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PASIŪLYMAI 

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 

įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslus galima veiksmingai pasiekti 

tik turint pakankamai biudžeto lėšų; pabrėžia, kad biudžeto lėšos ypač sutelktos III 

skirsnyje ir 11-toje antraštinėje dalyje „Jūrų reikalai ir žuvininkystė“; pažymi, kad 

didžiausią biudžeto dalį sudaro Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF), 

kuriam skirti ištekliai, palyginti su kitais ES fondais, yra riboti, ir privalomi įnašai 

regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms bei tausios žuvininkystės 

susitarimams ir kad nepaprastai svarbu suvaldyti pastarojoje biudžeto eilutėje nuolat 

atliekamą asignavimų mažinimą siekiant užtikrinti, kad būtų patenkinti lūkesčiai, susiję 

su susitarimų su trečiosiomis šalimis tinklo plėtra; 

2. pabrėžia, jog būtina, kad Sąjungos biudžete būtų atspindėti nustatyti politikos tikslai 

užimtumo, įmonių ir verslumo srityse; pabrėžia, kad žuvininkystės ir jūrų reikalų 

sektoriai taip pat yra darbo vietų kūrimo ir augimo šaltinis ir kad jie aktyviai prisideda 

prie regioninės plėtros ir gamtos išteklių valdymo; 

3. pabrėžia, kad vietos bendruomenėms ir kai kuriems jūrų, pakrančių ir salų regionams, 

kurie ypač priklauso nuo žvejybos, labai svarbūs yra socialiniai ir ekonominiai 

žuvininkystės aspektai; pripažįsta, kad reikia išlaikyti pakankamai numatytų lėšų, kad 

pakrantės, tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomos ir smulkiosios žvejybos laivyno 

sektoriai galėtų gauti finansavimą; 

4. pabrėžia, kad žuvininkystė ir jūrų reikalai apima svarbų ekonominį, socialinį ir aplinkos 

aspektą ir kad jie atlieka esminį vaidmenį mėlynojoje ekonomikoje; 

5. pabrėžia, kad BŽP taip pat prisideda prie socialinės sanglaudos atokiausiuose 

regionuose ir atokiausiose salose; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriais atvejais šių 

regionų žvejybos įmonėms iškyla sunkumų dėl papildomų išlaidų ir todėl šie regionai 

turėtų būti ypatingai pripažinti ir remiami pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

349 straipsnį – tai turėtų būti taikoma ir regionams, kurie turi itin didelių ir nuolatinių 

gamtinių arba demografinių trūkumų, laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

174 straipsnio; 

6. pabrėžia, kad įgyvendinant naująją BŽP iš esmės keičiasi tiek valstybių narių, tiek žvejų 

žuvininkystės valdymas, ir šiuo požiūriu primena sunkumus, patirtus ankstesniais 

finansiniais metais, kai asignavimai buvo sumažinti; 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia užtikrinti pakankamą finansinę paramą ir nesumažinti 

asignavimų, skirtų kontroliuoti žvejybos veiklai ir investicijoms laivuose ir uostuose, 

kad būtų užtikrintas ir palengvintas įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimas; 

8. pabrėžia, kad žuvininkystės kontrolės politikos modernizavimas gali būti įgyvendintas 

tik tuomet, jeigu bus atnaujintos šios politikos priemonės – to negalima padaryti 

nepadidinus biudžeto; 



 

PE582.079v02-00 4/6 AD\1102807LT.doc 

LT 

9. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą ir bent išsaugoti tokį patį 

asignavimų lygį, koks buvo numatytas dabartiniais finansiniais metais, skirtą 

duomenims rinkti, nes tai yra pagrindinis uždavinys siekiant sudaryti sąlygas 

racionaliems ir moksliškai pagrįstiems žuvininkystės politikos klausimų sprendimams 

priimti; 

10. pabrėžia, kad reikia investuoti į ekonomikos aspektų, susijusių su žuvininkystės ir 

akvakultūros rinka, žinių ir suvokimo analizę ir sklaidą visoje tiekimo grandinėje ir šiuo 

tikslu užtikrinti finansavimą pagal rinkos tyrimų biudžeto eilutę, skiriant įsipareigojimų 

asignavimų, kurių reikia numatytoms mokėjimų sąmatoms padengti; 

11. pabrėžia, kad pirmenybę reikia teikti projektams, kuriuos vykdant pagrindinis dėmesys 

skiriamas darbo vietų kūrimui (ypač pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą), 

novatoriškiems projektams ir vietos ekonomikos įvairinimui, siekiant suteikti daugiau 

vertės jos žvejybos veiklai – pavyzdžiui, skatinant produktų ženklinimą arba 

žuvininkystės turizmą – ir žuvų išteklių ir jūrų ekosistemų apsaugai bei atkūrimui; 

12. nurodo, kad šio sektoriaus jaunimo užimtumas yra politinis prioritetas; pabrėžia, kad 

valstybės narės yra atsakingos už tai, kad visomis pastangomis būtų gerinamos sąlygos 

jaunimui užimti įvairias žuvininkystės sektoriaus darbo vietas, naudojantis visomis joms 

suteiktomis priemonėmis, įskaitant struktūrinius fondus; 

13. pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. Sąjungos biudžeto vykdymas sutaps su 

2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra, 2017 

finansiniai metai yra tinkamas laikotarpis siekiant užtikrinti, kad Sąjungai būtų skirta 

pakankamai išteklių, kad ji veiksmingai imtųsi vidaus ir išorės veiksmų, ir apsvarstyti 

dėl būtinų asignavimų siekiant reaguoti į BŽP finansavimo poreikius;  

14. pakartoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. daugeliui mišriosios žvejybos rajonų darys 

poveikį įpareigojimas iškrauti laimikį, ir todėl ragina numatyti atskirą biudžeto eilutę 

paramai teikti siekiant vykdyti šį įpareigojimą, kad būtų tikslingai skirta lėšų žvejybos 

įrankių selektyvumo tyrimams ir plėtrai ir jie skatinami; 

15. pabrėžia, kad valstybės narės neseniai patvirtino visas žuvininkystės veiklos programas, 

taigi, 2017 finansiniais metais Komisija ir nacionalinės administracijos turėtų 

paspartinti veiksmus, kad būtų laiku įgyvendinti atitinkami projektai; mano, kad 

Sąjungos biudžete turėtų būti numatytas tinkamas mokėjimų asignavimų ir 

įsipareigojimų asignavimų lygis siekiant išvengti mokėjimo problemų ir žvejybos 

veiksmams skirtų lėšų sumažinimo;  

16. dar kartą ragina Komisiją, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi įvairių EJRŽF 

numatytų viršutinių ribų, kasmet Parlamentui pateikti visų įsipareigojimų ir mokėjimų, 

suskirstytų pagal valstybes nares, pažangos ataskaitą; 

17. ragina Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD, įgyvendinant tausios žvejybos partnerystės 

susitarimus, atidžiai stebėti paramą sektoriui, naudojant išsamias diagramas, 

grindžiamas projektų dokumentuose pateikta informacija;  

18. nurodo, kad Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) savo vaidmenį gali 

atlikti tik jeigu jai bus skirta pakankamai techninių, ekonominių, žmogiškųjų ir 
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finansinių išteklių; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai lėšų 

asignavimams, skirtiems EŽKA, kad ji galėtų vykdyti savo naujas užduotis, kurios jai 

numatytos pagal reformuotą bendrą žuvininkystės politiką ir pasiūlymą dėl Europos 

sienų ir pakrančių apsaugos paketo; primena, kad visas agentūras, sprendžiančias 

migracijos krizę, reikia atleisti nuo tikslo sumažinti darbuotojų skaičių 5 proc.; 

19. rekomenduoja padidinti EŽKA biudžetą, kad ji galėtų atlikti naujas užduotis, numatytas 

pagal Europos sienų ir pakrančių apsaugos projektą. 
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