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Gerb. pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Žuvininkystės komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. 2020 m. birželio 12 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško 
forma.

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

Pierre Karleskind
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PASIŪLYMAI

A. kadangi naujosios Europos pramonės strategijos, kurią Komisija paskelbė 2020 m. kovo 
10 d. (COM(2020)0102), tikslas – nustatyti plataus užmojo Europos reglamentavimo 
sistemą, kad būtų visapusiškai išnaudotas Europos pramonės potencialas, siekiant 
užtikrinti ES ekologinę ir skaitmeninę pertvarką ir sykiu skatinant jos tarptautinį 
konkurencingumą;

B. kadangi žvejybos ir akvakultūros sektorius ir visas jų vertės grandines sudaro daug MVĮ 
ir jie sukuria tūkstančius darbo vietų, todėl jie yra neatsiejama Europos pramonės dalis, 
taigi, turi prisidėti prie skaitmeninės ir ekologinės pertvarkos ir gauti iš jos naudos;

C. kadangi 2018 m. sausio 16 d. savo rezoliucijoje „Pasaulio ekonomikos valdymas. Mūsų 
vandenynų ateities darbotvarkė atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m.“1 
Parlamentas ragina paskelbti giliavandenės kasybos veiklos moratoriumą;

D. kadangi COVID-19 krizė padarė didelį poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriams ir 
visiems susijusiems sektoriams – nuo žuvų prekybos iki platinimo ir perdirbimo; 
kadangi daug žvejų, žuvų augintojų, perdirbėjų, mažmenininkų ir platintojų buvo 
priversti sumažinti savo veiklos apimtį arba sustabdyti savo veiklą ne tik dėl 
visuomenės sveikatos priežasčių, bet ir dėl smarkiai sumažėjusios jūros gėrybių ir 
akvakultūros produktų paklausos, ypač dėl maisto paslaugų teikėjų (viešbučių, restoranų 
ir kavinių) žlugimo; kadangi tai turėjo įtakos visam žuvininkystės sektoriui ne tik dėl 
žaliavų trūkumo, bet ir dėl to, kad sektorius turėjo greitai pritaikyti savo gamybos 
metodus prie naujų sanitarinių priemonių, kad galėtų tęsti savo veiklą ir aprūpinti 
gyventojus pagrindinėmis prekėmis tokiu kritiniu metu, ir kadangi gamintojai ir 
perdirbėjai buvo priversti rasti naujų tiekėjų ir alternatyvių realizavimo rinkų;

1. mano, kad žvejybos ir akvakultūros sektoriai, visos jų vertės grandinės ir visi kiti su jais 
susiję sektoriai turi būti įtraukti į naująją Europos pramonės strategiją, siekiant 
užtikrinti, kad jie prisidėtų prie ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos ir iš to gautų 
naudos, atsižvelgiant į šių sektorių ypatumus ir siekiant padidinti jų konkurencingumą ir 
ekonominį stabilumą; pabrėžia svarbų žvejybos ir akvakultūros sektorių vaidmenį 
užtikrinant Sąjungos autonomiją pramonės ir maisto srityje;

2. ragina parengti tokią naują Europos pramonės strategiją, kuria būtų prisidedama prie 
ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos žvejybos ir akvakultūros sektoriuose ir kituose 
sektoriuose, susijusiuose su žvejybos ir akvakultūros ekosistemomis, ir kuria būtų 
mažinamas jų ekologinis pėdsakas ir poveikis biologinei įvairovei;

3. ragina Komisiją žvejybos ir akvakultūros sektorius, įskaitant platinimą ir perdirbimą, 
įtraukti į Sąjungos ekonomikos gaivinimo planą, kuris turi būti įgyvendinamas kartu 
įvedant plataus užmojo pramonės, aplinkos ir skaitmeninimo politiką; primena žvejybos 
ir akvakultūros sektorių svarbą darbo vietoms, įskaitant aukštos kvalifikacijos darbo 
vietas, ir daugelio pakrančių vietovių ir bendruomenių pajamoms;

1 OL C 458, 2018 12 19, p. 9.
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Ekologinė pertvarka

4. pabrėžia, kad vykdant ekologinę pertvarką svarbus vaidmuo turi tekti jūrų sektoriams, 
ypač žuvininkystės, taip pat turi būti užtikrintas Sąjungos jūrų ir žuvininkystės politikos 
derėjimas su Europos žaliojo kurso tikslu ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio 
klimatui neutralumą; ragina Komisiją, atlikus poveikio vertinimą, parengti jūrų sektorių, 
įskaitant žuvininkystės sektorių, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo veiksmų 
planą; mano, kad laivų modernizavimas siekiant spręsti šiuolaikinius uždavinius ir visų 
pirma pasiekti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus padės sukurti daug 
naujų darbo vietų; pabrėžia, kad šiuo tikslu svarbu veiksmingai mokyti laivų statyklų 
darbuotojus;

5. ragina įtraukti visus žvejybos ir akvakultūros sektorių suinteresuotuosius subjektus į 
Europos švaraus vandenilio aljanso veiklą pagal vandenilio strategiją, kurią 2020 m. 
liepos 9 d. pristatė už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Breton;

6. ragina paskelbti tarptautinį visos giliavandenės kasybos veiklos moratoriumą, taip pat 
uždrausti naftos ar dujų žvalgymą ar gręžinių gręžimą saugomose jūrų teritorijose arba 
netoli jų ir pakrančių vietovėse, kaip reikalaujama 2018 m. sausio 16 d. Parlamento 
rezoliucijoje, siekiant apsaugoti vandenynų ekosistemas, žuvų populiacijas ir ES 
žuvininkystės sektoriaus ateitį;

7. pabrėžia, kad esamų suinteresuotųjų subjektų, pvz., žvejų ir žuvų augintojų, 
dalyvavimas yra būtina sąlyga siekiant įgyvendinti plataus užmojo atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių jūroje strategiją; primena, kad konsultacijos su jūrų ir žuvininkystės 
sektoriais ir pakrančių bendruomenėmis dėl dalijimosi jūrų erdve yra labai svarbios 
norint, kad tokia strategija būtų sėkminga; su šiomis sąlygomis pritaria Komisijos 
iniciatyvai parengti atsinaujinančiųjų energijos išteklių jūroje strategiją;

8. pabrėžia, kad Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) puikiai tinka 
ekologinei pertvarkai remti ir kad šiems sektoriams turi būti teikiama tinkama finansinė 
parama, kad jie galėtų sėkmingai įgyvendinti šią pertvarką;

Skaitmeninė pertvarka ir inovacijos

9. pabrėžia, kad skaitmeninėje pertvarkoje turi dalyvauti ir žvejybos bei akvakultūros 
sektorius; mano, kad šių sektorių skaitmeninė pertvarka padidins jų konkurencingumą, 
atsparumą ir tvarumą ir sudarys sąlygas rengti naujus duomenis, sykiu palengvins 
duomenų rinkimą ir prieigą prie jų, taip pat pagerins žinias apie vandens aplinką ir jūrų 
biologinę įvairovę ir žinias apie jų raidą realiuoju laiku;

10. pabrėžia, kad sėkminga skaitmeninė pertvarka žvejybos ir akvakultūros sektoriuose 
prisidės prie geresnio jūros gėrybių rinkos veikimo, nes bus geriau derinama pasiūla ir 
paklausa ir optimizuojama tiekimo grandinė sektoriuje, kuriam būdingas didelė 
geografinė tiekimo šaltinių fragmentacija;

11. mano, kad žvejybos ir akvakultūros sektorių skaitmeninė pertvarka padidins žvejybos ir 
akvakultūros produktų kontrolės ir atsekamumo sistemų veiksmingumą, padidins šių 
produktų vertę, padidins vartotojų pasitikėjimą ir prisidės prie kovos su neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba; ragina į strategiją „Nuo ūkio iki 
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stalo“ įtraukti skirsnį, skirtą žvejybos ir akvakultūros produktų vertei didinti, siekiant 
remti šių sektorių ekologinę ir skaitmeninę pertvarką;

12. mano, kad inovacijos turi atlikti esminį vaidmenį siekiant trijų tikslų: ekologinės 
pertvarkos, skaitmeninės pertvarkos ir pasaulinio konkurencingumo žvejybos ir 
akvakultūros sektoriuose, ir ypač turi skatinti naujų selektyvesnės ir ekologiškesnės 
žvejybos būdų ir įrangos plėtrą; pabrėžia inovacijų ir mokslinių tyrimų svarbą šiuose 
sektoriuose siekiant bendros žuvininkystės politikos darnumo tikslo; mano, kad 
iniciatyvi mokymo, finansavimo ir tarptautinių partnerysčių politika, kuria siekiama 
plėtoti jūrų išteklių naudojimo mokslinius tyrimus, yra labai svarbi skatinant inovacijas 
šiame sektoriuje;

13. primena, kad naujos technologijos, duomenys, kosmoso paslaugos ir dirbtinio intelekto 
potencialas gali būti naudojami žuvininkystės srityje siekiant remti ekologinę pertvarką; 
pabrėžia, kad šios technologijos suteikia galimybę rinkti duomenis, kurie yra labai 
naudingi žuvininkystės kontrolei, jūrų išteklių valdymui ir jūrą teršiančių šiukšlių 
stebėsenai;

14. pabrėžia, kad skaitmeninei pertvarkai žvejybos ir akvakultūros sektoriuose turi būti 
teikiama tinkama finansinė ir techninė parama;

Prekybos politika

15. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarptautinėje prekyboje, ypač 
žvejybos ir akvakultūros produktų srityje; primena, kad Pasaulio prekybos 
organizacijoje (PPO) vyksta derybos siekiant panaikinti žalingas subsidijas, kuriomis 
prisidedama prie NNN žvejybos, peržvejojimo ir perteklinio pajėgumo; pabrėžia, kad 
Sąjungos laivynas atitinka aukščiausius pasaulyje socialinius ir aplinkos apsaugos 
standartus; ragina Komisiją dėti visas pastangas, kad PPO kuo greičiau pasiektų plataus 
užmojo susitarimą, atitinkantį darnaus vystymosi tikslus;

16. ragina Komisiją užtikrinti didesnį ES prekybos ir žuvininkystės politikos nuoseklumą ir 
derėjimą, ypač taikant naujosios kartos prekybos susitarimų skyriaus dėl darnaus 
vystymosi nuostatas, kuriomis šalys įpareigojamos aktyviai bendradarbiauti kovojant su 
NNN žvejyba; pritaria iniciatyvai sukurti naują už prekybos susitarimų laikymąsi 
atsakingo pareigūno, atsakingo už visų prekybos susitarimų nuostatų laikymosi ir 
stebėsenos užtikrinimą, pareigybę;

17. primygtinai ragina Komisiją kruopščiai įvertinti laisvosios prekybos susitarimų poveikį 
ES žvejybos ir akvakultūros sektoriams, taip pat ES perdirbimo pramonei ir pakrančių 
bendruomenėms; ragina Komisiją įtraukti žvejybos ir akvakultūros produktus į jautrių 
importui produktų sąrašą per prekybos derybas su trečiosiomis valstybėmis;

Valstybės pagalba ir finansavimas

18. pabrėžia, kad reikia persvarstyti Europos taisykles dėl valstybės pagalbos, visų pirma 
de minimis pagalbos žvejybos ir akvakultūros sektoriams viršutinės ribos dydį, kad jis 
atitiktų de minimis pagalbos, teikiamos kitiems sektoriams, viršutinę ribą; mano, kad 
padidinus de minimis pagalbos šiems produktams viršutinę ribą bus galima visapusiškai 
išnaudoti žvejybos ir akvakultūros sektorių investicijų potencialą, susijusį su ekologine 
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ir skaitmenine pertvarka bei inovacijomis;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares remti tinkamą žvejybos ir akvakultūros sektorių 
finansavimą, siekiant padėti jiems šioje ekologinėje ir skaitmeninėje pertvarkoje, visų 
pirma įgyvendinant persvarstytą tvaraus finansavimo strategiją; primena, kad 
Parlamentas ragina gerokai padidinti EJRŽF lėšas 2021–2027 m. daugiametėje 
finansinėje programoje.


