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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena žvejybos, akvakultūros ir jūrų reikalų ekonominius, socialinius ir aplinkos 
aspektus; pabrėžia, kad šių aspektų vaidmuo itin svarbus skatinant mėlynosios 
ekonomikos plėtrą ir kad jie prisideda prie pakrančių vietovių vystymosi ir atgaivinimo;

2. pabrėžia, kad į 2021 m. ES biudžetą turėtų būti įtraukta pakankamai įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimų, kad būtų patenkinti bendros žuvininkystės politikos finansavimo 
poreikiai, pvz., įgyvendinamas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio užtikrinimas 
ir įpareigojimas iškrauti laimikį, taip pat sprendžiamos problemos, su kuriomis susiduria 
šis sektorius, pvz., „Brexit“ ir kartų kaita; tvirtina, jog tam, kad žvejyba ir akvakultūra 
išliktų perspektyvios ilguoju laikotarpiu, reikia padidinti finansavimą šiems sektoriams, 
taip pat jūrų ekosistemų apsaugai ir atkūrimui; mano, kad šių sektorių biudžetas ir 
politika turėtų padėti jiems prisidėti prie naujų Sąjungos tikslų, ypač nustatytų žaliajame 
kurse, naujojoje pramonės strategijoje, strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ ir ES biologinės 
įvairovės strategijoje iki 2030 m.; mano, kad žuvininkystės sektoriaus 
konkurencingumo išlaikymas turi būti derinamas su šių tikslų įgyvendinimu, todėl 
rengiant bet kokį pasiūlymą turi būti atliekamas poveikio žuvininkystės sektoriui 
vertinimas;

3. pabrėžia, kad 2021 m. bus lemiami metai siekiant įgyvendinti žaliojo kurso tikslus 
žuvininkystės sektoriuje ir kad vien dėl to reikėtų gerokai padidinti šiems metams 
EJRŽF skirtą biudžetą; primena, kad dėl netikrumo, susijusio su COVID-19 krize, taip 
pat reikia daugiau lėšų; todėl apgailestauja, kad Komisijos pasiūlymas ir Tarybos 
pozicija dėl EJRŽF skirto 2021 m. biudžeto yra nepakankamai plataus užmojo; ragina 
Komisiją ir Tarybą atsižvelgti į visus šiuos veiksnius ir iš esmės padidinti siūlomas 
lėšas;

4. pabrėžia, kad svarbu atitaisyti COVID–19 pandemijos padarytą ekonominę ir socialinę 
žalą, kuri labai paveikė visą žvejybos ir akvakultūros sektorių ir visą jūros maisto 
produktų tiekimo grandinę, įskaitant perdirbėjus, mažmenininkus, platintojus;  mano, 
kad dėl sunkios visuomenės sveikatos padėties ir jos padarinių reikia naujo pagalbos 
paketo, kuriuo būtų papildytos ankstesnės priemonės ir nedelsiant suteikta nauja 
išimtinė finansinė parama, atsižvelgiant į tai, kad pandemija ir jos ekonominis bei 
socialinis poveikis neišnyks;

5. primena, kad dėl COVID-19 pandemijos įvestų izoliacijos priemonių piko metu 
žvejybos sektorius, visų pirma mažos apimties priekrantės žvejybos laivai, toliau vykdė 
veiklą ir užtikrino reguliarų tiekimą vietos rinkoms, suteikdamas Sąjungos piliečiams 
galimybę gauti sveikų jūros maisto produktų, ypač izoliuotose pakrančių vietovėse ir 
regionuose, kuriuose tiekimo grandinės nutrūko dėl logistikos ribojimų;

6. džiaugiasi Europos Parlamento ir Tarybos veiksmais, kuriais dėl konkrečių priemonių 
COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti iš dalies 
keičiami reglamentai (ES) Nr. 508/2014 ir (ES) Nr. 1379/2013; mano, jog būtina, kad 
Komisija realiuoju laiku įvertintų sveikatos ir ekonominės padėties raidą ir prireikus 
apsvarstytų galimybę pratęsti šių priemonių taikymą po 2020 m. gruodžio 31 d., jei 
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pandemija tęstųsi; mano, kad Komisija turi sukurti sistemą, pagal kurią būtų stebimos 
šios priemonės, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos tinkamai ir laiku ir kad 
nebūtų kliūčių jomis pasinaudoti;

7. palankiai vertina greitą ir plataus užmojo Komisijos atsaką į ekonomikos krizę, 
konkrečiai jos 2020 m. gegužės 27 d. pasiūlytą plataus masto ekonomikos gaivinimo 
planą; taip pat palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 530 mln. EUR padidinti, palyginti 
su pradiniu jos pasiūlymu, Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo 
(EJRŽAF) lėšas 2021–2027 m. laikotarpiui; vis dėlto pabrėžia, kad ši padidinta suma 
vis dar nesiekia biudžeto sumos, kurią ragino skirti Parlamentas; apgailestauja dėl 
2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos pozicijos, pagal kurią 32 mln. EUR 
mažinamas EJRŽF biudžetas, kurį iš pradžių siūlė Komisija 2021–2027 m. laikotarpiui;

8. apgailestauja dėl nerimą keliančių ženklų, kad didėja tikimybė, jog iki pereinamojo 
laikotarpio pabaigos Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė nesudarys susitarimo, 
įskaitant žvejybos susitarimą; pabrėžia, kad reikia finansiškai remti ES žvejybos 
sektorių, siekiant susidoroti su sunkiomis socialinėmis ir ekonominėmis tokio 
scenarijaus pasekmėmis; atkreipia dėmesį į Europos Vadovų Tarybos pasiūlymą sukurti 
„Brexit’o“ koregavimo rezervą, siekiant padėti labiausiai nuo „Brexit’o“ 
nukentėjusioms valstybėms narėms ir sektoriams; mano, kad pakankamai didelė šio 
fondo dalis turėtų būti skirta su žvejyba susijusiai paramai; tačiau mano, kad tokio 
fondo sukūrimas jokiu būdu neturėtų pateisinti EJRŽF skirto biudžeto sumažinimo;

9. apgailestauja dėl to, kad EJRŽF įgyvendinimo lygis 2014–2020 m. laikotarpiu, praėjus 
šešeriems metams nuo jo priėmimo dienos, vis dar yra labai mažas – tik 35 proc.; 
pabrėžia, kad tokį menką rodiklį iš dalies lemia nacionalinio ir Europos lygmens 
biurokratija;

10. ragina Komisiją teikti valstybėms narėms visą būtiną pagalbą, kad Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) naudojimas būtų kuo paprastesnis ir veiksmingesnis;

11. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamus finansinius išteklius duomenų rinkimui, 
tvarkymui, naudojimui ir keitimuisi jais žuvininkystės sektoriuje;

12. pabrėžia, kad reikia didinti investicijas į selektyvesnės žvejybos įrankius intensyvinant 
mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat finansiškai remiant žvejus, kad jie investuotų į 
naujus selektyvios žvejybos įrankius;

13. pabrėžia, kad planuojant biudžetą reikia ir toliau skirti pakankamai didelį finansavimą 
mažos apimties priekrantės žvejybos sektoriui;

14. pabrėžia žvejybos veiklos kontrolės svarbą; mano, kad ši kontrolė turi išlikti bendros 
žuvininkystės politikos finansavimo prioritetu, ypač atsižvelgiant į tai, kad numatoma 
netrukus patvirtinti naujas taisykles, kuriomis siekiama suderinti ir pagerinti 
žuvininkystės kontrolės sistemą Sąjungoje;

15. pakartoja, kad reikia suteikti papildomų finansinių ir materialinių išteklių Europos 
žuvininkystės kontrolės agentūrai, siekiant užtikrinti tinkamą jos veiklos vykdymą ir 
garantuoti, kad ES pasiektų savo tausios žvejybos tikslus, įskaitant skaitmeninimą ir 
prisitaikymą prie naujų technologijų, taip pat investicijas į kontrolės ir inspektavimo 
metodus ir jų plėtrą, pagalbą Komisijai, valstybėms narėms ir konkrečioms 
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institucijoms, taip pat atsižvelgiant į Žuvininkystės kontrolės reglamento peržiūrą, dėl 
kurios šiuo metu deramasi;

16. mano, kad reikia įvertinti pastaraisiais metais taikomą bendro ES agentūrų darbuotojų 
skaičiaus mažinimo politiką; primena, kad Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 
biudžeto įvykdymo lygis viršija 99 proc.;

17. pabrėžia, kad kitas EJRŽF turėtų būti naudojamas siekiant toliau gerinti gyvūnų gerovės 
standartus žvejybos ir akvakultūros srityje, atsižvelgiant į ES piliečių specialiąją 
„Eurobarometro“ apklausą Nr. 442 dėl europiečių požiūrio į gyvūnų gerovę;

18. pabrėžia, kad vienas iš Europos žuvininkystės sektoriaus prioritetų yra kartų kaita; 
mano, kad valstybės narės turėtų pasinaudoti EJRŽF ir Europos struktūriniais fondais, 
kad finansuotų priemones, kurios sudarytų sąlygas didesnei saugai ir patrauklesnėms 
darbo ir gyvenimo sąlygoms žvejybos laivuose, taip pat pradėtų taikyti programas, 
specialiai skirtas padėti jaunimui pradėti karjerą žuvininkystės sektoriuje, padidinti šio 
sektoriaus įvairovę ir paskatinti žmones iš nepakankamai atstovaujamų grupių, ypač 
moteris, įsitraukti į šio sektoriaus veiklą; šiuo klausimu pabrėžia, kad svarbu skatinti 
moteris aktyviau imtis įvairių profesinių kategorijų veiklos ir didinti moterų matomumą 
jų vykdomos veiklos srityje;

19. pabrėžia, kad reikia teikti didelę paramą nepalankioje padėtyje esančioms pakrančių 
vietovėms ir atokiausiems Europos regionams.
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