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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Daugiau žuvų jūrose? Priemonės, kuriomis skatinamas išteklių atkūrimas viršijant 
didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY), įskaitant žuvų išteklių atkūrimo 
rajonus ir saugomas jūrų teritorijas
(2019/2162(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį ir į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 11 ir 191 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos 
(BŽP),

– 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 direktyvą),

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos,

– atsižvelgdamas į 2030 m. ES biologinės įvairovės strategiją, išdėstytą 2020 m. gegužės 
20 d. Komisijos komunikate „2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos 
grąžinimas į savo gyvenimą“ (COM(2020)0380),

– atsižvelgdamas į 2019 m. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) parengtą visuotinio biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų vertinimo ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2016 m. Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) rezoliuciją 
dėl saugomų jūrų teritorijų aprėpties didinimo siekiant veiksmingai išsaugoti jūrų 
biologinę įvairovę,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 16 d. savo rezoliuciją dėl 15-ojo Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių konferencijos susitikimo (COP 15)1,

– atsižvelgdamas į 2017 m. Pasaulio banko ataskaitą „The sunken billions revisited: 
Progress and Challenges in Global Marine Fisheries“,

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 1 d. Komisijos ataskaitą dėl saugomų jūrų teritorijų 
nustatymo pažangos pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB (JSPD) 
21 straipsnį (COM(2015)0481),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0015.
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– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslas – užtikrinti, kad žvejybos ir 
akvakultūros veikla būtų aplinkosauginiu požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu, ir 
palaipsniui atkurti ir išlaikyti žuvų išteklių populiacijas, viršijančias biomasės lygį, 
kuriam esant galima užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY);

B. kadangi Jūrų strategijos pagrindų direktyvos tikslas – apsaugoti ir išsaugoti jūrų aplinką, 
užkirsti kelią jos būklės blogėjimui ir atkurti jūrų ekosistemas, taip pat iki 2020 m. 
pasiekti gerą ES jūrų vandenų aplinkos būklę;

C. kadangi pagal BŽP priimtos žuvininkystės valdymo priemonės pradeda duoti rezultatų, 
nes didėja tausiai naudojamų žuvų išteklių skaičius, todėl išteklių, kurie dar neseniai 
buvo pereikvojami, laimikis gali būti didesnis;

D. kadangi, Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) 
duomenimis, vis dar apie 38 proc. šiaurės rytų Atlanto išteklių ir apie 92 proc. 
Viduržemio jūros išteklių pereikvojami, nepaisant teisinio reikalavimo iki 2020 m. 
sustabdyti peržvejojimą;

E. kadangi žvejyba esant didžiausiam ekonominiam žvejybos laimikiui (MEY) reiškia 
sugavimų lygį, kuriuo užtikrinama kuo didesnė socialinė, aplinkosauginė ir ekonominė 
nauda visuomenei, ir kuris didina sektoriaus atsparumą;

F. kadangi Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (IUCN) ragina ne mažiau kaip 30 proc. 
visų jūrų buveinių iki 2020 m. pertvarkyti į labai saugomų jūrų teritorijų tinklą, be kitų 
veiksmingų su teritorijomis susijusių apsaugos priemonių, siekiant, kad gavybos veikla 
nebūtų vykdoma ne mažiau kaip 30 proc. vandenynų;

G. kadangi 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje raginama nustatyti teisiškai 
privalomą tikslą apsaugoti bent 30 proc. ES jūrų teritorijos ir griežtai saugoti 10 proc. 
ES jūrų teritorijos;

H. kadangi jūrų biologinės įvairovės nykimas turi socialinį ir ekonominį poveikį žvejybos 
sektoriui, pakrančių bendruomenėms ir visai visuomenei, todėl jam turėtų būti užkirstas 
kelias; kadangi, pasak Pasaulio banko, žuvų populiacijų atkūrimas būtų ekonomiškai 
naudingesnis nei dabartinė jūrų žuvų populiacijų padėtis;

I. kadangi mokslininkai tvirtai sutaria, kad saugomos jūrų teritorijos yra naudingos 
žuvininkystei dėl jų šalutinio poveikio ir teigiamo poveikio žuvų gaudymui;

Žuvininkystės valdymo gerinimas siekiant užkirsti kelią peržvejojimui

1. pakartoja savo raginimą visapusiškai įgyvendinti BŽP siekiant atkurti ir išlaikyti žuvų 
išteklių populiacijas, viršijančias biomasės lygį, kuriam esant galima užtikrinti 
didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti mokslinio stebėjimo aprėptį siekiant, kad ne 
vėliau kaip iki 2025 m. būtų įvertinta 100 proc. Europos vandenyse naudojamų žuvų 
išteklių ir kad būtų galima apskaičiuoti visų šių išteklių didžiausią galimą tausios 
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žvejybos laimikį;

3. primygtinai ragina Komisiją stiprinti ekosisteminio žuvininkystės valdymo metodo 
įgyvendinimą, kad būtų kuo labiau sumažintas neigiamas poveikis jūrų ekosistemoms, 
žuvų ištekliams ir visuomenei;

4. ragina Komisiją ir toliau remti selektyvumo gerinimo planus ir atsižvelgti į tyrimų 
rezultatus, iš kurių matyti neigiamas žvejybos metodų, pvz., dugną liečiančių žvejybos 
įrankių arba žuvų suburiamųjų įrenginių (ŽSĮ), poveikis, griežtai apribojant jų 
naudojimą;

5. mano, kad ES turėtų neapsiriboti dabartine žuvininkystės valdymo praktika ir skatinti 
perėjimą prie mažo poveikio žuvininkystės, kad būtų atkurti žuvų ištekliai ir atkurtos 
jūrų ekosistemos;

6. mano, kad didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis neturėtų būti vienintelis su ES 
žuvininkystės valdymu susijęs rodiklis ir kad taip pat turėtų būti naudojamas didžiausias 
galimas ekonominis žvejybos laimikis (MEY);

7. ragina Komisiją palaipsniui prašyti mokslinių rekomendacijų dėl MEY, pradedant nuo 
svarbiausių išteklių;

8. ragina Komisiją palaipsniui pasiūlyti bendrus leidžiamus sužvejoti kiekius (BLSK), 
kurie būtų nustatyti pagal didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio lygį, ilguoju 
laikotarpiu tai turėtų būti padaryta visiems ištekliams, o iki 2030 m. – 30 proc. BLSK;

Saugomų teritorijų tinklo plėtra ir jo valdymo gerinimas

9. pabrėžia, kad, nors Europos Sąjunga padarė pažangą ir pasiekė tikslą 10 proc. Europos 
vandenų priskirti saugomoms teritorijoms, saugomų jūrų teritorijų tinklas toli gražu nėra 
visiškai veiksmingas ir kad tik labai nedidelė dalis esamų saugomų jūrų teritorijų turi 
valdymo planus ir apsaugos priemones;

10. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, pateiktą 2030 m. biologinės įvairovės 
strategijoje, užtikrinti ne mažiau kaip 30 proc. ES jūrų teritorijos apsaugą;

11. ragina užtikrinti, kad pusei šios teritorijos, t. y. 15 proc. Europos vandenų, būtų taikoma 
aukšto lygio apsauga, kuri apimtų teritorijas, kuriose draudžiama visa žvejyba ir bet 
kokia ekonominė veikla (uždraustos žvejybos zonos), teritorijas, kuriose draudžiami tik 
patys žalingiausi žvejybos būdai, pvz., dugną liečiantys žvejybos įrankiai, ir žuvų 
išteklių atkūrimo teritorijas, kaip numatyta BŽP;

12. primygtinai ragina valstybes nares ir toliau nustatyti saugomas jūrų teritorijas pagal 
Paukščių ir Buveinių direktyvas ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, kad būtų pasiekti 
šie tikslai;

13. ragina steigti saugomas jūrų teritorijas kaip vientiso sujungtų teritorijų, įskaitant atviros 
jūros ir giliavandenes teritorijas, tinklo dalį; primena reikalavimą nutraukti žvejybą 
dugną liečiančiu žvejybos įrankiu didesniame nei 400 m gylyje teritorijose, kuriose, 
kaip žinoma, yra pažeidžiamų jūrų ekosistemų arba tikėtina, kad jų gali būti;
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14. primygtinai ragina Komisiją nustatyti griežtas valstybėms narėms skirtas saugomų jūrų 
teritorijų valdymo gaires ir nustatyti saugomų jūrų teritorijų klasifikaciją atsižvelgiant į 
jų įsteigimo etapą, valdymo planus ir ekosisteminę naudą, remiantis esamomis gairėmis, 
pvz., Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) pasauliniais standartais;

15. primygtinai ragina valstybes nares parengti griežtesnius ir veiksmingesnius esamų 
saugomų jūrų teritorijų valdymo planus ir įdiegti griežtesnes kontrolės priemones 
siekiant užtikrinti, kad saugomų jūrų teritorijų būtų paisoma, be kita ko, įtraukiant 
žuvininkystės sektorių;

16. pripažįsta, kad saugomų jūrų teritorijų ir kitų saugomų teritorijų sėkmę lemia tai, kad jas 
pripažįsta ir priima žvejai, pakrančių bendruomenės ir kiti suinteresuotieji subjektai; 
todėl ragina į saugomų jūrų teritorijų kūrimą, valdymą ir stebėseną įtraukti 
žuvininkystės sektorių, įskaitant jo smulkiosios žvejybos komponentą, taip pat kitus 
susijusius suinteresuotuosius subjektus;

17. pabrėžia, kad svarbu laikytis visapusiško ir nuoseklaus požiūrio nustatant saugomas jūrų 
teritorijas, ne tik apribojant komercinės žvejybos veiklą, bet ir sprendžiant klausimus, 
susijusius su kita veikla, pvz., iškastinio kuro žvalgymu ir eksploatavimu, kasyba, 
didelio masto akvakultūra, dugno gilinimu, transportu ir mėgėjų žvejyba;

18. ragina valstybes nares išplėsti žuvų išteklių atkūrimo teritorijų tinklą pagal BŽP;

Kitų aplinkos veiksnių, keliančių grėsmę žuvų išteklių atkūrimui, šalinimas

19. pabrėžia, kad skubūs ir ryžtingi kovos su klimato kaita veiksmai yra labai svarbūs 
siekiant išsaugoti sveiką žuvų populiaciją, taigi ir žvejybos veiklos tęstinumą ir ilgalaikį 
aprūpinimo maistu saugumą;

20. pabrėžia, kad atkuriant žuvų išteklius taip pat reikia kovoti su kitais antropogeniniais 
padariniais, pvz., deguonies išeikvojimu ir rūgštėjimu, taip pat su įvairiais taršos 
šaltiniais, darančiais poveikį žuvų išteklių atkūrimui, pvz., nitratais, nuotekomis, 
trąšomis, pesticidais, toksiškomis cheminėmis medžiagomis, pramonės veiklos ir 
masinio turizmo keliama tarša, akvakultūros liekanomis, plastiko ir mikroplastiko tarša, 
kremais nuo saulės, hormonais, triukšmo tarša, naftos nutekėjimu ir pamestais arba 
išmestais žvejybos įrankiais;

21. ragina Komisiją apsvarstyti šiuos prašymus ir į juos atsižvelgti savo naujajame 
žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos veiksmų plane, kurį ji 
planuoja pateikti iki 2021 m., taip pat visuose būsimuose pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų;

°

° °

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2020 m. turėjo būti pasiekta gera ekologinė jūrų aplinkos būklė ir visi žuvų ištekliai turėtų 
būti naudojami tausiai. Pagal BŽP priimtos priemonės pradeda duoti vaisių ir didėja tausiai 
naudojamų žuvų išteklių skaičius, todėl buvo galima padidinti tam tikrų rūšių, kurioms dar 
neseniai grėsė pavojus, sužvejojamų žuvų kiekį. Tačiau Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje 
ir BŽP nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Atsižvelgiant į uždavinio mastą ir naujus klimato 
kaitos keliamus pavojus, vien tik išteklių ir aplinkos išsaugojimo logikos nebepakanka, būtina 
pereiti prie atkūrimo ir taisymo logikos. 

Vienas iš pagrindinių bendros žuvininkystės politikos tikslų nuo 2013 m. – sustabdyti visų 
Europos išteklių peržvejojimą ir iki 2020 m. taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio tikslą išteklių naudojimo lygiams. Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos 
komiteto (ŽMTEK) duomenimis, 38 proc. šiaurės rytų Atlanto išteklių ir 92 proc. Viduržemio 
jūros išteklių tebėra pereikvojami. Reikia visapusiškai įgyvendinti BŽP ir imtis papildomų 
priemonių.

Nors Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) nemažai nuveikė, atliekamas ne visų išteklių 
mokslinis įvertinimas, reikalingas norint apskaičiuoti didžiausią galimą tausios žvejybos 
laimikį. Nepakankami moksliniai duomenys ir išteklių šiems duomenims analizuoti trūkumas 
pernelyg dažnai naudojami kaip argumentas pateisinti BLSK ir kvotų netaikymą tam tikroms 
rūšims, ypač Viduržemio jūroje. Būtina, kad Europos Komisija ir valstybės narės padidintų 
mokslinę stebėjimo aprėptį siekdamos, kad ne vėliau kaip 2025 m. būtų įvertinta 100 proc. 
Europos vandens išteklių ir kad būtų galima apskaičiuoti visų šių išteklių MSY. Nepriimtina, 
kad ir toliau žvejojame tų rūšių žuvis, apie kurias neturima pakankamai duomenų, ir dėl to 
šioms rūšims kyla pavojus.

Be to, nors didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis leidžia stabilizuoti žuvų išteklius, 
vien šio metodo nepakanka žuvų ištekliams tvariai atkurti. Mokslininkai parengė dar vieną 
rodiklį – didžiausią galimą ekonominį žvejybos laimikį. Didžiausio galimo tausios žvejybos 
laimikio rodiklis skirtas užtikrinti kuo didesnį tausų sužvejojamų žuvų kiekį, o pagal 
didžiausią galimą ekonominį žvejybos laimikį numatoma žvejyba žemiau šio lygio, ir tai taip 
pat leistų pagerinti žuvų išteklių atsparumą. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 
(IPCC) specialiojoje ataskaitoje dėl vandenynų ir kriosferos pabrėžiamas klimato kaitos 
poveikis jūroms ir žuvims. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti ilgalaikį aprūpinimo maistu 
saugumą, svarbu išlaikyti tam tikrą maržą, kad rūšys galėtų atlaikyti klimato kaitos poveikį ir 
kad kartu būtų sumažintas kuro suvartojimas. Žvejyba pagal didžiausią galimą ekonominį 
žvejybos laimikį, kai ekonominė nauda žvejams yra didžiausia, taip pat didina sektoriaus 
ekonominį atsparumą. Didžiausio galimo ekonominio žvejybos laimikio principas, jau 
taikomas tik Islandijos valdomiems ištekliams, leidžia užtikrinti geresnes žvejų pajamas ir 
galėtų prisidėti prie išteklių, kuriems gresia didžiausias pavojus, atkūrimo. Komisija turi 
pateikti prašymą pateikti mokslines rekomendacijas dėl didžiausio galimo ekonominio 
žvejybos laimikio ir nustatyti tokio lygio BLSK.

Didinant selektyvumą taip pat gali būti padaryta didelė pažanga. Turi būti tęsiami moksliniai 
tyrimai, kuriais siekiama plėtoti mažesnį poveikį jūrų aplinkai darančius žvejybos metodus, o 
Europos Sąjunga šiuos mokslinius tyrimus turi remti. Daugelyje tyrimų atkreiptas dėmesys į 
žalingą tam tikrų metodų, pavyzdžiui, jūros dugną liečiančių žvejybos įrankių arba žuvų 
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suburiamųjų įrenginių (ŽSĮ), poveikį. Jų naudojimas turi būti griežtai ribojamas. Jei 
vadinamųjų ekologinių arba biologiškai skaidžių ŽSĮ atsiradimas gali padėti išspręsti ŽSĮ 
keliamos taršos klausimą, jų naudojimas negali būti ilgalaikis sprendimas, atsižvelgiant į 
neselektyvų šio metodo pobūdį.

Smulkioji žvejyba jau seniai naudoja mažiau žalingus metodus. Ši smulkioji vietos žvejyba, 
kurioje sukuriama daug darbo vietų ir kuri siūlo aukštos kokybės, ekologiškesnius produktus, 
yra Europos žuvininkystės ateitis. Ji turi būti apsaugota mūsų teisės aktais ir jai turi būti skirta 
tinkama kiekvienai valstybei skirtų BLSK ir kvotų dalis.

Vien žuvininkystės valdymu negalima išspręsti vandenynų išsaugojimo problemos. Kaip 
numatyta bendroje žuvininkystės politikoje, vadinamosios erdvinės priemonės, pavyzdžiui, 
saugomos jūrų teritorijos arba išteklių atkūrimo rajonai, gali padėti atkurti žuvų išteklius ir 
kartu padėti apsaugoti jūrų biologinę įvairovę.

BŽP, Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje, Buveinių ir Paukščių direktyvose arba 
nacionaliniuose teisės aktuose numatytos priemonės menkai įgyvendinamos arba prastai 
koordinuojamos. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, BŽP 8 straipsnyje numatyti žuvų išteklių 
atkūrimo rajonai, naudojamos labai retai. Įvairios šias priemones valdančios administracijos 
ne visada yra tos pačios. Reikia stiprinti šių skirtingų priemonių sąsajas.

Biologinės įvairovės konvencijoje ir JT darnaus vystymosi tiksluose numatyta, kad iki 
2020 m. turėtų būti apsaugota 10 proc. pasaulio vandenų. Europos Sąjunga šį tikslą pasiekė 
2017 m., bent jau popieriuje. Mokslininkai ir Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (IUCN) 
rekomenduoja iki 2030 m. pasiekti 30 proc. saugomų vandenų tikslą. Į šį prašymą Europos 
Parlamentas atsižvelgė priimdamas keletą rezoliucijų, o Europos Komisija – ES biologinės 
įvairovės strategijoje iki 2030 m. Dabar šis tikslas turi būti įtvirtintas ES teisėje, kad būtų 
teisiškai privaloma imtis tolesnių veiksmų.

Tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kas slypi už šių 10 proc. arba 30 proc. saugomų jūrų teritorijų. 
Daugelis tyrimų rodo, kad daugelis saugomų jūrų teritorijų neturi veiksmingų valdymo planų 
ar priemonių. Tokia padėtis neturi tęstis. Komisija ir valstybės narės turi skubiai parengti 
veiksmingus visų esamų saugomų jūrų teritorijų valdymo planus. 

Norint pasiekti geros jūrų aplinkos būklės tikslą, svarbu, kad iš šių 30 proc. saugomų teritorijų 
15 proc. Europos vandenų būtų griežtai saugomi. Griežtai saugomoms jūrų teritorijoms 
priskiriamos teritorijos, kuriose žvejyba ir bet kokia ekonominė veikla yra visiškai 
draudžiama (uždraustos žvejybos zonos), taip pat žuvų išteklių atkūrimo zonos, nustatytos 
pagal bendrą žuvininkystės politiką, ir teritorijos, kuriose draudžiami problemiškiausi 
žvejybos būdai, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir sezonus. Turi būti atkurtos nualintos 
teritorijos, kuriose praeityje buvo bloginama aplinka. Siekiant užtikrinti teisingą siūlomų 
priemonių įgyvendinimą deramu laiku, pažanga turėtų būti vertinama iš anksto nustatytais 
laiko tarpais.

Griežtai saugomose teritorijose svarbu apriboti ne tik žvejybą, bet ir imtis priemonių, kad 
būtų sumažintas kitokio pobūdžio kenksmingas ekonominės veiklos, pavyzdžiui, transporto 
veiklos, elektros energijos gamybos, kasybos ir iškastinio kuro gavybos, masinio turizmo, 
dugno gilinimo ar intensyvios akvakultūros, poveikis, taip pat ribojami išorės taršos šaltiniai.
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Nuo 2014 m., kai buvo pradėti kurti žuvų išteklių atkūrimo rajonai, buvo sukurta labai nedaug 
tokių rajonų. Tačiau tokie žuvų išteklių atkūrimo rajonai kaip „Jabuka/Pomo Pit“, kuriuos 
2017 m. įkūrė Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija (GFCM-GFCM), jau duoda 
vaisių. Strateginėje vietovėje, kurioje veisiasi tam tikros rūšys, įskaitant europines 
paprastąsias jūrines lydekas, pavyko atkurti šios rūšies išteklius, kurie paplito ir už saugomos 
teritorijos ribų, ir šį projektą remia vietos žvejai. 

Kiti saugomų jūrų teritorijų pavyzdžiai, iš pradžių sukurti siekiant apsaugoti konkrečias rūšis, 
turėjo teigiamo poveikio žuvų populiacijoms. Švedijoje nuo 1979 m. draudžiama žvejoti 
dalyje Åskelandet-Kvädö rezervato („Natura 2000“ teritorija SE0230138) siekiant apsaugoti 
baltauodeges ereles (Haliacetus albicilla). Dėl to Baltijos pakrantėje padidėjo plėšriųjų žuvų 
(lydekų, ešerių ir kt.) skaičius ir dydis.

Žvejų pritarimas saugomoms jūrų teritorijoms yra pagrindinis jų sėkmės veiksnys. Labai 
svarbu, kad žvejai dalyvautų rengiant ir valdant saugomas teritorijas. Žvejai taip pat gali 
dalyvauti stebint ir kontroliuojant saugomas jūrų teritorijas, kartu išplėtus laivų stebėjimo 
sistemą (LSS) ir sustiprinus patikras vietoje.

Svarbu, kad dabartiniai ir būsimi Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) 
ištekliai būtų skirti griežtai saugomų jūrų teritorijų kūrimui, suinteresuotųjų šalių mokymui ir 
šių teritorijų valdymui ir kontrolei.

Pagaliau svarbu didinti supratimą apie skirtingų taršos šaltinių poveikį jūrų faunai ir florai ir 
imtis atitinkamų priemonių jiems sumažinti ar užkirsti kelią. Šiame pranešime Komisija 
raginama spręsti taršos nitratais klausimą, visų pirma iš dalies uždarose jūrose, nuotekų 
valymo, žemės ūkyje naudojamų augalų apsaugos produktų, pramoninės taršos, plastiko ir 
mikroplastiko, cigarečių filtrų, apsaugos nuo saulės priemonių arba hormonų.

Visos šios valdymo, techninės, erdvinės ir aplinkosaugos priemonės leis ne tik pasiekti 
Sąjungos aplinkos apsaugos tikslus ekosisteminiu požiūriu (apsaugoti ir atkurti jūrų florą, 
paukščių rūšis ir kt.), bet ir padės pagerinti žuvų išteklių sveikatą ir daryti ilgalaikį teigiamą 
poveikį žvejybos pramonei.


