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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi, kaip nurodyta Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto 
(ŽMTEK) 2019 m. metinėje ekonominėje ataskaitoje dėl ES žvejybos laivyno, 2017 m. 
buvo išlaikytas ES laivyno pelningumas ir grynasis pelnas siekė 1,3 mlrd. EUR, taip pat 
buvo numatoma, kad 2019 m. veiklos rezultatai šiek tiek pagerės dėl didesnių iškrovimo 
kainų ir tebesilaikančių žemų kuro kainų bei palūkanų normų; kadangi bendrąja 
žuvininkystės politika (BŽP) siekiama užtikrinti, kad žvejyba ir akvakultūra būtų 
darnios ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektais1;

B. kadangi Parlamentas savo 2014 m. vasario 27 d. pozicijoje2 primygtinai ragino 
Komisiją pradėti specialią statistikos programą, skirtą nuo žvejybos priklausomiems 
regionams, ypatingą dėmesį skiriant mažos apimties ir priekrantės žvejybai, 
tradiciniams žvejybos būdams, konkretiems prekybos kanalams ir kiaukutinius 
renkančių moterų, tinklų nėrėjų ir smulkiųjų žvejų darbui ir socialinėms bei darbo 
sąlygoms žvejybos ir susijusiuose sektoriuose, kad būtų įvertinti konkretūs moterų 
veiklos poreikiai ir užtikrinamas didesnis socialinis šių labai sunkių darbų pripažinimas;

C. kadangi 2017 m. ES buvo daugiau kaip 150 000 žvejų ir nemažai jų (kai kuriais 
duomenimis, daugiau kaip 25 proc.) dirbo neapmokamą darbą3;

D. kadangi daug žuvininkystės sektoriuje dirbančių žmonių yra moterys ir, nors palyginti 
mažai jų tiesiogiai dirba žvejybos laivuose, daug jų dirba sausumoje, dažnai neoficialiai, 
kad padėtų jūroje vykdyti veiklą, ypač mažos apimties žvejybos atveju; kadangi, 
nepaisant didelio moterų indėlio šiame sektoriuje, jų vaidmuo vis dar nepakankamai 
pripažįstamas;

E. kadangi gauta pranešimų apie priverstinio darbo ir prekybos žmonėmis atvejus, 
susijusius su žvejybos pramone4;

F. kadangi mažos ir nenuspėjamos pajamos, sveikatos ir saugos problemos ir mažų 
garantijų darbo sąlygos yra didelės kliūtys, su kuriomis susiduriama siekiant, kad 
žvejybos sektorius būtų patrauklus jauniems darbuotojams, todėl kyla grėsmė kartų 
kaitai žvejybos sektoriuje ir visos žvejybos pramonės ateičiai;

G. kadangi pastaraisiais metais pramoninės ir mažos apimties žvejybos pelningumo 
skirtumas palaipsniui didėjo ir ypač nukentėjo mažos apimties žvejyba, todėl labai 
sumažėjo jos laivynas ir žvejų skaičius;

1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros 
žuvininkystės politikos (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
2 2014 m. vasario 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl konkrečių bendros žuvininkystės politikos priemonių, 
skirtų moterų vaidmeniui stiprinti, OL C 285, 2017 8 29, p. 150.
3 2018 m. birželio 11 d. Komisijos komunikatas dėl bendros žuvininkystės politikos padėties ir konsultacijų dėl 
2019 m. žvejybos galimybių (COM(2018)0452).
4 Tarptautinė darbo organizacija (ILO), Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries, 2013 m.



PE658.780v02-00 4/11 AD\1226947LT.docx

LT

H. kadangi mažos apimties žvejybos laivynas sudaro daugiau kaip 60 proc. viso Europos 
laivyno ir kadangi jame dirba didelis darbuotojų skaičius ir jis yra labai svarbus 
nedidelių pakrančių vietovių, kurios dažnai patiria ekonominį nuosmukį, ekonomikai;

I. kadangi nuo 2008 m. bendras užimtumas ES laivyne vidutiniškai mažėjo 1,3 proc. per 
metus ir tai vyko iš dalies dėl mažinamo žvejybos laivyno pajėgumo5; kadangi 
skirtinguose regionuose vidutinis žvejų amžius yra didesnis nei 50 metų, o kai kuriose 
vietovėse – didesnis nei 60 metų, ir tai rodo didelę kartų kaitos problemą, kuri gali 
sukelti grėsmę žvejybos veiklos Europoje tęstinumui artimiausioje ateityje; kadangi 
jauniems žvejams sunku įsivaizduoti saugią ateitį ir planuoti karjerą šiame sektoriuje; 
kadangi 2018 m. 75 proc. ES veiklą vykdančių laivų buvo mažos apimties priekrantės 
žvejybos laivai ir juose dirbo 50 proc. ES įgulų narių; kadangi mažos apimties tausios 
žvejybos veikla yra marginalizuota; kadangi 2018 m. beveik du trečdaliai visų mirtinų 
nelaimingų atsitikimų darbe ES 27 šalyse įvyko statybos, transporto, sandėliavimo, 
apdirbimo, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose6;

J. kadangi dabartiniu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1005/2008 dėl neteisėtos, 
nedeklaruojamos ir nereguliuojamos (NNN) žvejybos7 siekiama užtikrinti, kad į ES 
nepatektų neteisėtai sužvejotos žuvys; kadangi NNN žvejyba ir žmogaus bei darbo 
teisių pažeidimai dažnai yra susiję; kadangi Tarybos direktyva 2017/1598 reikalaujama, 
kad ES valstybės narės ratifikuotų TDO konvenciją dėl darbo žvejybos sektoriuje (TDO 
Konvenciją Nr. 188);

K. kadangi pakrančių turizmas, mėgėjų žvejyba ir kultūros paveldo propagavimas yra 
svarbūs darnaus pakrančių regionų vystymosi aspektai;

L. kadangi remiantis Komisijos 2019 m. paskelbtais oficialiais duomenimis, vidutinis 
Europos laivyno laivų amžius buvo 29,9 metų, o mažos apimties žvejybos laivų amžius 
siekė 32,5 metų, o tai turi didelį poveikį, susijusį su laivų darnumu aplinkos atžvilgiu, 
taip pat jų tinkamumu ir saugos įrengimų atnaujinimu bei standartais;

M. kadangi žvejyba gali nebeturėti daug galimybių dėl klimato kaitos, tačiau jūroje bus 
pradėta vykdyti nauja veikla, pvz., makrodumblių auginimas, vėjo elektrinių parkai, 
ekosisteminės paslaugos;

N. kadangi NNN žvejyba kelia didelę grėsmę pasaulio jūrų ištekliams, nes dėl jos 
išeikvojami žuvų ištekliai, ardomos jūrų buveinės, iškraipoma konkurencija, sąžiningi 
žvejai atsiduria nepalankioje padėtyje ir keliama grėsmė pakrančių bendruomenių 
pragyvenimui;

O. kadangi visoje Europoje pastebima didėjanti žvejybos laivyno koncentracija9;

P. kadangi aktyvus žvejų dalyvavimas surenkant ir pristatant jūroje sužvejotas atliekas į 
sausumą labai svarbus siekiant apsaugoti biologinę įvairovę ir žuvų išteklius, taip pat 
siekiant įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus, įskaitant vertės grandinę, sukuriamą 

5 Ten pat (COM(2018)0452).
6 Eurostatas: nelaimingų atsitikimų darbe statistika, 2020 m. lapkričio mėn.
7 OL L 286, 2008 10 29, p. 1.
8 OL L 25, 2017 1 31, p. 12.
9 Europos Komisija, Study on ownership and exclusive rights of fisheries means of production, 2019 m.



AD\1226947LT.docx 5/11 PE658.780v02-00

LT

perdirbant tas jūroje surinktas atliekas;

1. pripažįsta, kad pakrančių regionai ir atokiausi regionai istoriškai priklauso nuo žvejybos 
ir kad jiems turėtų būti teikiama finansinė parama siekiant įvirtinti darbo vietas 
žvejybos sektoriuje ir kurti naujus sektorius ir naujas darbo vietas, ypač mažos apimties 
žvejybos srityje; ragina valstybes nares įgyvendinti tikslines politikos priemones 
siekiant apsaugoti esamas darbo vietas, kurti įvairias naujas darbo vietas ir skatinti 
skaitmeninimą; pabrėžia, kad svarbu užkirsti kelią bet kokios rūšies diskriminacijai 
darbo rinkoje ir apsaugoti bei remti pažeidžiamas ir nepalankioje padėtyje esančias 
grupes; pritaria tam, kad Europos struktūriniai ir investicijų fondai būtų naudojami 
drauge, siekiant sinergijos ir kartu vengiant dubliavimosi;

2. pažymi, kad Europos socialinis fondas (ESF) plačiai naudojamas siekiant atgaivinti 
pakrančių ir kaimo vietoves, suteikiant iš darbo rinkos išstumtiems asmenims 
mokymosi ir užimtumo galimybes, pritaikytas prie individualių ir vietos poreikių, darbo 
vietų kūrimo ir sektorių reikmių; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos jūrų reikalų, 
žuvininkystės ir akvakultūros fondas (EJRŽAF) prisideda prie žuvininkystės ir tvarios 
mėlynosios ekonomikos, taip pat socialinės įtraukties, užimtumo judumo ir vystymosi; 

3. primena, kad 2020–2025 m. Europos lyčių lygybės strategijoje nustatyta, kad 
atitinkamų ES fondų lėšomis reikia remti veiksmus, kuriais skatinamas moterų 
dalyvavimas darbo rinkoje ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, skatinama 
investuoti į priežiūros įstaigas, remiamas moterų verslumas ir kovojama su lyčių 
segregacija;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad „Brexit’as“ daro socialinį ir ekonominį poveikį žvejybos 
pramonei ir primygtinai ragina valstybes nares ES lygmeniu skirti lėšų darbo vietoms 
remti, tausiai žvejybai skatinti ir lyčių lygybei šioje pramonėje propaguoti;

5. ragina Komisiją skubiai pradėti įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama 
nutraukti priverstinį darbą ir neteisėtą prekybą žvejybos pramonėje;

6. pabrėžia didelį COVID-19 pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį ir tai, kad 
valstybėms narėms būtina skirti ES finansavimą darbo vietų žuvininkystės sektoriuje ir 
mėlynojoje ekonomikoje išsaugojimui ir kūrimui remti; pabrėžia, kad šiomis lėšomis 
reikia skatinti veiksmus, kuriais siekiama spręsti šalutinio sveikatos krizės poveikio 
pažeidžiamoms grupėms ir konkrečių sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo problemą 
ir užtikrinti nuolatinę prieigą prie visų sveikatos priežiūros paslaugų;

7. griežtai smerkia visą prieš žvejus nukreiptą neapykantos retoriką ir prieš juos nukreiptus 
priešiškus veiksmus; primena, kad Europos žvejai laikosi aukščiausių pasaulyje 
aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugos standartų, kad nuolat prisiderindami prie 
naujų ir griežtų taisyklių jie įrodė, kad yra įsipareigoję įgyvendinti šį prioritetą; taip pat 
primena tai, kad Europos politikos priemonės vis dar tobulinamos ir vykdant BŽP jau 
ne vieną dešimtmetį atsižvelgiama į būtinybę racionaliai valdyti išteklius; ragina 
užtikrinti bendrą pagarbą žvejo profesijai, atsižvelgiant į jų darbo žmogiškąją ir 
kultūrinę vertę, jos strateginį pobūdį mūsų savarankiško apsirūpinimo maistu požiūriu, 
indėlį į saugaus ir sveiko maisto vartojimą, žinias apie jūrų aplinką ir jos apsaugą;

8. pabrėžia, kad 2019 m. pabaigoje valstybės narės pranešė, kad jų išlaidos žvejybos ir 
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akvakultūros kategorijoje sudarė apie 153 mln. EUR; vis dėlto pabrėžia, kad surinkti 
duomenys nėra reprezentatyvūs, nes valstybės narės nenurodo, kiek tiksliai lėšų skirta 
jūrų, žvejybos ir akvakultūros sektoriui, siekiant tenkinti regioninius švietimo, mokymo, 
užimtumo ir įtraukties poreikius;

9. palankiai vertina strateginių pokyčių ES, ypač žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, 
teikiamą naudą, nes tikimasi, kad jie padės apsaugoti esamas darbo vietas ir sukurti 
naujų kokybiškų darbo vietų tose teritorijose, kurios labai priklauso nuo žuvininkystės, 
ir toliau skatinti jų ekonominį vystymąsi; pabrėžia, kad labai svarbu išsaugoti 
tradicinius amatus žuvininkystės sektoriuje, nes jie labai prisideda prie pakrančių 
bendruomenių socioekonominės gerovės, įnešdami indėlį į vietinę plėtrą, darbo vietų 
išsaugojimą ir darbo vietų tiek pirminėje, tiek galutinėje grandyse kūrimą, šviežios 
žuvies tiekimą ir tradicinių vietos kultūrų išsaugojimą; mano, kad pakrančių žvejybos 
veikla yra būtina, nes ja užtikrinama ne tik tų regionų kultūrinė įvairovė, bet ir ištisų 
pakrančių bendruomenių išlikimas; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad būtina laikytis Europos 
žaliojo kurso tikslų, 14-ojo Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo ir Paryžiaus 
susitarimo tikslų; pabrėžia, kad svarbu sudaryti sąlygas žvejams prisitaikyti prie 
pokyčių, kuriuos lemia ši pertvarka;

10. ragina Komisiją pradėti įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis siekiama pripažinti moterų 
darbą žuvininkystės sektoriuje ir užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį;

11. pabrėžia, kad svarbu žuvininkystės sektoriaus darbuotojams, visų pirma jaunimui ir 
tokiu darbu besidomintiems asmenims, suteikti sąžiningas ir įtraukias galimybes gauti 
konsultacijų, kokybiškų, mokamų stažuočių ir profesinį švietimą ir mokymą, be kita ko, 
sveikatos ir saugos darbo vietoje klausimais, jūrų aplinkos, išteklių ir pakrančių zonų 
apsaugos, laimikio kokybės, rinkodaros ir administravimo mokymo srityse, taip 
sudarant jiems sąlygas prisitaikyti prie naujų rinkos tendencijų, pvz., ekologiškų maisto 
produktų, trumpų tiekimo grandinių, specializuoto turizmo ir vietos produktų pardavimo 
bei propagavimo naudojant naujas technologijas; tvirtina, jog itin svarbu vykdyti 
tinkamą ir specialų švietimą ir mokymą, siekiant skatinti jaunimą išsaugoti pakrančių 
žvejybos veiklą ir tradicijas; pabrėžia, kad jaunimui reikia suteikti visą svarbią 
informaciją ir atkreipti dėmesį į galimą karjeros vystymą, kad jie galėtų visapusiškai 
dalyvauti žuvininkystės sektoriaus veikloje; ragina toliau teikti bendrą finansinę paramą 
iš ES lėšų tokiems mokymo kursams, konsultacijoms, stažuotėms ir profesiniam 
mokymui ne žvejybos sezonais visiems žvejams; pažymi, kad valstybėse narėse taikomi 
skirtingi mokymo metodai, kurie apima tiek tradicinį požiūrį, t. y. tėvų vaikams 
perduodamas žinias, tiek formalųjį, profesinį (aukštąjį) išsilavinimą, o valstybės narės 
dažnai vykdo nevienodo turinio mokymo ir švietimo programas ir tos programos kartais 
skiriasi net ir pačioje valstybėje10;

12. pažymi, kad žvejų mokymas gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant, kad vykdant 
žvejybos veiklą būtų aktyviau įsitraukiama į gamtos apsaugą ir labiau prie jos 
prisidedama, remiant darnesnių žvejybos būdų, atitinkančių BŽP nustatytus tausaus 
išteklių naudojimo tikslus, įgyvendinimą ir naudojimą;

13. primena, kad abipusis kvalifikacijų ir laivybos saugos pažymėjimų pripažinimas ES 

10 Žuvininkystės komiteto informacinis dokumentas „Ateities žvejai. Naujos kartos darbo jėgos pritraukimas į 
žvejybos pramonę ir darbo vietų kūrimas pakrančių bendruomenėse“, 2020 m., p. 10.
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padidins darbuotojų judumą, o jūrininkystės profesijos taps patrauklesnės jaunajai 
kartai; mano, kad neturėtų būti pernelyg didelės finansinės ir biurokratinės naštos, 
susijusios su pažymėjimų pripažinimu;

14. reiškia didelį susirūpinimą dėl esminių žvejų, dirbančių mažos ir didelės apimties 
žvejybos sektoriuose, gyvenimo ir darbo sąlygų skirtumų; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares skubiai imtis suderintų veiksmų, siekiant labiau paremti ir atgaivinti 
mažos apimties žvejybą – ji taip pat pasirodė esanti tausesnė nei intensyvi didelės 
apimties ir pramoninė žvejyba, be to, yra pagrindinis mažų pakrančių bendruomenių 
ekonomikos ir tapatybės ramstis;

15. pabrėžia profesinės karjeros tęstinumo ir, atsižvelgiant į tai, darbo vietų kūrimo ir 
išlaikymo svarbą: primena, kad žvejams turėtų būti padedama tęsti karjerą krante, jei 
dėl su sveikata susijusių priežasčių, darbo rinkos pokyčių ar kitų veiksnių jie nebegali 
toliau dirbti jūroje; mano, kad iš ES fondų, ypač ESF, turėtų būti teikiama parama 
sklandžiam profesijos keitimui, be kita ko, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą 
programas;

16. primena, kad sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicijų politikos priemonė, 
skirta ekonominiams, socialiniams ir teritoriniams skirtumams mažinti; ragina valstybes 
nares naudoti Europos struktūrinius ir investicijų fondus, konkrečiai EJRŽAF, kaip 
priemonę, siekiant įtraukti ES piliečius į vietos lygmens veiksmus ir ieškant atsako į 
iššūkius, su kuriais susiduria žuvininkystės sektorius; primygtinai ragina EJRŽAF 
lėšomis toliau didinti Sąjungos paramą žvejams renkant pamestus žvejybos įrankius ir 
jūrą teršiančias šiukšles, taip prisidedant prie jūrų ir pakrančių biologinės įvairovės ir 
ekosistemų apsaugos ir atkūrimo, taip pat prie Europinės plastikų žiedinėje 
ekonomikoje strategijos įgyvendinimo;

17. be to, ragina remti, jei galima, plėsti ir geriau stebėti sėkmingas vietos žuvininkystės 
veiklos grupes, atsižvelgiant į socialinės ekonomikos tikslus, siekiant skatinti vietos 
vystymosi strategijas maisto gamybos srityje, gerinti gamtinių išteklių naudojimą, 
padaryti žvejų bendruomenes patrauklesnes skatinant paslaugas ir kultūrą, taip pat kurti 
darbo vietas; mano, kad tokių strategijų įgyvendinimas turėtų būti remiamas iš ES 
fondų;

18. todėl pabrėžia, kad svarbu remti naujas žuvies ir kitų jūros produktų, pvz., šalutinių 
žuvininkystės produktų, kuriuos galima išgauti ir tiekti ne maisto rinkai, pardavimo 
rinkas, taip optimizuojant išteklių naudojimą, skatinant darnią žuvininkystę ir mažinant 
atliekų kiekį sektoriuje; ragina supaprastinti su šviežios žuvies vietos plėtra susijusius 
administracinius bei techninius reikalavimus, laikantis sveikatos ir saugos nuostatų, 
siekiant skatinti tiesioginę žuvų prekybą ir pristatymo į namus paslaugas, ypač kalbant 
apie labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, nes taip vietos bendruomenė galėtų 
išlaikyti didesnę savo sugautų žuvų vertės dalį; 

19. ragina valstybes nares įgyvendinant socialinės ekonomikos politiką remti tausią mažos 
apimties žvejybą, kad būtų galima pasiekti 14-ąjį darnaus vystymosi tikslą; be to, ragina 
valstybes nares remti Komisijos pasiūlymą dėl ES žuvininkystės kontrolės sistemos, 
kuriuo siekiama sutvirtinti dabartines atsekamumo nuostatas ir pagerinti kilmės 
sertifikavimo procesus, nes taip galima prisidėti prie darnesnio išteklių valdymo ir 
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didesnės vertės rinkų atvėrimo; 

20. ragina toliau skaitmeninti šį sektorių, nes taip būtų galima sudaryti sąlygas geresniam 
žvejų ir klientų bendradarbiavimui, tokiu būdu didinant žvejybos produktų atsekamumą 
ir užtikrinant geresnį žvejybos išteklių valdymą; pabrėžia galimybių dalyvauti 
mokymuose šiuo klausimu, kuriuos būtų galima remti ES fondų lėšomis, teikiamą vertę;

21. yra labai susirūpinęs dėl fizinės ir psichinės žvejybos pramonėje dirbančių žvejų 
sveikatos, kuriai dažnai kyla grėsmė ne tik dėl darbo atviroje jūroje pavojingumo, bet ir 
dėl to, kad naudojami laivai, neatitinkantys dabartinių saugumo taisyklių, ir todėl didėja 
tikimybė patirti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų, taip pat ir sunkių; todėl ragina 
kompetentingas institucijas užtikrinti saugias ir deramas darbo sąlygas visiems 
sektoriaus darbuotojams, taip pat vienodas veiklos ir sąžiningos konkurencijos sąlygas 
žvejybos bendrovėms visame pasaulyje nemažinant Europos standartų; ragina valstybes 
nares teikti tinkamą paramą siekiant gerinti laivyno saugą ir darbo sąlygas, laikantis 
darnumo aplinkos atžvilgiu reikalavimų ir ypatingą dėmesį skiriant mažos apimties 
žvejybai, ypač salų ir atokiausiuose regionuose, kuriuose vidutinis laivų amžius yra 
gerokai didesnis nei pramoninės žvejybos laivų; palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
siekti susitarimo dėl žvejybos laivų saugos;

22. reiškia susirūpinimą dėl žvejų padėties Baltijos jūroje; pabrėžia, kad būtina atkurti žuvų 
išteklius Baltijos jūroje; ragina valstybes nares apsaugoti esamas darbo vietas;

23. primena, kad visi žuvininkystės sektoriaus darbuotojai turi teisę burtis į profesines 
sąjungas ir primena Komisijai jos teiginį, kad „kolektyvinės derybos turėtų būti aukso 
standartas visose valstybėse narėse“11;

24. yra susirūpinęs dėl senėjančios žuvininkystės sektoriaus darbo jėgos ir ragina teikti 
paskatas, kuriomis būtų pritraukta jaunoji karta; ragina valstybes nares skatinti kartų 
kaitą remiant asmenis, kurie nori pradėti karjerą žuvininkystės sektoriuje, ir spręsti 
problemas, tokias kaip didelės pradinės verslo pradėjimo išlaidos, žvejybos galimybių 
skirstymo metodai, pajamų nestabilumas, lyčių nelygybė ir netikrumas dėl karjeros 
trukmės; palankiai vertina ES finansuojamus projektus, kuriais siekiama įtraukti 
jaunimą taikant specialiai parengtas programas, pvz., padedant pirmąkart įsigyti laivą 
pagal EJRŽAF iniciatyvą, ir įkvėpti juos pradėti karjerą žuvininkystės sektoriuje12; 
pažymi, kad valstybės narės turėtų spręsti deramo darbo užmokesčio ir pajamų 
žuvininkystės sektoriuje klausimą; ragina ŽMTEK integruoti rodiklius, susijusius su 
bendraisiais socialiniais BŽP tikslais, o ypač su darbuotojų apsauga, švietimu ir 
mokymu, pajamomis ir sauga;

25. atkreipia dėmesį į moterų vaidmenį žuvininkystės sektoriuje, kuris dažnai nepastebimas 
arba menkai matomas, tačiau labai svarbus teikiant logistinę ir administracinę paramą 
žvejybos laivams, taip pat parduodant ir perdirbant žuvis; pabrėžia, kad veiksmais, 
kuriais jaunimas pritraukiamas dalyvauti žvejybos veikloje, būtina užtikrinti lyčių 
lygybę ir atsižvelgti į moterų vaidmenį visame žuvininkystės sektoriuje, pradedant žuvų 

11 Europos Komisijos pranešimas spaudai, „Advancing the EU social market economy: adequate minimum 
wages for workers across Member States“, 2020 m. spalio 28 d.
12 Žr., pavyzdžiui, tokius projektus kaip Blå omsorg (Mėlynoji globa) – servicemodell för utsatta barn och unga 
I Österbotten Suomijoje.
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žvejyba, baigiant laivų valdymu, akvakultūra, prekyba ir žvejybos produktų perdirbimu, 
taip pat reikia atsižvelgti į jų vaidmenį mokslo ir administravimo sektoriuje;

26. ragina visapusiškai įgyvendinti BŽP reglamento 17 straipsnį, siekiant užtikrinti kartų 
kaitą ir jauniems žvejams skirti pakankamai žvejybos galimybių;

27. pabrėžia, kad siekiant pritraukti naujos kartos žvejus ir užtikrinti ilgalaikį žuvininkystės 
sektoriaus ekonominį stabilumą labai svarbu propaguoti aukštus žuvininkystės 
sektoriaus aplinkosauginio darnumo standartus;

28. mano, kad užtikrinus prieinamą darbo aplinką, taip pat ir žuvininkystės sektoriuje, 
siekiant vėl integruotis į darbo rinką tiek veiklą vykdantiems, tiek buvusiems žvejams ir 
kitiems žvejybos pramonės darbuotojams, turintiems fizinę ar psichinę negalią, būtų 
užtikrinta didesnė socialinė įtrauktis ir tai padėtų sukurti daugiau paskatų gauti pajamų 
žuvininkystės sektoriuje ir žvejų bendruomenėse; 

29. ragina kompetentingas institucijas remti neįgaliųjų galimybes naudotis pritaikoma 
žvejybos ir lauko įranga; ragina sukurti Europos duomenų bazę, kurioje būtų teikiami 
duomenys apie nelaimingus atsitikimus darbe žuvininkystės sektoriuje;

30. atkreipia dėmesį į nenuspėjamą „Brexit’o“ poveikį žuvininkystės sektoriui, visų pirma 
pakrančių vietovėse, kurių žvejybos laivynai patiria didžiausią poveikį; mano, kad šis 
poveikis turės įtakos ne tik žvejybos laivams ir juose dirbantiems žvejams, bet ir visai 
bendruomenei ir užimtumui pakrančių vietovėse.
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