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(1) 2021–2027 m. laikotarpiui būtina 
nustatyti Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF) veiklą. To 
fondo tikslas turėtų būti skirti Sąjungos 
biudžeto finansavimą siekiant paremti 
bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), 
Sąjungos jūrų politiką ir Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus vandenynų 
valdymo srityje. Toks finansavimas itin 
svarbi darnios žuvininkystės ir jūrų 
biologinių išteklių išsaugojimo, 
aprūpinimo maistu tiekiant jūros gėrybes, 
tvarios mėlynosios ekonomikos augimo ir 
jūrų bei vandenynų geros būklės, saugos, 
saugumo, švaros ir tvaraus valdymo 
sąlyga;

(1) 2021–2027 m. laikotarpiui būtina 
nustatyti Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF) veiklą. To 
fondo tikslas turėtų būti skirti Sąjungos 
biudžeto finansavimą, siekiant paremti 
bendros žuvininkystės politikos (BŽP), 
Jūrų strategijos pagrindų direktyvos, 
Sąjungos jūrų politikos ir Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų vandenynų 
valdymo srityje įgyvendinimą. Toks 
finansavimas itin svarbi darnios 
žuvininkystės, įskaitant jūrų biologinių 
išteklių ir buveinių išsaugojimą, tvarios 
akvakultūros, aprūpinimo maistu tiekiant 
jūros gėrybes, tvarios mėlynosios 
ekonomikos augimo, žvejybos ir 
akvakultūros bendruomenių gerovės ir 
ekonominės bei socialinės sanglaudos ir 
jūrų bei vandenynų geros būklės, saugos, 
saugumo, švaros ir tvaraus valdymo sąlyga. 
Suteikiant paramą iš EJRŽF turėtų būti 
padedama tenkinti gamintojų ir vartotojų 
poreikius;
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(2) kaip pasaulinio vandenynų valdymo 
veiksmų dalyvei ir penktajai didžiausiai 
jūros gėrybių gamintojai pasaulyje 
Sąjungai tenka didelė atsakomybė 
apsaugant, išsaugant ir tausiai naudojant 
vandenynus ir jų išteklius. Jūrų ir 
vandenynų išsaugojimas iš tiesų itin 
svarbus atsižvelgiant į sparčiai didėjantį 
pasaulio gyventojų skaičių. Jis taip pat 
atitinka Sąjungos socialinius ekonominius 
interesus: tvari mėlynoji ekonomika skatina 
investicijas, darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą, mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, pasitelkiant vandenynų energiją 
užtikrinamas energetinis saugumas. Be to, 
jūrų ir vandenynų sauga ir saugumas yra 
būtini norint veiksmingai vykdyti sienų 
kontrolę ir pasaulio lygmeniu kovoti su 
nusikaltimais jūroje, taip išsklaidant 
piliečių susirūpinimą dėl saugumo;

(2) kaip pasaulinio vandenynų 
valdymo veiksmų dalyvė, turinti 
didžiausią pasaulyje jūrų teritoriją (jei 
įskaičiuosime atokiausius regionus ir 
užjūrio šalis bei teritorijas), Sąjunga 
yra tapusi penkta pagal dydį jūros 
gėrybių gamintoja pasaulyje ir jai tenka 
didelė atsakomybė apsaugant, išsaugant 
ir tausiai naudojant vandenynus ir jų 
išteklius. Jūrų ir vandenynų 
išsaugojimas iš tiesų itin svarbus 
atsižvelgiant į sparčiai didėjantį pasaulio 
gyventojų skaičių. Jis taip pat atitinka 
Sąjungos socialinius ekonominius 
interesus: tvari mėlynoji ekonomika, 
vystoma paisant ekologinių ribų, 
skatina investicijas, darbo vietų kūrimą 
ir ekonomikos augimą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, pasitelkiant 
vandenynų energiją užtikrinamas 
energetinis saugumas. Be to, jūrų ir 
vandenynų sauga ir saugumas yra būtini 
norint veiksmingai vykdyti sienų 
kontrolę ir pasaulio lygmeniu kovoti su 
nusikaltimais jūroje, taip išsklaidant 
piliečių susirūpinimą dėl saugumo;
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(8) daugiametėje finansinėje 
programoje pagal Reglamentą (ES) 
Nr. xx/xx6 numatoma, kad žuvininkystės ir 
jūrų politika turi būti ir toliau remiama 
Sąjungos biudžeto lėšomis. EJRŽF 
biudžetas dabartinėmis kainomis turėtų 
siekti 6 140 000 000 EUR. EJRŽF ištekliai 
turėtų būti pasidalijamojo, tiesioginio ir 
netiesioginio valdymo. 5 311 000 000 EUR 
turėtų būti skiriama pasidalijamojo 
valdymo paramai, o 829 000 000 EUR – 
tiesiogiai ir netiesiogiai valdomai paramai. 
Siekiant užtikrinti stabilumą, visų pirma 
įgyvendinant BŽP tikslus, per 2021–
2027 m. programavimo laikotarpį 
valstybėms narėms pagal pasidalijamojo 
valdymo principą skiriamas sumas reikėtų 
nustatyti remiantis 2014–2020 m. EJRŽF 
dalimis. Konkrečias sumas reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, kontrolei ir 
vykdymo užtikrinimui bei žvejybos 
valdymo ir mokslo reikmėms naudojamų 
duomenų rinkimui ir tvarkymui, o sumas, 
skiriamas žvejybos veiklos nutraukimui 
visam laikui ir neeiliniam žvejybos veiklos 
nutraukimui, reikėtų riboti;

(8) pagal Reglamentą (ES) 
Nr. xx/xx6 nustatytoje DFP numatoma, 
kad žuvininkystės ir jūrų politika turi 
būti ir toliau remiama Sąjungos 
biudžeto lėšomis. EJRŽF biudžetas 
turėtų būti padidintas bent 10 proc., 
palyginti su 2014–2020 m. EJRŽF 
biudžetu. Jo ištekliai turėtų būti 
pasidalijamojo, tiesioginio ir 
netiesioginio valdymo. 87 proc. lėšų 
turėtų būti skiriama pasidalijamojo 
valdymo paramai, o 13 proc.– 
tiesiogiai ir netiesiogiai valdomai 
paramai. Siekiant užtikrinti stabilumą, 
visų pirma įgyvendinant BŽP ir Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvos tikslus, 
per 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpį valstybėms narėms pagal 
pasidalijamojo valdymo principą 
skiriamas sumas reikėtų nustatyti 
remiantis 2014–2020 m. EJRŽF 
dalimis. Konkrečias sumas reikėtų 
skirti atokiausiems regionams, 
kontrolei ir vykdymo užtikrinimui, 
žvejybos valdymo ir mokslo reikmėms 
naudojamų duomenų rinkimui ir 
tvarkymui, taip pat jūrų ir pakrančių 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugai bei atkūrimui ir žinioms jūrų 
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srityje, o sumas, skiriamas žvejybos 
veiklos laikinam nutraukimui ir 
nutraukimui visam laikui bei 
investicijoms į laivus, reikėtų riboti;

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 OL C […], […], p. […]. 6 OL C […], […], p. […].
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(21) įpareigojimas iškrauti laimikį yra 
vienas iš pagrindinių BŽP iššūkių. Tai 
reiškia, kad žvejybos sektoriuje reikės iš 
esmės keisti praktiką ir kartais tai bus 
susiję su didelėmis finansinėmis išlaidomis. 
Iš EJRŽF turėtų būti galima skirti paramą 
inovacijoms ir investicijoms, kuriomis 
prisidedama prie įpareigojimo iškrauti 
laimikį įgyvendinimo, taikant didesnę 
pagalbos intensyvumo normą nei kitiems 
veiksmams, kaip antai investicijoms į 
selektyviosios žvejybos įrankius, uostų 
infrastruktūros gerinimą ir nepageidaujamo 
laimikio pardavimą. Didžiausias 100 proc. 
pagalbos intensyvumas taip pat turėtų būti 
skiriamas skaidrių žvejybos galimybių 
mainų tarp valstybių narių sistemų 
(keitimosi kvotomis) kūrimui, plėtojimui, 
stebėsenai, vertinimui ir valdymui siekiant 
sumažinti žvejybą stabdančios žuvų rūšies 
efektą, kurį sukelia įpareigojimas iškrauti 
laimikį;

(21) įpareigojimas iškrauti laimikį yra 
teisinis įpareigojimas ir vienas iš 
pagrindinių BŽP iššūkių. Tai reiškia 
aplinkos požiūriu nepriimtinos 
išmetimo į jūrą praktikos nutraukimą ir 
tai, kad žvejybos sektoriuje reikės 
vykdyti esminius ir svarbius žvejybos 
praktikos pokyčius ir kartais tai bus 
susiję su didelėmis finansinėmis 
išlaidomis. Todėl valstybės narės turėtų 
panaudoti EJRŽF paramą inovacijoms 
ir investicijoms, kuriomis visapusiškai ir 
laiku prisidedama prie įpareigojimo 
iškrauti laimikį įgyvendinimo, taikant 
didesnę pagalbos intensyvumo normą 
nei kitiems veiksmams, kaip antai 
investicijoms į selektyviosios žvejybos 
įrankius ir laiko bei erdvės atrankos 
priemonių taikymą, uostų 
infrastruktūros gerinimą ir 
nepageidaujamo laimikio pardavimą. 
Didžiausias 100 proc. pagalbos 
intensyvumas taip pat turėtų būti 
skiriamas skaidrių žvejybos galimybių 
mainų tarp valstybių narių sistemų 
(keitimosi kvotomis) kūrimui, 
plėtojimui, stebėsenai, vertinimui ir 
valdymui siekiant sumažinti žvejybą 
stabdančios žuvų rūšies efektą, kurį 
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(33) aprūpinimas maistu taip pat 
priklauso nuo veiksmingų ir gerai 
organizuotų rinkų, kuriose gerinamas 
tiekimo grandinės ir vartotojų informavimo 
skaidrumas, stabilumas, kokybė ir įvairovė. 
Šiuo tikslu EJRŽF lėšomis turėtų būti 
galima remti prekybą žvejybos ir 
akvakultūros produktais, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 (BRO reglamentas) tikslų15. 
Visų pirma, turėtų būti galima skirti paramą 
gamintojų organizacijų kūrimui, gamybos ir 
prekybos planų įgyvendinimui, naujų 
realizavimo rinkų skatinimui ir 
informacijos apie rinką rinkimui ir sklaidai;

(33) aprūpinimas maistu taip pat 
priklauso nuo jūrų aplinkos apsaugos, 
tausaus žuvų išteklių valdymo, 
veiksmingų ir gerai organizuotų rinkų, 
kuriose gerinamas tiekimo grandinės ir 
vartotojų informavimo skaidrumas, 
stabilumas, kokybė ir įvairovė. Šiuo 
tikslu EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
remti prekybą žvejybos ir akvakultūros 
produktais, laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1379/2013 (BRO reglamentas) 
tikslų15. Visų pirma, turėtų būti galima 
skirti paramą, inter alia, gamintojų 
organizacijų, įskaitant žvejybos 
kooperatyvus ir smulkiuosius 
gamintojus, kūrimui, gamybos ir 
prekybos planų įgyvendinimui, 
sandėliavimo pagalbai, reklamos ir 
komunikacijos kampanijoms, naujų 
realizavimo rinkų skatinimui, rinkų 
tyrimams, Europos žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkos 
observatorijos (EUMOFA) 
išsaugojimui ir stiprinimui ir 
informacijos apie rinką rinkimui ir 
sklaidai;

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 15 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 
2013 12 28, p. 1).

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) 
Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 
2013 12 28, p. 1).
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