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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dabartinės derybos turės lemiamos reikšmės valstybių narių ir Jungtinės 
Karalystės ateičiai ir, atsižvelgiant į tai, žvejyba ir gyvųjų jūrų išteklių valdymas ir jūrų 
ekosistemų išsaugojimas ir atsikūrimas yra esminiai klausimai; kadangi žuvininkystės 
sektorius tiesiogiai ir netiesiogiai sukuria šimtus tūkstančių darbo vietų, suteikia 
pragyvenimo šaltinį daugeliui pakrančių rajonų ir pakrančių bendruomenių, kurios 
kovoja su demografiniu nuosmukiu, prisideda prie saugaus ir sveiko maisto milijonams 
vartotojų ir propaguoja tvirtą aplinkai palankų modelį;

B. kadangi bendra žuvininkystės politika (BŽP) jau beveik 50 metų suteikia galimybių 
visose atitinkamose valstybėse narėse sukurti optimalias žuvininkystės plėtros ir 
darnaus išteklių valdymo sąlygas; kadangi dėl to, Jungtinei Karalystei išstojus iš 
Europos Sąjungos, būtinas susitarimas, siekiant užtikrinti žuvininkystės sektoriaus 
ekonominį gyvybingumą ir esamos žuvininkystės veiklos tęstinumą, rūšių išsaugojimą 
ir biologinės įvairovės apsaugą ir atkūrimą;

C. kadangi 2017 m. gruodžio 12 d. Reglamentas (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės 
žvejybos laivynų valdymo1 buvo svarbus žingsnis siekiant pasaulinės žvejybos 
skaidrumo ir atskaitomybės, ir tai turėtų atsispindėti būsimame susitarime;

D. kadangi esami istoriniai, geografiniai ir ekosisteminiai ES ir Jungtinės Karalystės ryšiai 
sukuria didelę šalių tarpusavio priklausomybę tiek žvejybos ir akvakultūros veiklos, tiek 
šių produktų perdirbimo ir prekybos jais sektoriuose, taip pat bendrų jūrų ekosistemų 
apsaugos srityje; kadangi šiuo metu Jungtinė Karalystė ir ES dalijasi 97 ištekliais, 
kuriems taikomas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK); kadangi, atsižvelgiant į 
tai, nesant susitarimo bus padaryta tiesioginė ir didelė žala visiems su šia sritimi 
susijusiems suinteresuotiesiems subjektams ir galiausiai ES ir Jungtinės Karalystės 
piliečiams, taip pat bendroms jūrų ekosistemoms; kadangi, be to, bet kokiu susitarimu 
turėtų būti siekiama išvengti Sąjungos ir Jungtinės Karalystės žvejų, vykdžiusių 
žvejybos veiklą Jungtinės Karalystės vandenyse, ekonominio išstūmimo;

1. dar kartą patvirtina, kad ES ir Jungtinė Karalystė negali sudaryti išsamaus susitarimo, 
įskaitant susitarimą dėl prekybos, jei į jį nebus įtrauktas visapusiškas, subalansuotas ir 
ilgalaikis susitarimas dėl žvejybos ir su žvejyba susijusių klausimų, pagal kurį būtų 
toliau optimaliomis sąlygomis suteikiama prieiga prie atitinkamų šalių vandenų, išteklių 
ir rinkų ir vykdoma esama žvejybos veikla;

2. dar kartą patvirtina, kad žuvininkystės susitarimas turi būti tiesiogiai susijęs su 
vykstančiomis derybomis dėl ekonominės partnerystės, ypač dėl prekybos, ir todėl 
negali būti atskirtas; pabrėžia, kad laisvos prieigos prie vandenų ir uostų klausimas 
negali būti atskirtas nuo laisvos prekybos ir Jungtinės Karalystės žuvininkystės 
produktų prieigos prie ES rinkos klausimo;

1 OL L 347, 2017 12 28, p. 81.
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3. primena, kad žuvys ir tarša nepaiso politinių sienų ir toliau sklis po visus jūrų baseinus; 
pabrėžia, kad ekosistemos yra tarpusavyje susijusios;

4. primena, kad didžiausia abipusė nauda bus gauta apsaugant bendras ekosistemas ir 
darniai valdant jų naudojimą, išlaikant esamą abipusę prieigą prie vandenų ir žvejybos 
išteklių su tikslu išlaikyti esamą žvejybos veiklą, taip pat nustatant bendrus, nuoseklius, 
aiškius ir stabilius principus ir taisykles, sudarant abipuses sąlygas žvejybos ir 
akvakultūros produktams laisvai patekti į rinkas ir nesukeliant ekonominės ar socialinės 
įtampos dėl nesubalansuotos konkurencijos; primygtinai ragina būsimame susitarime 
numatyti apsaugos sąlygą, pagal kurią būtų nustatyta, kad pažeidus nuostatas dėl 
abipusės prieigos prie vandenų ir išteklių bus sustabdytas lengvatinių muitų tarifų 
taikymas JK prekėms ES rinkoje;

5. pabrėžia, kad į pasiūlymo dėl susitarimo projektą reikia įtraukti paskirstomas 
procentines dalis, kurios šiuo metu taikomos ištekliams, kuriais abi šalys dalijasi pagal 
FISH-2 priedą (žvejybos galimybių paskirstymas), laikantis galiojančio santykinio 
stabilumo principo; tai, kad išteklių, kurias turi pasidalyti abi šalys, procentinių dalių 
grafos paliktos tuščios, galėtų būti laikoma pradine nuolaida Jungtinei Karalystei, 
nuleidžiančia dabartinės kadencijos tikslų kartelę;

6. ragina šalis išlaikyti esamas kvotų dalis ir stabilų bei nuolatinį žvejybos teisių 
paskirstymą; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti ilgalaikį išteklių valdymą, grindžiamą BŽP 
principų, pvz., didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio (MSY), laikymusi ir 
techninėmis priemonėmis, taip pat regioninio valdymo priemonėmis, tokiomis kaip 
Šiaurės jūros ir vakarų vandenų daugiamečiai planai, ir Jūrų pagrindų strategijos 
direktyva, kurios iki šiol padėjo pagerinti žuvų išteklių būklę tiek ES valstybių narių, 
tiek Jungtinės Karalystės laivynų naudai;

7. primena, kad Jungtinė Karalystė dalyvavo rengiant ir įgyvendinant daugiamečius planus 
kiekvienam jūros baseinui, ypač Šiaurės jūrai ir vakarų vandenims, kad šie 
daugiamečiai planai buvo parengti atsižvelgiant į tuometines valstybes nares, įskaitant 
Jungtinę Karalystę, ir kad nustatyti tikslai grindžiami patikimiausiomis turimomis 
mokslinėmis žiniomis ir BŽP;

8. pakartoja, kad visapusiškas BŽP įgyvendinimas davė svarbių teigiamų rezultatų tiek 
didinant išteklių, naudojamų laikantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio 
principo, skaičių, tiek tokiu būdu, kaip daugiamečiais planais prisidėta prie biologinio ir 
ekonominio tvarumo, naudingo atitinkamoms žvejų bendruomenėms;

9. pabrėžia, kad susitarimu turi būti užtikrinta, kad techninės priemonės arba saugomos 
jūrų teritorijos būtų abipusės, nediskriminacinės ir proporcingos ir kad jomis nebūtų de 
facto užkertamas kelias ES laivų prieigai prie Jungtinės Karalystės vandenų; pabrėžia, 
kad nustačius saugomas jūrų teritorijas visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant Europos 
žvejus, turi dalyvauti valdant ir stebint tokias teritorijas, laikantis Tarptautinės gamtos 
apsaugos sąjungos rekomendacijų; primygtinai tvirtina, kad susitarimu negali būti 
mažinami ES aplinkos apsaugos ir socialiniai standartai;

10. primygtinai ragina Komisiją įtraukti nuostatas dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir 
nereglamentuojamos (NNN) žvejybos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vandenyse 
prevencijos ir kovos su ja;
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11. primygtinai reikalauja, kad į vidaus rinką patenkantys Jungtinės Karalystės žvejybos ir 
akvakultūros produktai atitiktų tuos pačius aplinkos, socialinius, sanitarijos ir 
fitosanitarijos standartus kaip ir ES žvejybos ir akvakultūros produktai, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos JK ir ES žvejybos ir akvakultūros produktams ir užtikrinta 
Europos vartotojų apsauga;

12. pabrėžia, kad reikia tinkamų bendradarbiavimo ir konsultacijų mechanizmų ir bendro 
moksliniais tyrimais pagrįsto metodo, taip pat reikia garantijų, kad Jungtinė Karalystė ir 
toliau prisidės prie duomenų rinkimo ir mokslinio išteklių vertinimo, kuriuo bus 
remiamasi ateityje priimant sprendimus dėl bendro žvejybos valdymo bendruose jūrų 
baseinuose; primygtinai ragina abi šalis toliau aktyviai ir lojaliai bendradarbiauti 
žuvininkystės kontrolės ir kovos su NNN žvejyba srityse;

13. atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės ketinimą derėtis dėl atskiro žvejybos pagrindų 
susitarimo su Norvegija; primena, kad Norvegija yra Europos ekonominės erdvės (EEE) 
ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) narė, o tai apima su žuvininkystės 
sektoriumi ir produktais susijusias teises ir pareigas, kalbant apie, be kita ko, prieigą 
prie ES rinkos;

14. pabrėžia, kad svarbu į susitarimą įtraukti nuorodą į pareigą bendradarbiauti su pakrantės 
valstybėmis, kaip numatyta tarptautinėje teisėje, nes tai yra labai svarbu siekiant taikyti 
žvejybos valdymo priemones ir užtikrinti bendrų išteklių tvarumą;

15. mano, kad bet kurio žuvininkystės susitarimo nuostatos turėtų būti remiamos ginčų 
sprendimo mechanizmais ir apimti taisomąsias priemones, kurie būtų bendro būsimų ES 
ir Jungtinės Karalystės santykių valdysenos administravimo dalis;

16. primena įdėtas pastangas susitarimą dėl žuvininkystės sudaryti iki 2020 m. liepos 1 d.; 
apgailestaudamas pažymi, kad koronaviruso krizė (COVID-19 protrūkis) sutrikdė 
normalią Jungtinės Karalystės ir ES derybų eigą; todėl ragina šalis būti lanksčias ir kuo 
greičiau nuspręsti pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal Susitarimo dėl išstojimo 
132 straipsnį, kad sektoriui būtų užtikrintas tikrumas;

17. mano, kad tuo atveju, jei būtų susitarta dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo, 
dabartinis BLSK ir kvotų paskirstymas turėtų atitinkamai toliau galioti, kad žvejybos 
sektoriui būtų užtikrintas teisinis tikrumas;

18. tačiau primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares pasirengti visiems scenarijams – 
tiek pereinamojo laikotarpio pratęsimui, tiek scenarijui be susitarimo – ir parengti 
reikiamas priemones sektoriui remti, taip pat reguliavimo sistemas, tinkamas vienam ir 
kitam scenarijui;

19. ragina derybų šalis dėti visas pastangas, kad kuo greičiau būtų susitarta dėl bet kokio 
Jungtinės Karalystės ir ES susitarimo nuostatų dėl žvejybos, kad jos būtų pradėtos 
taikyti laiku ir jomis būtų galima pasinaudoti nustatant pirmųjų metų po pereinamojo 
laikotarpio žvejybos galimybes.
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