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27.3.2019 A8-0176/288

Pakeitimas 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 pasaulio vandenynų valdymo 
veiksmų dalyvei, didžiausiai pasaulyje 
jūrų erdvei (tai lemia atokiausi regionai ir 
užjūrio šalys bei teritorijos) 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, NNN žvejyba ir 
vandenynų tarša, taip išsklaidant piliečių 
susirūpinimą dėl saugumo;
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Pakeitimas 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) po 2020 m. EJRŽF turėtų būti 
grindžiamas paprastesne struktūra iš anksto 
Sąjungos lygmeniu pernelyg griežtai 
nenustatant jokių priemonių ir išsamių 
tinkamumo finansuoti taisyklių. Vietoj to 
reikėtų aprašyti bendras kiekvieno 
prioriteto paramos sritis. Taigi valstybės 
narės turėtų parengti savo programą joje 
nurodydamos tinkamiausias prioritetų 
įgyvendinimo priemones. Įvairios valstybių 
narių programose numatytos priemonės 
galėtų būti remiamos taikant šiame 
reglamente ir Reglamente (ES) 
Nr. [reglamente, kuriuo nustatomos 
bendrosios nuostatos] įtvirtintas taisykles, 
jeigu tos priemonės patenka į šiame 
reglamente nustatytas paramos sritis. 
Tačiau būtina sudaryti netinkamų 
finansuotų veiksmų sąrašą siekiant 
išvengti neigiamo poveikio žuvininkystės 
išteklių išsaugojimui, pavyzdžiui, apskritai 
uždraudžiant investuoti į žvejybos 
pajėgumų didinimą. Be to, investicijos į 
laivyną ir su juo susijusios kompensacijos 
turėtų būti skiriamos tik jeigu laikomasi 
BŽP išsaugojimo tikslų;

(11) po 2020 m. EJRŽF turėtų būti 
grindžiamas paprastesne struktūra iš anksto 
Sąjungos lygmeniu pernelyg griežtai 
nenustatant jokių priemonių ir išsamių 
tinkamumo finansuoti taisyklių. Vietoj to 
reikėtų aprašyti bendras kiekvieno 
prioriteto paramos sritis. Taigi valstybės 
narės turėtų parengti savo programą joje 
nurodydamos tinkamiausias prioritetų 
įgyvendinimo priemones. Įvairios valstybių 
narių programose numatytos priemonės 
galėtų būti remiamos taikant šiame 
reglamente ir Reglamente (ES) Nr. 
[reglamente, kuriuo nustatomos bendrosios 
nuostatos] įtvirtintas taisykles, jeigu tos 
priemonės patenka į šiame reglamente 
nustatytas prioritetines sritis. Tačiau būtina 
sudaryti netinkamų finansuoti veiksmų 
sąrašą siekiant išvengti neigiamo poveikio 
žuvininkystės išteklių išsaugojimui, 
pavyzdžiui, apskritai uždraudžiant 
investuoti į žvejybos pajėgumų didinimą ir 
taikyti vandenynams žalą darančią 
žvejybos praktiką. Be to, investicijos į 
laivyną ir su juo susijusios kompensacijos 
turėtų būti skiriamos tik jeigu laikomasi 
BŽP išsaugojimo tikslų;
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Pakeitimas 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą EJRŽF lėšomis turėtų būti galima 
remti jūrų ir pakrantės biologinės įvairovės 
ir ekosistemų apsaugą ir atkūrimą. Tuo 
tikslu turėtų būti galima skirti 
kompensaciją žvejams, kad jie surinktų iš 
jūros pamestus žvejybos įrankius ir 
šiukšles, ir paramą investicijoms į uostus, 
kad juose būtų įrengtos tinkama pamestų 
žvejybos įrankių ir šiukšlių priėmimo 
infrastruktūra. Paramą taip pat turėtų būti 
galima skirti veiksmams, kuriais siekiama 
pasiekti arba išlaikyti gerą jūrų aplinkos 
būklę, kaip numatyta Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2008/56/EB (toliau 
– Jūrų strategijos pagrindų direktyva)11, 
erdvės apsaugos priemonių įgyvendinimui 
pagal tą direktyvą, „Natura 2000“ teritorijų 
valdymui, atkūrimui ir stebėsenai remiantis 
prioritetinėmis veiksmų programomis 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB 
(Buveinių direktyva)12, taip pat rūšių 
apsaugai pagal Direktyvą 92/43/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB (Paukščių direktyva)13. Pagal 
tiesioginio valdymo principą EJRŽF 
lėšomis reikėtų remti jūrų švaros ir geros 
būklės užtikrinimą ir įgyvendinti Europos 
strategiją dėl plastiko žiedinėje 
ekonomikoje, numatytą 2016 m. sausio 

(30) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą 25 proc. EJRŽF lėšų turi būti 
panaudota jūrų ir pakrantės biologinės 
įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir 
atkūrimo paramai finansuoti. Tuo tikslu 
turėtų būti galima skirti kompensaciją 
žvejams, kad jie surinktų iš jūros pamestus 
žvejybos įrankius ir šiukšles, ypač plastiką, 
ir paramą investicijoms į uostus, kad juose 
būtų įrengta tinkama pamestų žvejybos 
įrankių ir surinktų šiukšlių priėmimo ir 
saugojimo infrastruktūra. Paramą taip pat 
turėtų būti galima skirti veiksmams, kuriais 
siekiama pasiekti arba išlaikyti gerą jūrų 
aplinkos būklę, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/56/EB (toliau – Jūrų strategijos 
pagrindų direktyva)11, erdvės apsaugos 
priemonių įgyvendinimui pagal tą 
direktyvą, „Natura 2000“ teritorijų 
valdymui, atkūrimui ir stebėsenai remiantis 
prioritetinėmis veiksmų programomis 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB (toliau 
– Buveinių direktyva)12, taip pat rūšių 
apsaugai pagal Direktyvą 92/43/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB (toliau – Paukščių 
direktyva)13 bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/60/EB, taip pat 
miesto nuotekoms taikomus Sąjungos 
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16 d. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos strategija dėl plastiko 
žiedinėje ekonomikoje“14, atsižvelgiant į 
tikslą pasiekti arba išlaikyti gerą jūrų 
aplinkos būklę;

standartus ir stacionarių arba kilnojamų 
įrenginių, skirtų jūrų gyvūnijai ir 
augalijai apsaugoti ir praturtinti 
atokiausiuose regionuose statymui, 
įrengimui, modernizavimui ir moksliniam 
parengimui bei vertinimui. Pagal 
tiesioginio valdymo principą EJRŽF 
lėšomis reikėtų remti jūrų švaros ir geros 
būklės užtikrinimą ir įgyvendinti Europos 
strategiją dėl plastiko žiedinėje 
ekonomikoje, numatytą 2016 m. sausio 
16 d. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos strategija dėl plastiko 
žiedinėje ekonomikoje“14, atsižvelgiant į 
tikslą pasiekti arba išlaikyti gerą jūrų 
aplinkos būklę;

____________________________ ___
11. 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19). 

11. 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19). 

12. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

12. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

13. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

13. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/291

Pakeitimas 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių išsaugojimas;

1) darnios žuvininkystės skatinimas ir 
jūrų biologinių išteklių apsauga, 
atkūrimas ir išsaugojimas;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Pakeitimas 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EJRŽF įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
6 140 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

1. EJRŽF įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra toks pats 
kaip 2014–2020 m. laikotarpio finansinis 
paketas – 6 867 000 000 EUR 2018 m. 
palyginamosiomis kainomis (t. y. 
7 739 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis). Ne mažiau kaip 25 proc. šios 
sumos skiriama 1 prioritetui, nurodytam 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies 1 
punkte.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Pakeitimas 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

c) 172 900 000 EUR Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai, Martinikai, Majotui, 
Reunjonui ir Sen Martenui.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Pakeitimas 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) programos indėlį kovojant su NNN 
žvejyba.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Pakeitimas 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, remdamasi SESV 108 
straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą 
atokiausiuose regionuose, nurodytuose 
SESV 349 straipsnyje, žvejybos ir 
akvakultūros produktų gamybos, 
perdirbimo ir prekybos sektoriuose SESV 
I priede išvardytiems žvejybos ir 
akvakultūros produktams, kuriems 
taikomi SESV 107, 108 ir 109 straipsniai, 
siekiant sumažinti tokiems regionams 
būdingus sunkumus, susijusius su jų 
izoliuotumu, padėtimi salose ir labai 
dideliu atokumu.
Valstybės narės gali suteikti papildomą 
finansavimą, siekdamos įgyvendinti 
21 straipsnyje nurodytus kompensacijų 
planus. Tokiais atvejais valstybės narės 
praneša Komisijai apie valstybės pagalbą, 
kurią Komisija pagal šio reglamento 
nuostatas gali patvirtinti kaip minėtų 
planų dalį. Laikoma, kad apie valstybės 
pagalbą, apie kurią taip pranešta, yra 
pranešta ir pagal SESV 108 straipsnio 3 
dalies pirmą sakinį.

Or. en
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Pakeitimas 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) žvejyba dugniniais tralais daugiau 
kaip 200 metrų gylyje.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Pakeitimas 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 13 straipsnio a 
punkto, 1 dalyje nurodyta parama 
atokiausiuose regionuose gali būti 
teikiama kolektyviniams inkariniams žuvų 
suburiamiesiems įrenginiams, jei tokie 
įrenginiai prisideda prie tausios ir 
selektyvios žvejybos.

Or. en


