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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingus Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą (CJ 14) į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl žvejybos ir akvakultūros 
produktų atsekamumo restoranuose ir mažmeninėje prekyboje1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 29 d. rezoliuciją dėl ES žuvininkystės sektoriaus 
vertės grandinės optimizavimo2,

A. kadangi ES maisto sistemos atsparumas ir darnus vystymasis priklauso nuo Europos 
žvejų ir žuvų augintojų darbo, nes jie atlieka svarbų vaidmenį remiant pakrančių ir 
daugelio nejūrinių bendruomenių ekonominį ir socialinį aspektą;

1. išreiškia nusivylimą tuo, kad strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ nepakankamai svarbos 
teikiama žvejybos ir akvakultūros sektoriui ir joje stokojama užmojo;

2. pabrėžia, kad skatinant sveiką ir tvarią mitybą pirmenybė turėtų būti teikiama ES 
žvejybos ir akvakultūros produktams, nes jie yra svarbus baltymų šaltinis ir esminė 
sveikos mitybos sudedamoji dalis, taip pat pabrėžia žvejų ir moterų darbo šiame 
sektoriuje ir akvakultūros vertę;

3. palankiai vertina BŽP vertinimą, kurį Komisija turi atlikti iki 2022 m., daugiausia 
dėmesio skiriant pavojams, kuriuos klimato kaita kelia rūšių tvarumui;

4. palankiai vertina tai, kad žadama paskelbti naujas ES strategines akvakultūros gaires;

5. prašo, kad Komisija ir valstybės narės pagerintų visų žuvininkystės produktų – šviežių, 
šaldytų, perdirbtų ar akvakultūros produktų, – parduodamų restoranuose ir per 
mažmenininkus, ženklinimą, kad būtų galima atsekti kilmės vietą; pabrėžia, kad tokiu 
būdu kils tvarių produktų vertė ir bus apsaugotos vartotojų teisės;

6. pabrėžia, kad reikia toliau skatinti atsakingą žuvininkystės išteklių naudojimą ir kovoti 
su NNN žvejyba stiprinant tausios žvejybos susitarimų su ES nepriklausančiomis 
šalimis dėl Europos laivų, tiekiančių kokybiškus produktus, politiką;

7. pabrėžia EJRŽAF svarbą išlaikant sektorių tvarų ir jį modernizuojant, skatinant kartų 
atsinaujinimą ir skatinant aktyvų moterų, asociacijų, įskaitant gildijas (cofradías), 
gamintojų organizacijų ir mažmeninės prekybos sektoriaus dalyvavimą;

8. rekomenduoja, kad būtų pradėtos tinkamai finansuojamos tikslinės kampanijos, skirtos 
vartotojams, siekiant skatinti žuvies vartojimą.

1 OL C 76, 2018 2 28, p. 40.
2 OL C 76, 2020 3 9, p. 2.


