
 

AD\1161263LT.docx  PE623.684v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Žuvininkystės komitetas 
 

2018/2046(BUD) 

31.8.2018 

NUOMONĖ 

Žuvininkystės komiteto 

pateikta Biudžeto komitetui 

dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  

(2018/2046(BUD)) 

Nuomonės referentas: Alain Cadec 

 



 

PE623.684v02-00 2/6 AD\1161263LT.docx 

LT 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1161263LT.docx 3/6 PE623.684v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 

įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. bendros žuvininkystės politikos (BŽP) finansiniai ištekliai ir regioninėms žvejybos 

valdymo organizacijoms bei kitoms tarptautinėms organizacijoms mokami privalomi 

įnašai, taip pat įnašai pagal tausios žvejybos susitarimus sutelktai numatyti III skyriuje 

ir 11 antraštinėje dalyje „Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF); 

B. pagrindinis BŽP tikslas – užtikrinti Sąjungos strateginio ekonomikos sektoriaus, kuris 

prisideda prie pakrančių regionų ir atokiausių Sąjungos regionų apsirūpinimo maistu 

saugumo, užimtumo ir ekonominės socialinės sanglaudos, tvarumą ir išsaugoti jūrų 

ekosistemas vystant ekonominiu ir aplinkos aspektais tvarią žuvininkystę; 

1. primygtinai tvirtina, kad Sąjungos 2019 m. biudžete turėtų būti numatyta tiek 

įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kiek jų reikia norint patenkinti BŽP 

finansavimo poreikius; mano, kad siekiant visapusiškai įgyvendinti BŽP ir užtikrinti 

Europos akvakultūros ir žvejybos tvarumą būtinos tinkamos ir prieinamos žuvininkystei 

skirtos lėšos, kad būtų užtikrintos ir (arba) įtvirtintos ilgalaikės investicijos; 

2. pabrėžia, kad Sąjungos žuvininkystės sektorius yra labai sutelktas tam tikruose 

regionuose, kurie labai priklauso nuo žvejybos, ir kad žuvininkystė, ypač vietos masto 

priekrantės žvejyba, padeda formuoti daugelio pakrančių, atokiausių regionų ir salų 

socialinę, ekonominę ir kultūrinę terpę; 

3. pažymi, kad, atsižvelgiant į tai, jog daugiau nei 60 proc. ES suvartojamų žuvininkystės 

produktų sugaunama tarptautiniuose vandenyse ir trečiųjų valstybių išskirtinėse 

ekonominėse zonose, reikėtų atitinkamai apskaičiuoti biudžeto asignavimus 2019 

finansinių metų biudžete, ypač turint mintyje, kad tais metais numatyta pratęsti su 

Mauritanija ir Senegalu sudarytus protokolus; 

4. mano, kad atsižvelgiant į BŽP išorės aspektą labai svarbu, kad būtų parengtos 

tikroviškos biudžeto prognozės, siekiant finansuoti tausios žvejybos partnerystės 

susitarimus su trečiosiomis šalimis; 

5. pabrėžia, kad, praėjus ketveriems metams nuo 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondo veiklos pradžios, jo biudžeto įvykdymo lygis tebėra 

nepatenkinamas – šiuo metu jis sudaro tik 4,5 proc. (EJRŽF bendro valdymo dalis); 

pageidauja, kad ilgainiui EJRŽF biudžeto vykdymo palaipsniui didėtų, ir pabrėžia, kad 

biudžeto įvykdymo lygis yra toks žemas iš dalies dėl biurokratinių apribojimų 

nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu, taip pat dėl to, kad valstybės narės neužsibrėžia 

pakankamai ambicingų tikslų, visų pirma kalbant apie siekį užtikrinti, kad įpareigojimas 

iškrauti laimikį būtų įgyvendinamas visiškai ir laiku; atkreipia dėmesį į tai, kad pradėjus 

taikyti įpareigojimą iškrauti laimikį reikės lėšų žvejybos sektoriui paremti; 

6. pabrėžia, kad reikia išlaikyti pakankamai finansinių išteklių bendrai finansuojamai 

veiklai, kad priekrantės, smulkiosios ir mėgėjų žvejybos sektoriai galėtų gauti lėšų; be 

to, itin svarbu, kad žvejybos infrastruktūros gerinimui būtų skiriamas tinkamas 
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finansavimas; mano, kad, remiantis EJRŽF įgyvendinama bendrąja programa, valstybės 

narės turi nustatyti savo finansavimo prioritetus taip, kad būtų reaguojama į specifines 

tų sektorių problemas; 

7. pabrėžia, kad vietos bendruomenėms ir kai kuriems jūrų ir pakrančių regionams labai 

svarbūs socialinis ir ekonominis žuvininkystės aspektai; pripažįsta, kad reikia išlaikyti 

pakankamai numatytų lėšų, kad pakrantės, tradiciniais žvejybos įrankiais vykdomos ir 

smulkiosios žvejybos laivyno sektoriai galėtų gauti finansavimą; 

8. pabrėžia, kad siekiant geriau suprasti jūros ekosistemų veikimą būtini moksliniai 

duomenys – tai būtina išankstinė sąlyga, norint užtikrinti didžiausią galimą tausios 

žvejybos laimikį; primena, kad reikia gerinti mokslinių duomenų rinkimą ir skatinti jūrų 

sektoriaus, žuvininkystės sektoriaus ir mokslo bendruomenės bendradarbiavimą ir 

keitimąsi moksliniais duomenimis; atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti renkami 

moksliniai duomenys apie mėgėjų žvejybos poveikį žuvų ištekliams; 

9. pakartoja, jog vertinant žuvininkystės išteklių būklę svarbu remtis kruopščiai 

parengtomis ir nepriklausomomis mokslinėmis nuomonėmis, kad būtų galima priimti 

valdymo sprendimus, kuriais būtų sudarytos sąlygos užtikrinti didžiausią galimą tausios 

žvejybos laimikį; primygtinai ragina valstybes nares naudoti EJRŽF lėšas mokslinių 

duomenų rinkimo tikslais, nes tai yra itin svarbi užduotis, suteikianti galimybę priimti 

racionalius ir moksliniais duomenimis grindžiamus sprendimus žuvininkystės politikos 

klausimais; 

10. pabrėžia žuvininkystės veiklos kontrolės svarbą, nes tai yra vienas iš BŽP ramsčių; 

mano, kad šiems ramsčiams ir toliau turi būti teikiamas Sąjungos finansavimas ir kad 

valstybės narės turi stengtis daugiau naudotis šiomis priemonėmis; 

11. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti tą patį Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 

(EŽKA) finansavimo lygį, kad būtų užtikrintas tinkamas jai pavestų žuvininkystės 

sektoriaus tikrinimo ir stebėjimo įgaliojimų vykdymas; prašo ateityje stiprinti Agentūros 

vaidmenį siekiant sudaryti sąlygas pasiekti BŽP tikslus ir užtikrinti, kad Agentūra 

galėtų gerinti su žvejybos laivynų valdymu ir stebėsenos procedūrų priežiūra susijusią 

savo veiklą; 

12. pripažįsta, kad vienas iš žvejybos sektoriaus iššūkių yra kartų atsinaujinimas ir kad visų 

pirma reikėtų patvirtinti specialias politinių veiksmų ir finansinės paramos teikimo 

priemones siekiant skatinti jaunus žmones dirbti šiame sektoriuje ir sudaryti jiems 

sąlygas, panašias į kitų ekonomikos sektorių turimas sąlygas, ypač atokiausiuose 

regionuose; 

13. pabrėžia, kad reikia naudotis EJRŽF ir kitų Sąjungos finansavimo schemų lėšomis 

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jaunimui gauti darbą žvejybos pramonės srityje; 

14. mano, kad „Brexit“ neturėtų būti naudojamas kaip pretekstas sumažinti finansavimą; 

mano, kad Sąjunga turi rasti išteklių tinkamam BŽP finansavimui. 
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