė nepritaria Komisijos
argumentams dėl šios paramos panaikinimo, nes dėl to atsirastų itin didelių socialinių 
išlaidų.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas sumažinti žvejybos poveikį 
jūrų aplinkai, paspartinti išmetimo į jūrą
panaikinimą ir palengvinti perėjimą prie 
gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo 
taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų 
galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, 
kurie užtikrina DGTŽL, EJRŽF gali remti 
investicijas į įrangą, kuria:

1. Siekdamas sumažinti žvejybos poveikį 
jūrų aplinkai, paspartinti išmetimo į jūrą
sumažinimą ir palengvinti perėjimą prie 
gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo 
taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų 
galima atkurti ir išlaikyti tokių lygių, kurie
būtų artimi DGTŽL, EJRŽF gali remti 
investicijas į įrangą, kuria:

Or. es
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Pagrindimas

Pagal BŽP turi būti nustatyti realistiški žuvininkystės išteklių apsaugos tikslai.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama tam pačiam Sąjungos žvejybos 
laivui ir tos pačios rūšies įrangai teikiama 
ne dažniau kaip kartą per programavimo 
laikotarpį.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šis Komisijos pasiūlytas apribojimas trukdo sėkmingai įgyvendinti priemones, skirtas 
žvejybos poveikiui jūrų aplinkoje apriboti. Gali prireikti keleto investicijų į tą patį laivą, todėl 
nesuprantamas šiame reglamente Komisijos pateikiamas naujas apribojimas.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama teikiama tik tada, kai žūklės arba 
kitokiomis 1 dalyje minėtomis 
priemonėmis akivaizdžiai geriau vykdoma 
dydžio atranka arba daromas mažesnis 
poveikis negaudomoms rūšims, palyginti 
su standartinėmis žūklės arba kitomis 
priemonėmis, kurios yra leidžiamos pagal 
Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus 
nacionalinius valstybių narių teisės aktus, 
priimtus regionavimo tikslais, kaip 
nurodyta [Reglamente dėl BŽP].

3. Parama teikiama tik tada, kai žvejybos
arba kitokiomis 1 dalyje minėtomis 
priemonėmis ribojami žvejybos veiklos 
fiziniai ir biologiniai padariniai.

Or. es
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu per daug ribojama paramos aprėptis.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) valstybės narės pripažintoms žvejų 
organizacijoms.

(c) žuvininkystės išteklių gavybos 
sektoriaus veiklos vykdytojams, kurie turi 
keistiną žūklės priemonę ir kurie per 
dvejus metus iki paraiškos pateikimo 
dienos vykdė su žuvininkyste susijusią 
veiklą ne mažiau kaip 60 dienų.

Or. es

Pagrindimas

Reikia, kad parama apimtų visus žuvininkystės išteklių gavybos sektoriaus darbuotojus.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Ekstremalių įvykių padariniams 

sušvelninti skiriama parama
Siekdamas sušvelninti ekonominę padėtį, 
susiklosčiusią dėl ekstremalaus įvykio, dėl 
kurio neįmanoma įprastai vykdyti 
žvejybos veiklos, EJRŽF gali teikti 
paramą laikinam žvejybos veiklos 
sustabdymui, skiriamą žvejybos laivų 
savininkams ir žvejams. Neatsižvelgiama į 
ypatingąsias aplinkybes, susidariusias 
taikant žuvininkystės išteklių apsaugos 
priemones.

Or. es
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Pagrindimas

Reglamente dėl EJRŽF turi būti numatytos ne tik žuvininkystės išteklių išsaugojimo 
priemonės, bet ir priemonė, skirta reaguoti į išskirtines aplinkybes, pvz., gaivalines nelaimes 
ar didelį užterštumą, kad būtų laikinai palengvinta paveiktų laivų savininkų ir žvejų padėtis.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas prisidėti prie išmetimo į jūrą 
ir priegaudos panaikinimo ir palengvinti 
perėjimą prie gyvųjų biologinių jūrų 
išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų 
rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir 
išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina
DGTŽL, EJRŽF gali remti projektus, 
kuriais siekiama gerinti arba pritaikyti 
naujas technikos arba organizavimo žinias, 
taip mažinant žvejybos poveikį aplinkai 
arba užtikrinant tvaresnį jūrų biologinių 
išteklių naudojimą.

1. Siekdamas prisidėti prie išmetimo į jūrą 
ir priegaudos sumažinimo ir palengvinti 
perėjimą prie gyvųjų biologinių jūrų 
išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų 
rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir 
išlaikyti tokių lygių, kurie artimi DGTŽL, 
EJRŽF gali remti projektus, kuriais 
siekiama gerinti arba pritaikyti naujas 
technikos arba organizavimo žinias, taip 
mažinant žvejybos poveikį aplinkai arba 
užtikrinant tvaresnį jūrų biologinių išteklių 
naudojimą.

Or. es

Pagrindimas

Reikia nustatyti realistiškus tikslus.

Pakeitimas 55

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.
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Or. es

Pagrindimas

Dėl Komisijos siūlomų apribojimų galėtų sumažėti kovos su klimato kaita tikslų aprėptis. Su 
varikliais susijusi parama reikalinga siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą. Jos 
panaikinimas jokiu būdu nepateisinamas. Kita vertus, pakeitime išlaikoma galimybė, jei 
reikia, vykdyti įvairias investicijas per tą patį programavimo laikotarpį.

Pakeitimas 56

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. es

Pagrindimas

Dėl Komisijos siūlomų apribojimų galėtų sumažėti siekiamų tikslų aprėptis. Turi būti 
numatyta galimybė prireikus vykdyti įvairias investicijas per vieną programavimo laikotarpį.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos ir
priedangos

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos,
inkaravimo vietos ir aukcionai

Or. es

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti apsvarstyta galimybė pagerinti pasenusią aukcionų infrastruktūrą.
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Pakeitimas 58

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. Siekdamas pagerinti iškraunamo 
produkto kokybę, energijos vartojimo 
efektyvumą, prisidėti prie aplinkos 
apsaugos arba pagerinti saugą ir darbo 
sąlygas, optimizuoti degalų, vandens, ledo 
ir elektros tiekimą, optimizuoti 
žuvininkystės produktų sandėliavimą ir 
pardavimą aukcione, taip pat vykdyti 
kompiuterizuotą žvejybos veiklos valdymą,
EJRŽF gali remti investicijas, kuriomis 
gerinama žvejybos uostų, iškrovimo vietų
ir aukcionų infrastruktūra, įskaitant 
investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių 
surinkimo įrenginius.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti išplėsti paramos, skirtos infrastruktūrai gerinti, tikslai. Reglamente turėtų būti 
apsvarstyta galimybė pagerinti pasenusią aukcionų infrastruktūrą.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama neteikiama naujų uostų, naujų 
iškrovimo vietų arba naujų aukcionams 
skirtų patalpų statybai.

4. Parama neteikiama naujų uostų arba
naujų iškrovimo vietų statybai.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta parama naujų aukcionų statybai, nes reikia pakeisti pasenusius.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) akvakultūros įmonių pajamų įvairinimo, 
kuriant papildomą veiklą už akvakultūros 
ribų.

(c) akvakultūros įmonių pajamų įvairinimo, 
kuriant papildomą veiklą už pagrindinės
akvakultūros veiklos ribų.

Or. es

Pagrindimas

Vienas iš akvakultūros ūkiams tinkamų verslo sprendimų vykdyti papildomą veiklą, kuri 
nebūtų susijusi su pagrindine veikla, būtų su aplinka ir turizmu susijusi veikla.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal 1 dalies c punktą 
suteikiama tik akvakultūros įmonėms, jei 
papildoma ne akvakultūros veikla yra 
susijusi su pagrindiniu įmonės 
akvakultūros verslu, pvz., žūklės turizmas, 
akvakultūros aplinkos funkcijos arba 
akvakultūrai skirto švietimo veikla.

2. Parama pagal 1 dalies c punktą 
suteikiama tik akvakultūros įmonėms,
pagrindinę akvakultūros veiklą 
papildančiai veiklai, pvz., žūklės turizmui, 
akvakultūros aplinkos funkcijoms arba 
akvakultūrai skirto švietimo veiklai.

Or. es

Pagrindimas

Vienas iš akvakultūros ūkiams tinkamų verslo sprendimų vykdyti papildomą veiklą, kuri 
nebūtų susijusi su pagrindine veikla, būtų su aplinka ir turizmu susijusi veikla.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) lygių galimybių, ypač susijusių su 
lyčių lygybe ir neįgaliųjų įtrauktimi, 
skatinimas.

Or. es

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo išplėsti konsultavimo priemones ir įtraukti į jas lygių galimybių 
akvakultūros srityje skatinimą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) darbo sąlygų gerinimą, įskaitant 
darbo ir šeimos gyvenimo derinimą.

Or. es

Pagrindimas

Darbo sąlygų gerinimas turėtų būti įtrauktas į akvakultūros įmonių konsultavimo paslaugas.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama 
tik viešosios teisės institucijoms, 
parinktoms ūkių konsultavimo paslaugoms 
teikti. Parama pagal 1 dalies b punktą 
teikiama tik akvakultūros MVĮ arba

3. Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama 
tik viešosios teisės institucijoms, 
parinktoms ūkių konsultavimo paslaugoms 
teikti. Parama pagal 1 dalies b punktą 
teikiama tik akvakultūros MVĮ arba 
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akvakultūros gamintojų organizacijoms. gamintojų organizacijoms.

Or. es

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo ir gamintojų organizacijoms skirti paramą techninio, mokslinio, 
teisinio ar ekonominio pobūdžio ūkių konsultavimo paslaugoms teikti.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal 1 dalies a punktą 
neteikiama stambioms akvakultūros 
įmonėms.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia turėti omenyje vaidmenį, kurį didelės įmonės gali atlikti inovacijų srityje. Didelės 
įmonės yra vienintelės, kurios turi pajėgumų nuveikti svarių darbų šioje srityje.  Taigi 
Komisijos pasiūlytas apribojimas nepateisinamas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ekstensyvios akvakultūros formas,
įskaitant aplinkos, biologinės įvairovės
apsaugą ir gerinimą, taip pat 
kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros 
zonų ypatybių valdymą.

(c) akvakultūros formas, skirtas aplinkos, 
biologinės įvairovės apsaugai ir 
gerinimui, taip pat kraštovaizdžio ir 
tradicinių akvakultūros zonų ypatybių
valdymui.

Or. es

Pagrindimas

Ekstensyvi akvakultūra nebūtinai tausesnė aplinkos požiūriu nei kitų formų akvakultūra.



PA\911407LT.doc 39/50 PE494.699v01-00

LT

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) akvakultūros sektoriaus sanitarinės 
apsaugos grupių steigimą ir veiklą.

Or. es

Pagrindimas

Sanitarinės apsaugos grupės labai efektyviai veikia gyvulininkystėje. Nuomonės referentė 
siūlo remti šių grupių veiklą akvakultūros sektoriuje, tai vienintelis su gyvūnais susijęs 
gamybos sektorius, kuriam neteikiama Bendrijos parama.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) išlaidų, susidariusių surenkant ir 
sunaikinant gyvūnus, kurie nugaišo ūkyje 
dėl natūralių priežasčių, nelaimingų 
atsitikimų, dėl to, kad dėl gyvūnų 
sveikatos priežasčių ir gavus išankstinį 
administracinės valdžios leidimą jie turėjo 
būti paskersti ir palaidoti pačiame ūkyje.

Or. es

Pagrindimas

Išlaidos, kurių patiria ūkiai dėl nugaišusių gyvūnų surinkimo ir sunaikinimo, labai didelės.
Nuomonės referentė siūlo jas įtraukti į priemones, kurioms taikomas EJRŽF remiamas 
draudimas.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užtikrina reikšmingą žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorių atstovavimą.

(b) užtikrina daugumos žuvininkystės ir 
akvakultūros sektorių atstovavimą.

Or. es

Pagrindimas

Sąvoka „reikšmingas“ dviprasmė, kai kalbama apie atstovavimą žvejybos ir akvakultūros 
darbuotojams žuvininkystės vietos veiklos grupėse (ŽVVG).

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remti įvairinimą ir darbo vietų kūrimą 
žuvininkystės srityse, ypač kituose jūrų
sektoriuose;

(b) remti įvairinimą ir darbo vietų kūrimą 
žuvininkystės srityse, įskaitant kitus jūrų
sektorius;

Or. es

Pagrindimas

Ekonominės veiklos įvairinimas neturi vykti būtent kituose jūrų sektoriuose. Žuvininkystės 
sektorius galėtų pasiūlyti galimybių, į kurias reikėtų atsižvelgti.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Suteikiama parama gali apimti šios 
antraštinės dalies I ir II skyriuose 
numatytas priemones, jei yra aiškus jų 
valdymo vietos lygiu pagrindimas. Kai 
parama teikiama šias priemones 

2. Suteikiama parama gali apimti šios 
antraštinės dalies I, II ir IV skyriuose 
numatytas priemones, jei yra aiškus jų 
valdymo vietos lygiu pagrindimas. Kai 
parama teikiama šias priemones 
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atitinkančiai veiklai, taikomos atitinkamos 
sąlygos ir įnašo į veiklą skalės, nustatytos 
šios antraštinės dalies I ir II skyriuose.

atitinkančiai veiklai, taikomos atitinkamos 
sąlygos ir įnašo į veiklą skalės, nustatytos 
šios antraštinės dalies I, II ir IV skyriuose.

Or. es

Pagrindimas

Taikant vietos plėtros strategiją tinkama įtraukti pardavimą ir perdirbimą, nes jų vaidmuo 
svarbus kuriant darbo vietas.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) finansinė parama per metus neturi 
viršyti toliau nurodytų prekybos 
organizacijos narių 2009–2011 m. 
laikotarpiu pirmą kartą rinkoje parduotos 
produkcijos vidutinės metinės vertės 
procentinių dalių. Tuo atveju, jei gamintojų 
organizacijos nariai 2009–2011 m. rinkai 
produkcijos neteikė, atsižvelgiama į tokio 
nario pirmųjų trejų gamybos metų rinkai 
pateiktos produkcijos vidutinę metinę 
vertę:

(c) finansinė parama per metus neturi 
viršyti 2 % prekybos organizacijos narių 
2009–2011 m. laikotarpiu pirmą kartą 
rinkoje parduotos produkcijos vidutinės 
metinės vertės procentinių dalių. Tuo 
atveju, jei gamintojų organizacijos nariai 
2009–2011 m. rinkai produkcijos neteikė, 
atsižvelgiama į tokio nario pirmųjų trejų 
gamybos metų rinkai pateiktos produkcijos 
vidutinę metinę vertę:

– 2014 m. – 1 %;
– 2015 m. – 0,8 %;
– 2016 m. – 0,6 %;
– 2017 m. – 0,4 %;
– 2018 m. – 0,2 %.

Or. es

Pagrindimas

Parama sandėliavimui yra vienintelė rinkų stabilizavimo priemonė, kurią Europos Komisija 
siūlo išlaikyti per ateinantį programavimo laikotarpį. Reikia išlaikyti šią priemonę, kad būtų 
galima reaguoti į rinkos svyravimus.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Parama sandėliavimui yra vienintelė rinkų stabilizavimo priemonė, kurią Europos Komisija 
siūlo išlaikyti per ateinantį programavimo laikotarpį. Reikia išlaikyti šią priemonę, kad būtų 
galima reaguoti į rinkos svyravimus.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis
Kompensacija tunų gamintojams 

1. EJRŽF gali remti kompensacijas 
gamintojų organizacijoms, jei dėl 
konservų pramonei skirtų tunų importo 
kainų kritimo galėtų kilti grėsmė 
Bendrijos gamintojų pajamų lygiui.
2. Parama skiriama, jei tenkinamos 
Reglamente Nr. (...), kuriuo nustatomas 
bendras žvejybos ir akvakultūros rinkos 
organizavimas, nustatytos sąlygos.

Or. es

Pagrindimas

Nuomonės referentė pritaria tam, kad būtų išlaikytos kompensacijos, kurias šiuo metu gauna 
tunų gamintojai, kaip atsvara visiškam ir galutiniam Bendrojo muitų tarifo muitų ištisiems 
tunams, kilusiems iš trečiųjų šalių ir skirtiems perdirbimo pramonei, panaikinimui.
Panaikinus šias kompensacijas Bendrijos gamintojai atsidurtų aiškiai nepalankioje padėtyje.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) tiesioginę smulkios pakrančių žvejų 
žuvininkystės produktų prekybą.

iii) tiesioginę smulkios pakrančių žvejų ir 
be laivų žvejojančių žvejų žuvininkystės 
produktų prekybą.

Or. es

Pagrindimas

Moliuskų ir vėžiagyvių gaudytojams taip pat turi būti skiriama rinkodaros parama.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) vykdyti informavimo kampanijas.

Or. es

Pagrindimas

Vykdant informavimo kampanijas būtų prisidėta prie žvejybos ir akvakultūros produktų 
pardavimo. Taigi nuomonės referentė siūlo įtraukti jas į paramos reikalavimus atitinkančias 
priemones.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) organizuoti sektoriaus muges ir 
prekybos renginius ir juose dalyvauti.

Or. es
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas turėtų būti papildytas, siekiant įtraukti veiksmus, kuriuos nuomonės 
referentė mano esant reikalingus, kad būtų suaktyvinta prekyba žvejybos ir akvakultūros 
produktais.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) diegti inovacijas įmonėse.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas turėtų būti papildytas, siekiant įtraukti veiksmus, kuriuos nuomonės 
referentė mano esant reikalingus, kad būtų suaktyvinta prekyba žvejybos ir akvakultūros 
produktais.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fd) vykdyti mokymus, ypač inovacijų 
srityje.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas turėtų būti papildytas, siekiant įtraukti veiksmus, kuriuos nuomonės 
referentė mano esant reikalingus, kad būtų suaktyvinta prekyba žvejybos ir akvakultūros 
produktais.
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fe) ieškoti naujų rinkų.

Or. es

Pagrindimas

Pagrindimas toks, kaip ir kitų pakeitimų.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies f f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ff) remti tiekimą rinkai ir reklamuoti 
vietinius ir sezoninius produktus.

Or. es

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kuriomis gerinamas įmonių 
konkurencingumas ir ekonominis 
gyvybingumas;

Or. es

Pagrindimas

Perdirbimo pramonė yra labai svarbi siekiant užtikrinti žuvininkystės sektoriaus tvarumą ir 
išlaikyti bei kurti darbo vietas. Reikia patobulinti Komisijos pasiūlymą siekiant išplėsti 
numatytų EJRŽF priemonių apimtį.
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) kuriomis gerinamos darbo sąlygos, 
higiena, visuomenės sveikata ir kokybė;

Or. es

Pagrindimas

Perdirbimo pramonė yra labai svarbi siekiant užtikrinti žuvininkystės sektoriaus tvarumą ir 
išlaikyti bei kurti darbo vietas. Reikia patobulinti Komisijos pasiūlymą siekiant išplėsti 
numatytų EJRŽF priemonių apimtį.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dc) kuriomis didinami gamybos 
pajėgumai, jei esama gerų perspektyvų 
rinkoje;

Or. es

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dd) kuriomis diegiamos inovacijos ir 
vykdomi tyrimai įmonėse ir sektorinėse 
organizacijose;

Or. es
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies d e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(de) skirtas darbuotojams inovacijų srityje 
mokyti;

Or. es

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies d f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(df) į darbuotojams skirtas socialines 
priemones.

Or. es

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies d g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dg) į priemones, skirtas suinteresuotųjų 
šalių dialogui ir bendradarbiavimui 
palengvinti.

Or. es
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Papildant [Reglamento (ES) Nr. [...], 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 
72 straipsnio bendrąsias taisykles ir 
Komisijai priėmus sprendimą, kuriuo 
patvirtinama veiklos programa, pirminę 
išankstinio finansavimo sumą sumoka 
Komisija. Ši suma turi sudaryti 4 % įnašo 
iš Sąjungos biudžeto, kai įnašas skiriamas 
atitinkamai veiklos programai. Ją galima 
suskaidyti į dvi dalis atsižvelgiant į 
biudžeto lėšų prieinamumą.

1. Papildant [Reglamento (ES) Nr. [...], 
kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 
72 straipsnio bendrąsias taisykles ir 
Komisijai priėmus sprendimą, kuriuo 
patvirtinama veiklos programa, pirminę 
išankstinio finansavimo sumą sumoka 
Komisija. Ši suma turi sudaryti 7 % įnašo 
iš Sąjungos biudžeto, kai įnašas skiriamas 
atitinkamai veiklos programai. Ją galima 
suskaidyti į dvi dalis atsižvelgiant į 
biudžeto lėšų prieinamumą.

Or. es

Pagrindimas

Vykstant dabartinei finansinei krizei neturi būti mažinama išankstinio Bendrijos vykdomo 
veiklos programos finansavimo procentinė dalis.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo [Reglamento (ES) Nr. 
[...], kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 55 straipsnio 7 dalies, išlaidos, 
kurios tampa tinkamos finansuoti dėl 
programos pakeitimo pagal 22 straipsnio 2 
dalį, tampa tinkamos finansuoti tik nuo
kitų metų po pakeitimo pateikimo metų 
sausio 1 d.

3. Nukrypstant nuo [Reglamento (ES) Nr. 
[...], kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] 55 straipsnio 7 dalies, išlaidos, 
kurios tampa tinkamos finansuoti dėl 
programos pakeitimo pagal 22 straipsnio 2 
dalį, tampa tinkamos finansuoti tik nuo 
pakeitimo pateikimo dienos.

Or. es

Pagrindimas

Kai valdymo institucija pateikia programos pakeitimą, daugeliu atveju siekiama pakoreguoti 
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ar pritaikyti intervencinę priemonę atsižvelgiant į naujas aplinkybes, todėl jis įsigalioja nuo 
tada, kai pateikiamas, kaip tai daroma EŽF.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 dalies baigiamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija naudojasi įgaliojimais visiškai 
laikydamasi proporcingumo principo ir 
atsižvelgdama į riziką, kad atitinkamų BŽP 
taisyklių nesilaikymas kelia rimtą grėsmę 
tausiam gyvųjų biologinių jūrų išteklių 
eksploatavimui, t. y. naudojimui taip, kad 
žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima 
atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie
užtikrina DGTŽL, taip pat atitinkamų 
išteklių tvarumui ar jūrų aplinkos 
išsaugojimui.

1. Komisija naudojasi įgaliojimais visiškai 
laikydamasi proporcingumo principo ir 
atsižvelgdama į riziką, kad atitinkamų BŽP 
taisyklių nesilaikymas kelia rimtą grėsmę 
tausiam gyvųjų biologinių jūrų išteklių 
eksploatavimui, t. y. naudojimui taip, kad 
žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima 
atkurti ir išlaikyti tokių lygių, kurie artimi
DGTŽL, taip pat atitinkamų išteklių 
tvarumui ar jūrų aplinkos išsaugojimui.

Or. es

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros ex ante sąlygos Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Komisija turėtų geriau išnagrinėti ex ante sąlygas, kad, pageidautina, išlaikytų tik tas, kurios 
gerina fondo veiksmingumą.
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