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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl žuvų išteklių būklės ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinės ir 

ekonominės padėties 

(2016/2079(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos1, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 

(Jūrų strategijos pagrindų direktyva)2, 

– atsižvelgdamas į įpusėjusį Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) 

strategijos (2017–2020 m.), kuria siekiama tausios žuvininkystės Viduržemio ir 

Juodojoje jūrose, įgyvendinimo laikotarpį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę (A8-0000/2016), 

A. kadangi Viduržemio jūra, kurioje yra 17 000 jūrinių gyvūnų rūšių, yra viena pagrindinių 

pasaulio biologinės įvairovės vietų; 

B. kadangi Komisija savo komunikate „Konsultacijos dėl 2017 m. žvejybos galimybių 

pagal bendrą žuvininkystės politiką“ (COM(2016) 0396) teigia, kad žvejyba 

Viduržemio jūroje vis dar viršija nustatytas normas ir būtina imtis priemonių šiai 

padėčiai pakeisti; kadangi minėtame dokumente Komisija išreiškia susirūpinimą dėl to, 

kad daugelio vertinamų rūšių sužvejojamas kiekis gerokai viršija nustatytą didžiausią 

galimą tausios žvejybos laimikį; 

C. kadangi iki 2020 m. Viduržemio jūroje reikia įveikti didelį iššūkį, kad nebūtų viršijamas 

daugelio rūšių didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis; kadangi Viduržemio jūros 

baseine bendras žvejybos lygis maždaug 2–3 kartus viršija nustatytą didžiausią galimą 

tausios žvejybos laimikį; kadangi, nepaisant didelių pastangų, kurios buvo dedamos tiek 

visoje ES, tiek už jos ribų, siekiant sukurti veiksmingą teisinį pagrindą ir užtikrinti, kad 

jis būtų įgyvendintas ir jo būtų laikomasi žuvininkystės sektoriuje, daugiau kaip 

93 proc. vertinamų rūšių išteklių Viduržemio jūroje vis dar pereikvojami; 

D. kadangi per aukšto lygio susitikimą dėl Viduržemio jūros rūšių būklės (vykusį 2016 m. 

vasario mėn. Katanijoje) susitarta, kad būtina skubiai keisti šias neigiamas tendencijas, 

atsižvelgiant į didelį iššūkį, kurį reikia įveikti norint iki 2020 m. pasiekti visoms rūšims 

nustatytą didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį; 

                                                 
1 OL L 354, 2013 12 28, p. 22. 
2 OL L 164, 2008 6 25, p. 19. 
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1. pabrėžia, kad svarbu skubiai ir visapusiškai taikyti bendros žuvininkystės politikos 

(BŽP) nustatytus tikslus ir veiksmus, taip pat laiku, skubiai ir veiksmingai įgyvendinti 

joje numatytus daugiamečius valdymo planus, laikantis ekosistemomis pagrįsto 

požiūrio;ypač pabrėžia, kad būtina pasiekti geros aplinkos būklės tikslą, nustatytą Jūrų 

strategijos pagrindų direktyvoje 2008/56/EB; 

2. mano, kad skubiai reikia imtis bendrų veiksmų, paremtų bendradarbiavimu įvairiais 

lygmenimis: tarptautiniu, Europos, nacionaliniu ir regioniniu; mano, kad visos 

suinteresuotosios šalys, įskaitant žvejus, mokslininkus ir NVO, turi dalyvauti įtraukiame 

procese, vykdomame taikant principą „iš apačios į viršų“; 

3. pažymi, jog pagal BŽP pripažįstama, kad žvejybos galimybės visų pirma turėtų būti 

suteiktos smulkiosios žvejybos srityje arba nedidelių pakrančių vietovių žvejams, 

įskaitant paskatas (BŽP reglamento 7 straipsnio 1 dalies d punktas), kuriomis būtų 

skatinami selektyvesni žvejybos būdai ir metodai, darantys mažesnį poveikį jūrų 

ekosistemai ir jos ištekliams; kadangi dėl šios priežasties reikėtų dėti pastangas einant 

šia kryptimi, kad paskatos ir lengvatinės galimybės žvejoti pakrantės zonose būtų 

užtikrintos smulkiosios žvejybos laivams, o ne tiems žvejybos segmentams, kurie nėra 

selektyvūs ir daro didesnį poveikį aplinkai; 

4. pabrėžia, kad, remiantis FAO duomenimis, atsargumo principas, taikomas siekiant 

išsaugoti, valdyti ir naudoti jūrų gyvuosius išteklius, turėtų būti taikomas taip, kad būtų 

apsaugota ir išsaugota visa jūros aplinka, taip pat pažymi, kad mokslinės informacijos 

trūkumas neturi būti dingstis atidėti ar sužlugdyti išsaugojimui ir valdymui skirtus 

veiksmus; 

5. mano, kad žuvų ir aplinkos išteklių apsauga ir išsaugojimas šiame baseine įgyvendinami 

pasitelkiant žvejybos valdymo politiką, kuri bus neveiksminga, jeigu nebus skubiai 

papildyta ryžtinga ir plataus masto politika bei priemonėmis, skirtomis kovai su 

neigiamą poveikį patiems ištekliams darančiais antropogeniniais veiksniais: klimato 

kaita (atšilimu, rūgštėjimu, lietaus kiekiu), tarša (chemine, organine, makroskopine ir 

mikroskopine), dujų ir naftos ieškojimu ir gavyba, laivų eismu, invazinėmis rūšimis, 

natūralių buveinių, ypač pakrančių, naikinimu ar keitimu; 

6. ypač pabrėžia, kad šiame baseine, plačiai paplitęs neteisėtos, nedeklaruojamos ir 

nereglamentuojamos žvejybos (NNN), įskaitant ES valstybėse, reiškinys; mano, kad 

jokie veiksmai, skirti ištekliams, ypač smulkiosios žvejybos įmonėms, išsaugoti, negali 

būti vykdomi neatsižvelgiant į griežtą ir ryžtingą kovą su NNN žvejyba; 

7. mano, kad prioritetas yra aktyvesnė kontrolė sausumoje, tiekimo grandinėje (rinkoje) ir 

jūroje, ypač vietovėse, kuriose žvejybos veikla uždrausta (laikinai arba visam laikui); 

8. mano, kad galima nustatyti neperleidžiamas kvotas, ypač tais atvejais, kai žvejojamos 

vienos rūšies žuvys;laikosi nuomonės, kad, siekiant išvengti socialinės nelygybės, 

galimybės žvejoti turės būti suteikiamos vadovaujantis objektyviais ir skaidriais 

kriterijais, įskaitant aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius, be to, šios galimybės 

turės būti tolygiai paskirstytos įvairiuose žvejybos segmentuose, įskaitant tradicinę ir 

smulkiąją žvejybą, taip pat turės būti pasirūpinta, kad laivai būtų skatinami naudoti 

selektyvesnius žvejybos įrankius ir būdus, darančius mažesnį poveikį jūros aplinkai, 

kaip nustatyta BŽP reglamento 17 straipsnyje; 



 

PR\1111357LT.docx 5/8 PE595.446v01-00 

 LT 

9. pažymi, kad saugomų jūrų rajonų Viduržemio jūroje sistema apima nepakankamą ploto 

dalį, taip pat labai skiriasi apimami plotai skirtinguose baseinuose; mano, kad itin 

svarbu padidinti saugomų jūrų rajonų dalį, taip pat nustatyti rajonus, kuriems turi būti 

taikomos apsaugos priemonės, ir, siekiant užtikrinti jų veiksmingumą, įgyvendinti 

veiksmingą stebėsenos bei kontrolės sistemą; 

10. mano, kad labai svarbu valdymo planuose nustatyti įvairiapusišką ir moduliuojamą 

politikos metodą taikant įvairius kriterijus, paremtus rūšių biologinėmis savybėmis ir 

žvejybos būdais bei metodais; taip pat mano, kad kiekvieno daugiamečio plano 

pagrindas turėtų būti tinkamas erdvės (vietos, kuriose draudžiama žvejoti, kurios yra 

kaitaliojamos, visiškai ar iš dalies uždaromos, atsižvelgiant į žvejybos sistemas) ir laiko 

(laikotarpis, per kurį draudžiama žvejyba) planavimas, taip pat techninių priemonių, 

kuriomis siekiama didžiausio įrankių selektyvumo, skatinimas; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kaip, remiantis patikimiausiomis mokslo žiniomis, Viduržemio 

jūros regiono lygmeniu turėtų būti nustatytas mažiausias visoms komercinėms rūšims, 

atsižvelgiant į lytinę brandą, taikomas leidžiamas dydis; 

Trečiosiose šalyse įgyvendinamos priemonės 

12. ragina Komisiją, pasitelkiant Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją, skatinti 

veiksmus siekiant gerinti bendrai su trečiosiomis šalimis naudojamų žuvų išteklių 

būklę; 

13. ragina Komisiją padėti ES nepriklausančioms Viduržemio jūros šalims modernizuoti 

žuvininkystės sektorius ir užtikrinti tausią žvejybą, taip pat taikant labiau suderintų, 

sąžiningų ir tvarių žvejybos susitarimų politiką; 

Socialiniai ir ekonominiai aspektai 

14. pabrėžia, kad 250 000 asmenų tiesiogiai įdarbinti laivuose ir kad žuvininkystės 

sektoriuje dirbančių ir iš šio darbo išgyvenančių asmenų skaičius sparčiai didėja, jei 

įskaitysime šeimas, gyvenančias iš regioninės žvejybos ir dirbančias šalutinėse šio 

sektoriaus srityse, pavyzdžiui, laivų perdirbimo ir priežiūros bei turizmo; pažymi, kad 

60 proc. su žuvininkyste susijusių darbo vietų yra besivystančiose šalyse, esančiose 

Viduržemio jūros pietinėje ir rytinėje pakrantėse, o tai rodo, kokią reikšmę smulkioji 

žvejyba turi šių regionų darniam vystymuisi, ypač pažeidžiamiausioms pakrančių 

bendruomenėms; 

15. mano, kad Komisija turi parengti gaires, kaip geriau panaudoti Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondo ir Europos kaimynystės priemonės lėšas; 

16. mano, kad labai svarbu skatinti, gerinti ir remti tos pačios vietovės ar regiono smulkiųjų 

žvejų bendradarbiavimą, siekiant bendrai spręsti su vietos žuvies išteklių planavimu ir 

valdymu susijusius klausimus tam, kad atsižvelgiant į BŽP tikslus būtų pasiektas 

veiksmingas ir konkretus regionavimas, jei dėl didelio naudojamų įgūdžių, tikslų, 

techninių savybių ir įgulos susiskaidymo bei diferenciacijos tampa beveik neįmanoma 

taikyti horizontalų ir vienareikšmį požiūrį; 

17. pažymi, kad, nepaisant neseniai padarytos pažangos, išteklių, kurių būklė iš tiesų nėra 
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įvertinta, kiekis vis dar pernelyg didelis, taip pat pažymi, kad Žuvininkystės mokslo, 

technikos ir ekonomikos komitetas tvirtina, jog pačių vertinimų skaičius taip pat 

sumažėjo – nuo 44 vertinimų 2012 m. iki 15 – 2014 m; 

18. mano, kad racionalus ir tvarus žvejybos valdymas priklauso nuo svarbių mokslinių 

duomenų, kaip antai žvejybos pajėgumų, vykdomos žvejybos veiklos, naudojamų 

išteklių biologinės būklės ir esamos pačios žvejybos socialinės ir ekonominės padėties, 

naudojimo; 

19. pažymi, kad tik 40 proc. žuvies, iškraunamos zonose, kuriose veikia Bendroji 

Viduržemio jūros žvejybos komisija (GFCM), sugaunama iš išteklių, kuriems taikomas 

Komisijai pateiktas mokslinis įvertinimas, ir kad ši procentinė dalis, susijusi su 

ištekliais, kuriems taikomas valdymo planas, yra mažesnė; taip pat pažymi, kad reikia 

gerinti išteklių būklės mokslinių įvertinimų aprėptį ir didinti iškraunamos žuvies, 

sugaunamos vykdant pagal daugiamečius valdymo planus reglamentuojamų formų 

žvejybą, procentinę dalį; 

20. pabrėžia, kad reikalingas integruotas požiūris, pagal kurį kartu būtų atsižvelgiama į jūrų 

aplinkos įvairovę ir jūroje gyvenančių rūšių (gaudomų ir negaudomų) sudėtingumą, taip 

pat į įvairias žvejybos savybes ir eigą; 

21. pripažįsta, kad turimi duomenys, naudojami vertinant smulkiosios žvejybos mastą ir 

poveikį, yra riboti ir atskirose valstybėse narėse gali skirtis; pripažįsta, kad dėl šių 

duomenų stokos smulkioji žvejyba dažnai nepakankamai vertinama, todėl ji 

marginalizuojama sprendimų priėmimo procese; 

22. tvirtai remia GFCM pasiūlymą sukurti žvejybos veiklos katalogą ir įtraukti į jį 

informaciją, susijusią su žvejybos įrankiais ir operacijomis, žvejybos plotų, taip pat 

tikslinių rūšių ir atsitiktinai sugaunamų rūšių aprašymą, kuriame būtų išsamiai aprašyta 

vietovėje vykdoma žvejybos veikla ir jos sąveika su kitais sektoriais, kaip antai mėgėjų 

žvejyba; 

23. ragina Komisiją skatinti glaudų mokslinį bendradarbiavimą, imtis veiksmų duomenų 

apie svarbiausius išteklius rinkimui pagerinti sutrumpinant laikotarpį nuo jų surinkimo 

iki galutinio įvertinimo, taip pat paprašyti Žuvininkystės mokslo, technikos ir 

ekonomikos komitetą pateikti naujų išteklių vertinimą; labai apgailestauja, kad 

Viduržemio jūros regione didžioji dalis sugaunamų žuvų priklauso rūšims, apie kurias 

turima nepakankamai duomenų (angl. data-deficient fisheries); 

24. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu aktyviau dalytis duomenimis ir pašalinti jų 

neprieinamumo ir išsisklaidymo problemas, sukūrus viešai finansuojamą bendrą 

internetinį archyvą, kuriame būtų sukaupti visi duomenys apie žuvis ir žvejybą, kad 

būtų galima palengvinti kokybės kontrolę ir nepriklausomus bei įvairiapusius tyrimus, 

taip pat konstruktyviai aptarti išteklių vertinimus; 

25. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu neįvertintas NNN žvejybos (t. y. neteisėtos 

žvejybos) poveikis, taip pat kiekis, apimtis ir savybės, todėl nėra pakankamai 

informacijos apie dabartinę žvejybos būklę ir pokyčius bėgant laikui, nors į tai turėtų 

būti tinkamai atsižvelgiama rengiant žvejybos valdymui skirtus mokslinius vertinimus; 
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Sąmoningumas 

26. pabrėžia, kad galima pasiekti realių rezultatų ir visapusiško įgyvendinimo, jei sektoriaus 

veiklos vykdytojai veiks labai atsakingai ir sąmoningai, stiprindami ir ugdydami visų 

žvejų (komercinės ir sportinės žvejybos) gebėjimus, labiau juos įtraukdami į sprendimų 

priėmimo procesą, taip pat imdamiesi konkrečių veiksmų gerajai praktikai skleisti; 

27. mano, kad svarbu labiau informuoti vartotojus, kurie turi būti mokomi ir skatinami 

žuvis vartoti atsakingai, teikiant pirmenybę vietinių rūšių žuvims, kurios sužvejojamos 

naudojant tausius metodus ir kurių ištekliai galbūt nėra pereikvoti; todėl mano, kad 

reikia sukurti išsamią ir patikimą ne tik atsekamumo, bet visų pirma ir informacijos 

vartotojams teikimo sistemą; 

28. pabrėžia, kad dėl šios naujos tvarkos ir visų šių naujų Viduržemio jūroje sąveikaujančių 

veiksnių, dėl kurių pakeistas požiūris į žvejybą šiame regione, turi būti peržiūrėtas 

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio 

jūroje valdymo priemonių, siekiant atsižvelgti į dabartinę padėtį; 

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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PAGRINDIMAS 

 

Viduržemio jūra, kurioje yra 17 000 jūrinių gyvūnų rūšių, yra vienas iš didžiausią biologinę 

įvairovę turinčių pasaulio regionų. Vis dėlto bendras pereikvotų žuvų išteklių lygis du ar tris 

kartus viršija nustatytą didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį. Kyla pavojus, kad 

Viduržemio jūroje gali nelikti žuvų.  

Be peržvejojimo, Viduržemio jūrai kyla kitų didelių grėsmių, kaip antai pernelyg didelis 

maistinių medžiagų ir trąšų kiekis, tarša, pakrantės ir buveinių pokyčiai. Kiti rizikos veiksniai 

yra šie: laivų eismas, naftos ir dujų gavyba. Be to, Viduržemio jūrai didelį poveikį turi 

klimato kaita. Šią jūrą būtina apsaugoti.  

Kai kurie pagrindiniai pranešime aptariami klausimai yra šie:  

– daugiametis išteklių valdymas siekiant didesnio tvarumo, taip pat pasitelkiant 

selektyvesnius žvejybos įrankius; 

– bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, vykdančiomis veiklą Viduržemio jūroje; 

– laikotarpis, per kurį draudžiama žvejyba, nustatomas atsižvelgiant į rūšių biologines 

savybes; 

– kai kurių zonų, skirtų peržvejotų išteklių nerštavietėms ir atkūrimui, uždarymas; 

– smulkiosios žvejybos srityje suteikiama prieiga prie preferencinių išteklių; 

– didesnė neteisėtos žvejybos kontrolė, derinama su specialiomis priemonėmis, skirtomis 

taisykles pažeidusiems ir žvejybos licencijos neturintiems asmenims; 

– galimas kai kurių pereikvotų rūšių kvotų nustatymas; 

– mažiausio leidžiamo dydžio paisymas ir dydžio nustatymas remiantis moksliniais kriterijais; 

– didesnė tiekimo grandinės iki žuvų rinkos kontrolė, teikiant išsamesnę informaciją 

vartotojams; 

– aktyvesnis regioninių žvejybos organizacijų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese, 

atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos nuostatose nurodytą regionavimą.  

Apskritai, tikslai, kurių siekiama šiuo pranešimu savo iniciatyva, yra šie: 

– daugiametis išteklių valdymas siekiant didesnio tvarumo, taip pat pasitelkiant 

selektyvesnius žvejybos įrankius; 

– bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, vykdančiomis veiklą Viduržemio jūroje; 

– laikotarpis, per kurį draudžiama žvejyba; 

– kai kurių zonų, skirtų peržvejotų išteklių nerštavietėms ir atkūrimui, uždarymas; 

– smulkiosios žvejybos srityje suteikiama prieiga prie preferencinių išteklių; 

– didesnė neteisėtos žvejybos kontrolė, derinama su specialiomis priemonėmis, skirtomis 

taisykles pažeidusiems ir žvejybos licencijos neturintiems asmenims; 

– kai kurių pereikvotų rūšių kvotų nustatymas; 

– mažiausio leidžiamo dydžio paisymas; 

– didesnė tiekimo grandinės iki žuvų rinkos kontrolė, teikiant išsamesnę informaciją 

vartotojams; 

– aktyvesnis GFCM ir regioninių žvejybos organizacijų dalyvavimas sprendimų priėmimo 

procese, atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos nuostatose nurodytą regionavimą. 


