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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos sektorių ir darbo vietų 
pakrančių bendruomenėse kūrimas
(2019/2161(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 
4 straipsnio 2 dalies a, d ir k punktus ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) ir 153 straipsnius,

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

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją,

– atsižvelgdamas į 1974 m. Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 
(SOLAS),

– atsižvelgdamas į Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) steigimo konvenciją,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) steigimo konvenciją,

– atsižvelgdamas į Toremolinoso konvenciją (1977 m.),

– atsižvelgdamas į Toremolinoso protokolą (1993 m.) ir Keiptauno susitarimą (2012 m.), 
kuriais atnaujinama ir iš dalies keičiama Toremolinoso konvencija,

– atsižvelgdamas į 1995 m. Tarptautinę konvenciją dėl žvejybos laivų personalo rengimo, 
atestavimo ir budėjimo normatyvų (STCW-F),

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. C188 dėl darbo 
žvejybos sektoriuje (2007 m.),

– atsižvelgdamas į 2005 m. IMO neprivalomas mažų žvejybos laivų projektavimo, 
statybos ir įrangos gaires,

– atsižvelgdamas į organizacijos „ Européche“, organizacijos „Cogeca Fisheries“ ir 
Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) ataskaitą (2000 m. gruodžio mėn.) 
„Abipusis pažymėjimų pripažinimas Europos jūrų žvejybos sektoriuje. Galutinė 
ataskaita“, taip pat žinomą kaip Benodė pranešimas, 2000 m. spalio 13–14 d. Benodė 
(Prancūzija) vykusiam forumui šiuo klausimu parengtas tyrimas (p. 9),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Struktūrinės ir sanglaudos politikos teminio 
skyriaus dokumento „Training of Fishers“1 (2018 m.) išvadas,

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617484/IPOL_STU(2018)617484_EN.pdf
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– atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2019 m. metinę jūrų avarijų 
ir incidentų ataskaitą2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. metinę ekonominę ataskaitą dėl ES žvejybos laivyno (STECF 
19-06)3,

– atsižvelgdamas į FAO ataskaitą „Pasaulio žvejybos ir akvakultūros padėtis 2020 m.“4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi bendra žuvininkystės politika (BŽP) siekiama užtikrinti ilgalaikį žvejybos ir 
akvakultūros veiklos tvarumą ir kadangi šis tvarumas grindžiamas trimis ramsčiais – 
aplinkos, socialiniu ir ekonominiu;

B. kadangi žuvininkystė, įskaitant akvakultūrą, teikia maisto milijardams žmonių ir 
kadangi, FAO duomenimis, šis sektorius yra svarbus užimtumo ir pragyvenimo pajamų 
šaltinis 10–12 proc. pasaulio gyventojų; kadangi, be to, apskaičiuota, kad dar apie 
140 mln. darbo vietų yra susijusios su likusia žuvininkystės vertės grandinės dalimi, 
ypač su žuvininkystės produktų perdirbimu ir prekyba;

C. kadangi, remiantis FAO surinkta informacija, moterys užima daugiau kaip 20 proc. su 
akvakultūros gamyba susijusių darbo vietų, tačiau žvejybos produktų sektoriuje jos 
sudaro vos apie 3 proc. darbuotojų;

D. kadangi, remiantis naujausiais Eurostato duomenimis5, 2017 m. ES žuvininkystės 
pramonėje iš viso dirbo apie 180 000 žmonių, iš jų maždaug trečdalis – akvakultūros 
subsektoriuje; kadangi iš viso pirminiame žuvininkystės sektoriuje Ispanijoje dirbo 
41 000, Italijoje 29 000, Graikijoje 21 000, Prancūzijoje 20 000 ir Portugalijoje 
14 700 darbuotojų; kadangi 2017 m. Italijai, Graikijai ir Portugalijai teko tik 11 proc. 
ES žvejybos produkcijos, tačiau šioms trims valstybėms narėms tenka 35,9 proc. 
darbuotojų; 

E. kadangi iš Eurostato 2019 m. paskelbtų statistinių duomenų6 matyti, kad žemės ūkio, 
miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje 2018 m. 14,4 proc. visų darbuotojų buvo 
65 metų ar vyresni, ir kadangi tai yra veiklos sektorius, kuriame dirba daugiausia 
aktyvių šios amžiaus grupės asmenų; kadangi šios amžiaus grupės darbuotojų 
procentinė dalis nuo 2008 m. nuolat mažėja, tačiau faktinis tokio amžiaus darbuotojų 
skaičius nemažėja tokia pačia procentine dalimi;

2 http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/3734-annual-overview-of-marine-
casualties-and-incidents-2019.html
3 Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF). 2019 m. metinė ekonominė 
ataskaita dėl ES žvejybos laivyno (STECF-19–06). Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas, 2019, 
JRC112940, ISBN 978-92-79-79390-5, dok. 10.2760/56158).
4 https://doi.org/10.4060/ca9229en
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#The_factors_of_production
6 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
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F. kadangi, net jei nėra konkrečių duomenų, apimančių tik žvejybos sektorių, tam tikrą 
informaciją apie žvejybos darbuotojų amžiaus struktūrą galima gauti iš kai kurių 
valstybių narių statistikos tarnybų; kadangi duomenys rodo, kad 55 metų ir vyresnių 
žvejų procentinė dalis per pastaruosius 10 metų nuolat didėjo ir šiuo metu jie sudaro 
apie 20 proc. veiklą vykdančių žvejų, taip pat, kita vertus, iš jaunų žvejų (jaunesnių nei 
34 metų) procentinės dalies nematyti aiškios tendencijos ir jie nuolat sudaro 20–23 proc. 
veiklą vykdančių žvejų;

G. kadangi, nepaisant to, dauguma valstybių narių ir žuvininkystės sektoriaus partnerių 
dažnai atkreipia dėmesį į tai, kad jaunimas nepakankamai domisi žvejybos veikla, tai 
pripažįstama jau bent du dešimtmečius, sukelia papildomų sunkumų visam sektoriui ir 
paaštrina pakrančių bendruomenių socialines problemas;

H. kadangi, kalbant apie avarijas ir incidentus jūroje, žvejybos laivų veikla yra jūrinė 
veikla, kurią vykdant prarandama daugiausia laivų, nors žvejybos sektorius nėra 
sektorius, kuriame įvyksta daugiausia avarijų, ir kadangi su žvejybos laivais susijusių 
nelaimingų atsitikimų skaičius 2018 m. išaugo 40 proc.;

I. kadangi, nepaisant to, kad padaugėjo nelaimingų atsitikimų, žūčių dėl avarijų ir 
incidentų žvejybos laivuose skaičius mažėjo ir dauguma atvejų buvo susiję su 
žmogiškaisiais veiksniais (62,4 proc.), o antroji priežastis buvo sistemų ir (arba) įrangos 
gedimai (23,2 proc. atvejų);

J. kadangi saugos klausimai (žvejybos veikla visuotinai laikoma rizikinga profesija) ir 
sunkus darbas žvejybos laivuose labai prisideda prie nepakankamo jaunimo 
susidomėjimo žvejyba;

K. kadangi žvejų pažymėjimų ir pagrindinio mokymo derėjimo, taip pat jų pripažinimo 
valstybėse narėse trūkumas jau prieš du dešimtmečius įvardytas kaip kliūtis, bet 
pasiekta nedaug pokyčių;

L. kadangi Bendrijos laivyno ekonominės veiklos rezultatai paprastai rodo, kad padidėjo 
žvejų pajamos ir metinis pelnas bei vidutinis darbo užmokestis, bet nuodugniai 
išanalizavus duomenis pagal valstybę narę, jūros baseiną ir žvejybos laivyną matyti, kad 
šios tendencijos nėra visuotinės ir ypač kalbant apie smulkiosios priekrantės žvejybos 
laivyną;

M. kadangi, esant tokiai padėčiai, didelė dalis žvejų gauna mažas, nereguliarias pajamas, 
kurios nesuteikia pakankamai galimybių naudotis socialine apsauga, ir visa tai yra 
papildomi veiksniai, mažinantys žvejybos patrauklumą jaunimui;

Geresnė informacija ir konkretūs duomenys apie žvejybos sektoriuje veiklą vykdančius 
darbuotojus

1. pabrėžia, kad reikia gerinti informacijos apie žvejybos ir akvakultūros gamybos 
sektoriuje, taip pat visoje vertės grandinėje dirbančius gyventojus reguliaraus ir 
sistemingo rinkimo ir teikimo ES lygmeniu ir išskirstant duomenis pagal valstybę narę 
būdus;

2. primena, kad statistinių duomenų apibendrinimas dideliame žemės ūkio, miškininkystės 
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ir žuvininkystės sektoriuje gali paslėpti arba užmaskuoti situacijas ir veiksnius, turinčius 
neigiamą poveikį kiekvienam iš šių sektorių; pabrėžia, kad visi šie sektoriai yra 
pirminės gamybos sektoriai, tačiau jų veikla nėra susijusi tarpusavyje, o žuvininkystės 
atveju ji vyksta net ne toje pačioje aplinkoje ar geografinėje vietovėje;

3. pakartoja, kad, kaip ir išteklių ir buveinių valdymo atveju, norint valdyti ir stebėti 
socialinę sektoriaus raidą, ypač užimtumą, labai svarbios geresnės mokslinės žinios, 
pagrįstos patikimais, beveik tikralaikiais duomenimis ir išplėstomis laiko eilutėmis, nes 
be jų nebus įmanoma stebėti ir visapusiškai įgyvendinti vieno iš trijų BŽP 
propaguojamų tvarumo ramsčių – socialinio ramsčio;

4. primena, kad įvairių subjektų pateikta informacija rodo Sąjungos žvejybos laivų įgulų 
senėjimą, tačiau, kaip ir žuvininkystės valdymo ir įgyvendinamų priemonių pritaikymo 
atveju, veiksmai turėtų būti valdomi, stebimi ir įgyvendinami diferencijuotai pagal 
geografinį rajoną, žvejybos laivynus ir tam tikrais atvejais pagal naudojamus žvejybos 
įrankius;

5. primygtinai ragina Europos Komisiją, ypač Eurostatą ir valstybes nares, atsižvelgti į 
užimtumo tendencijų stebėseną, susijusią ne tik su bendru darbo vietų skaičiumi, bet ir 
su žvejybos ir akvakultūros sektoriuje bei, jei įmanoma, susijusioje vertės grandinėje 
dirbančių aktyvių gyventojų išsilavinimo lygiu ir amžiaus struktūra, pateikiant 
duomenis, kurių išsamumas būtų panašus į turimus sektoriaus ekonominės veiklos ir 
veiklos rezultatų stebėsenai konkrečiu būdu renkamus duomenis;

Darbo sąlygų ir gyvenimo laive sąlygų gerinimas siekiant pagerinti saugą

6. pažymi, kad nors saugos sąlygos laivuose, ypač didesniuose laivuose, gerėja, 2018 m. 
EMSA užregistruotų incidentų ir avarijų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, 
padidėjo 40 proc., nors pastaraisiais metais žūčių skaičius nuolat mažėjo;

7. primena, kad EMSA yra atsakinga tik už intervencijas ir duomenis, susijusius su 
daugiau kaip 15 m ilgio žvejybos laivų avarijomis ir incidentais jūroje, taip pat 
susijusius su mažiau nei 15 m ilgio žvejybos laivais, kai jie patenka į avarijas, susijusias 
su laivais, kuriems taikoma Direktyva 2009/18/EB7, taigi, žvejybos laivų avarijų ir 
incidentų tikrai yra daugiau nei EMSA metinėse ataskaitose pateikti skaičiai;

8. primena, kad profesionali jūrinė veikla, o ypač žvejyba, apskritai laikoma keliančia 
didelę riziką ir pavojinga, ir padėtį dar pablogina tai, kad 85 proc. ES laivų yra 
smulkiosios žvejybos priekrantės laivai (kurių bendras ilgis mažiau kaip 12 m) ir jiems 
kyla didesnė rizika dėl nepalankių oro sąlygų ir dėl to, kad jie vykdo veiklą netoli 
kranto;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant tarptautinių ir Bendrijos pastangų pagerinti saugos 
sąlygas laivuose, ypač žvejybos laivuose, tarptautinės konvencijos, kuriose nustatomos 
laivų ir juose esančių asmenų apsaugos taisyklės ir sistemos, taikomos tik didesniems 
laivams arba naujai pastatytiems laivams;

10. pakartoja, kad darbo sąlygų ir gyvenimo laive sąlygų negalima vertinti atskirai nuo 

7 OL L 131, 2009 5 28, p. 114–127.
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saugos sąlygų; mano, kad geros darbo sąlygos ir gyvenimo laive sąlygos pagerina 
saugos sąlygas, kuriomis vykdomos žvejybos operacijos, taip pat žvejų poilsį ir darbo 
pertraukas, ir tai turi tiesioginį poveikį jų saugumui, nes didelė dalis nelaimingų 
atsitikimų ir incidentų žvejybos laivuose tebėra susiję su žmogaus klaidomis, 
padaromomis tiek dėl žinių ar mokymų trūkumo, tiek dėl nuovargio;

11. primena, kad jūrininkai, įskaitant žvejus, dažnai neįtraukiami į Europos ir valstybių 
narių nacionalinių darbo teisės sistemų taikymo sritį, atsižvelgiant į tai, kad daugelis 
normų yra netaikomos realiai šių darbuotojų veiklai; primena, kad, jei neįmanoma 
taikyti bendros darbo tvarkos, būtina užtikrinti, kad jūrininkams, ypač žvejams, būtų 
garantuotai ir tvirtai atitinkamai taikomos įvairios pagrindinės išankstinės nuostatos, 
susijusios su jų darbo reglamentavimu;

12. pažymi, kad žvejybai būdingi skirtingi rizikos veiksniai, susiję su darbo sąlygomis ir 
gyvenimo laive sąlygomis, kurios turi būti užtikrintos priklausomai nuo naudojamo 
žvejybos įrankio, laivo dydžio, veiklos rajono ir oro sąlygų; 

13. primena veiksmus, kurių imtasi tarptautiniu mastu, visų pirma Toremolinoso protokolą 
(1993 m.) ir Keiptauno susitarimą (2012 m.), siekiant iš dalies pakeisti ir patobulinti 
Toremolinoso konvenciją (1977 m.), priimtą siekiant užtikrinti žvejybos laivų saugą, ir 
kad net ir po to, kai 2012 m. sumažinti reikalavimai, Toremolinoso konvencija vis dar 
neįsigaliojusi;

14. palankiai vertina tai, kad priimtos 2005 m. IMO neprivalomos mažų žvejybos laivų 
projektavimo, statybos ir įrangos gairės; vis dėlto primena, kad jos, kaip neprivalomos 
nuostatos, lieka tik gairėmis ir kad nėra jokio teisinio įpareigojimo ar standartizuotų 
pagrindinių normų smulkiosios žvejybos priekrantės laivams;

15. primena, kad galutinis BŽP tikslas yra užtikrinti, kad žvejybos veikla būtų darni visuose 
trijuose jos ramsčiuose, ir kad tik užtikrinus geras darbo sąlygas, gyvenimo laive 
sąlygas ir saugą bus galima pritraukti jaunimą ir pasiekti, kad ši veikla, kurią vykdant 
Europos piliečiams tiekiamas sveikas maistas, atsinaujintų iš kartos į kartą;

16. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad žvejybos laivuose, 
neatsižvelgiant į jų dydį, būtų įgyvendinti geriausi saugos, darbo ir gyvenimo laive 
sąlygų standartai; siūlo imtis veiksmų siekiant sukurti teisinę norminę bazę, kuri būtų 
vienodai ir horizontaliai taikoma visam Bendrijos žvejybos laivynui, atsižvelgiant į 
ypatumus, susijusius su laivų dydžiu ir žvejybos operacijų, kurioms jie skirti, rūšimis;

17. pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros 
fondas (EJRŽAF) svariai prisidėtų prie Bendrijos laivų darbo sąlygų, gyvenimo laive ir 
saugumo sąlygų gerinimo, ieškant būdų, kaip pagerinti šias sąlygas nedidinant žvejybos 
pajėgumo, ir daug dėmesio skiriant mažos apimties priekrantės žvejybos laivams;

18. taip pat primygtinai pabrėžia, kad reikia reguliariai stebėti ir teikti statistinę informaciją 
apie incidentus ir avarijas, susijusius su laivais, kuriems netaikoma Direktyva 
2009/18/EB, nes tik stebint ir vertinant šių duomenų pokyčius pagal geografinius 
rajonus, laivynus ir naudojamus žvejybos įrankius bus galima rasti sprendimų, kaip 
pagerinti padėtį, ir sprendimų, kuriais būtų galima sumažinti tokių avarijų skaičių ir 
užkirsti joms kelią, ypač vietos ir priekrantės žvejybos laivuose;
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19. atsižvelgdamas į tai, siūlo Komisijai išnagrinėti galimybes persvarstyti EMSA misiją, 
suteikiant jai galimybę vykdyti šią stebėseną ir reguliariai teikti su ja susijusią 
informaciją;

Mokymo tobulinimas ir mokymo pripažinimo Europos lygmeniu užtikrinimas

20. pažymi, kad atrodo, jog pamirštamas 2000 m. Benodė pranešimas, kuriame nurodytos 
problemos, susijusios su jaunimo nesidomėjimu žvejyba, ir atkreiptas dėmesys į 
valstybių narių žvejų mokymų ir pažymėjimų sistemų įvairovę ir sudėtingumą, ir kad 
praėjus dviem dešimtmečiams reikšmingų pokyčių nėra;

21. primena, kad darbo jėgos judėjimas tarp valstybių narių ir net iš trečiųjų valstybių į ES 
didėja ir kad galimą darbo jėgos kartų kaitą žvejybos sektoriuje vis dar stabdo 
nepakankamas žvejų mokymų ir pažymėjimų sistemų standartizavimas;

22. pabrėžia, kad tokia padėtis aiškiai kenkia laisvam asmenų judėjimui, kuris yra pamatinė 
ES vertybė ir yra plačiai aptartas Sutartyse;

23. primena, kad net jei žvejys iš trečiosios valstybės ir turi pripažintus žvejybos srities 
pažymėjimus, šis konkrečios valstybės narės suteiktas pripažinimas nepadeda pasiekti, 
kad žvejys turėtų galimybes dirbti tokį patį darbą kitoje valstybėje narėje;

24. pažymi, kad kitose jūrinės veiklos srityse, tiek laisvalaikio, tiek profesionaliosios, įvyko 
svarbių pokyčių siekiant tarptautinio išsilavinimo pripažinimo, neatsižvelgiant į tai, 
kurioje valstybėje jis įgytas, ir kad visa ko, reikia, yra tai, kad pagrindinis išsilavinimas 
būtų standartizuotas ir suteikiamas mokyklose arba švietimo įstaigose, pripažintose 
pagal kiekvienos valstybės narės arba trečiosios valstybės nacionalines švietimo 
sistemas ir pripažintose tarptautiniu mastu;

25. primena, kad TDO pagal 1995 m. Tarptautinę konvenciją dėl žvejybos laivų personalo 
rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (STCW-F) nustato svarbius pagrindinius 
darbo sąlygų standartus, įskaitant minimalius saugos mokymų reikalavimus visų tipų ir 
dydžių žvejybos laivams, ir kad ši konvencija galioja nuo 2012 m. rugsėjo mėn., tačiau 
taikoma tik ją ratifikavusiose valstybėse; 

26. primena, kad nors praktinės žinios ir konkretaus darbo patirtis yra svarbus mokymosi 
šaltinis ir kai kuriose valstybėse narėse vis dar taikomos kai kurios tokios žvejų 
mokymo sistemos, oficialus pažymėjimas yra vienintelis būdas užtikrinti, kad gautos 
teisingos žinios; pažymi, kad oficialus pažymėjimas yra ne tik žvejų asmeninio 
tobulėjimo įvertinimo būdas, bet ir pačios profesinės veiklos socialinio pripažinimo 
priemonė;

27. primena, kad Europos lėšos buvo investuotos į švietimo struktūras ir mokyklas, 
susijusias su profesiniu išsilavinimu ir pažangiu švietimu mėlynosios ekonomikos 
srityje, ir kad žvejyba, kaip seniausias mėlynosios ekonomikos veiklos sektorius, ir 
toliau susiduria su priėmimo šiose įstaigose sunkumais, išskyrus regionines ar 
nacionalines mokymo ar švietimo programas, kurių metu įgytas išsilavinimas 
nepripažįstamas Europos mastu;

28. primygtinai ragina Europos Komisiją ir valstybes nares sukurti bendrus pagrindus 
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standartinei mokymų ir pažymėjimų sistemai, skirtai skirtingoms žvejų kategorijoms, 
kad būtų galima greitai Europos lygmeniu pripažinti konkrečioje valstybėje narėje įgytą 
išsilavinimą; mano, kad tai turėtų apimti ir už Sąjungos ribų įgyto išsilavinimo 
pripažinimo procedūrą, kuri būtų suderinama su šia Europos mokymų pripažinimo 
sistema ir palengvintų žvejų judėjimą ES;

29. primena, kad EJRŽAF tikslas – prisidėti prie visapusiško BŽP įgyvendinimo, tačiau 
siekiant šio tikslo žvejai turi būti tinkamai mokyti ir turėti pažymėjimus, todėl dalis šio 
fondo turėtų būti skirta esamų ir naujų ES žvejų mokymams ir pažymėjimams;

Moterų matomumo didinimas ir lygių galimybių įsidarbinti užtikrinimas

30. pažymi, kad, nors turimi statistiniai duomenys rodo, jog gamybinės žvejybos sektoriuje 
moterys sudaro tik 3 proc. darbuotojų, daugelis laivų, ypač mažos apimties priekrantės 
žvejybos laivai, priklauso mažoms šeimos įmonėms ir, nors jos nėra oficialiai laikomos 
darbuotojais, visą logistinę ir administracinę paramą šių mažų laivų veiklai teikia 
šeimos branduolyje esančios moterys, kurios oficialiai nedirba;

31. pažymi, kad toks neoficialus darbas nesuteikia šioms moterims darbo užmokesčio, 
socialinės paramos ir pensijos teisių ir kad tais atvejais, kai laivai nevykdo veiklos arba 
visam laikui ją nutraukia, socialinė parama skiriama tik oficialiai pripažintiems 
darbuotojams ir tokiu būdu dar labiau padidinama darbuotojų nelygybė;

32. pakartoja, kad, nepaisant to, jog žvejybos veikla yra pavojinga, nėra priežasčių atimti 
moterims teisę ar trukdyti verstis šia profesija – tą įrodo didėjantis moterų žvejų ir 
žvejybos laivų kapitonių skaičius, ir kad, laimei, šiandien Europoje yra įvairių moterims 
atstovaujančių asociacijų, susijusių su žuvininkystės sektoriumi, kurios yra ypač 
aktyvios, visų pirma regioninėse patariamosiose tarybose;

33. primena, kad moterų vaidmuo žuvininkystės sektoriuje, nors dažnai ir neoficialus, turi 
būti pripažįstamas ir įskaitomas ekonominiu ir socialiniu požiūriu, ir kad geresnis 
informavimas apie jų veiklą, taip pat jų skatinimas ir matomumas prisideda ne tik prie 
jų asmeninio ir socialinio įvertinimo, bet ir prie mitų, susijusių su moterų vaidmenimis 
žuvininkystės sektoriuje, išsklaidymo;

34. primygtinai ragina Europos Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti priemones, kuriomis 
būtų gerinama jūrų ekonomikos, ypač žuvininkystės, veikloje dalyvaujančių moterų 
kvalifikacija, ir skatinti pripažinti jų indėlį į žuvininkystę; be to, mano, jog būtina 
užtikrinti, kad pagal 2021–2027 m. ir tolesnes Bendrijos programas EJRŽAF lėšos 
svariai prisidėtų prie vienodo požiūrio į moteris žuvininkystės sektoriuje, visų pirma 
užtikrinant, kad darbo sąlygoms, saugos ir gyvenimo laive sąlygoms gerinti skirta 
parama būtų remiami visi pokyčiai, kuriuos reikia įgyvendinti, siekiant užtikrinti moterų 
priėmimą ir darbo žvejybos laivuose sąlygas;

Žvejo profesijos populiarinimas ir sektoriaus kartų kaitos skatinimas

35. primena, kad Europos Sąjunga yra didžiausia bendroji žuvininkystės produktų rinka ir 
jai tenka tik 6 proc. viso pasaulio laimikio, taigi, ji labai priklauso nuo žvejybos ir 
akvakultūros produktų importo iš trečiųjų valstybių;
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36. primena, kad BŽP standartai yra vieni aukščiausių ir svariai prisideda prie veiklos 
aplinkosauginio, ekonominio ir socialinio tvarumo ir kad, nors vis dar yra daug ką 
tobulinti, pastaraisiais dešimtmečiais padaryta pažanga įrodo, jog įmanoma žvejoti 
tausiau, viena vertus, prisidedant prie žvejojamų išteklių ir buveinių, kuriose žvejojama, 
tvarumo ir, kita vertus, didinant žvejų ir laivų savininkų pajamas;

37. pabrėžia, kad būtina užtikrinti žvejybos veiklos tęstinumą, būtiną kartų kaitą, taip pat 
geresnį socialinį veiklos pripažinimą ir pripažinti jos svarbą darnios gamybos tiekiamo 
sveiko maisto iš geros aplinkos būklės buveinių srityje, prisidedant prie sveikos 
europiečių mitybos;

38. primena svarbų vaidmenį, kurį žvejai atlieka mokslo žinių srityje, dalyvaudami 
tiesioginio žvejybos duomenų rinkimo procese, taip pat teikdami papildomą informaciją 
apie jūrų aplinką, rūšis ir buveines bei jų išsaugojimo būklę;

39. pabrėžia, kad žvejai gali dar labiau prisidėti renkant mokslinius duomenis, jei jiems bus 
teikiami specialūs mokymai ir įgūdžiai, reikalingi norint registruoti ir rinkti kai kuriuos 
duomenis in situ, kuriais būtų patvirtinama nuotoliniu būdu, pvz., palydovais ir kitomis 
priemonėmis, surinkta informacija apie aplinką; Bendrijos laivynas, kurį 2019 m. sudarė 
daugiau kaip 81 000 įvairaus dydžio žvejybos laivų (daugiau nėra tokio skaičiaus 
platformų, kurios vykdytų nuolatinę ir beveik kasdienę veiklą jūroje, susijusią tiek su 
jūra, tiek su žvejybos laivynu), gali ir turėtų būti naudojamas kaip gausesnių duomenų 
apie Europos ir pasaulio jūras rinkimo struktūra;

40. primena, kad jaunimo dalyvavimas ir kartų kaita ne tik užtikrins seniausios mėlynosios 
ekonomikos veiklos tęstinumą, bet ir tai, kad jaunoji karta būtų geriau informuota ir 
įspėta apie darnumą ir būtinybę visiems prisidėti prie kovos su klimato kaita, kuri 
labiausiai juntama jūrose ir pakrančių vietovėse visoje planetoje;

41. primena raštingumo vandenynų klausimais svarbą ir pabrėžia, kad negalima atmesti 
skaitmeninio raštingumo ir žvejybos veiklos skaitmeninimo, taip pat kad, nepaisant 
vyresnio amžiaus asmenų grupių padėties pagerėjimo, naujoms kartoms lengviau ir 
paprasčiau intuityviai naudoti IT priemones renkant ir registruojant duomenis, kaip 
nurodyta naujajame Žuvininkystės kontrolės reglamente, kuris šiuo metu peržiūrimas, ar 
naudoti naujas priemones ir įrangą, kuriomis taip pat gerinama žvejų sauga, darbo 
sąlygos ir gerovė;

42. pabrėžia, kad, pagerėjus žuvų išteklių išsaugojimo būklei, padidėjo žvejų pajamos ir 
vidutinis darbo užmokestis ir kad sektorius taip pat prisidėjo prie išmetamo anglies 
dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo; pažymi, kad žvejai 
vis dažniau renka jūrą teršiančias šiukšles – ne tik pamestus ar paliktus žvejybos 
įrankius, bet ir visas jūroje randamas atliekas, ir kad šios veiklos, kaip ekologinės 
paslaugos, vaidmuo turėtų būti pripažintas ir skatinamas;

43. palankiai vertina svarstomus pasiūlymus dėl 2021–2027 m. EJRŽAF, siekiant teikti 
pagalbą ir remti jaunus žvejus, kai jie pirmą kartą įsigyja laivą ar žvejybos įmonę, ir 
pažymi, kad jaunimą reikia pritraukti ne tik į žvejybą, kurią vykdant žvejojami ištekliai 
jūroje, bet ir į vadovavimą žvejybos įmonėms, taip užtikrinant kartų kaitą visame 
sektoriuje;
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44. pažymi, kad kartų kaita, apimanti gerai apmokytus ir apie naujausias technologijas, 
elgesį ir išteklių tvarumo užtikrinimo būdus informuotus žvejus, taip pat yra būdas 
Europos Sąjungai prisidėti prie pasaulinio judėjimo siekiant kovoti su neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba (NNN žvejyba), mažinti jos mastą ir 
užtikrinti, kad ji nebebūtų vykdoma;

45. primena, kad būtinybė gerinti darbo sąlygas, gyvenimo laive sąlygas ir saugą, 
sunkumai, susiję su darbo žvejybos srityje pažymėjimų pripažinimu, kliūtys žvejų 
judėjimui tarp valstybių narių ir darbo jėgos poreikis šiame sektoriuje prisideda prie 
trečiųjų valstybių žvejų, kurie dažnai neteisėtai įdarbinami šiame sektoriuje, pritraukimo 
skatinimo;

46. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares didinti informuotumą apie žvejybos veiklos 
svarbą Europos piliečiams apskritai ir siekti, kad būtų vertinamas žvejų indėlis į 
europiečių mitybą ir vandenynų bei jūrų gyvybės išsaugojimą, kovojant su išankstiniu 
nusistatymu, kad žvejai domisi tik tuo, kaip išnaudoti išteklius, negalvodami apie ateitį;

47. primena, kad po dviejų dešimtmečių tebėra aktualus 2000 m. Benodė pranešime 
pateiktas klausimas „Žuvis iš jūros, o iš kur būsimi žvejai?“, kurį galime performuluoti 
išsamiau: „Žuvis iš jūros, o žvejai yra žuvies ir jūros sergėtojai, tačiau kaip papildyti jų 
gretas ir iš kur būsimi žvejai?“;

48. daro išvadą, kad siekiant kartų kaitos reikia atsižvelgti į Europos žaliojo kurso tikslus ir 
poreikį užtikrinti skaitmeninę pertvarką ir mėlynojoje ekonomikoje – tai reiškia, kad 
reikia ne tik pritraukti jaunų žmonių į žvejybą, bet ir užtikrinti, kad jie būtų gerai 
informuoti ir mokyti, turėtų galimybę tobulėti profesinėje karjeroje ir galimybių gerinti 
savo asmeninę padėtį ir prisidėti prie bendruomenių, kuriose jie gyvena, sanglaudos, 
visų pirma izoliuotuose pakrantės regionuose ir tose vietovėse, kuriose mažiau 
užimtumo sprendimų, kad jie aktyviai skatintų ekonominio, socialinio ir 
aplinkosauginio vietovių, kuriose vykdo savo veiklą, vystymąsi, įvertinant moterų 
vaidmenį šiame sektoriuje ir visiems suteikiant veiksmingą judumo ir darbo visos 
Sąjungos erdvėje galimybę be sunkumų ir kliūčių, susijusių su įgytų įgūdžių ir mokymų 
pripažinimu;

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

Europos žuvininkystės sektorius ateityje susidurs su įvairiais aplinkos, ekonominiais ir 
socialiniais iššūkiais. Šiuo pranešimo savo iniciatyva projektu siekiama spręsti su užimtumu 
žvejybos sektoriuje susijusius klausimus, visų pirma problemas, susijusias su darbuotojų kartų 
kaita. Žvejybos veiklos svarba yra neabejotina, nes ji yra vienas iš pirminės gamybos sektorių, 
būtinų siekiant tiekti maistą pasaulio gyventojams, kurių skaičius vis auga, tačiau taip pat dėl 
to, kad gyventojai, kurių pragyvenimas priklauso nuo šios veiklos, FAO duomenimis, sudaro 
10–12 proc. pasaulio gyventojų.

Europos lygmeniu oficialūs statistiniai duomenys apie užimtumą šiame sektoriuje nėra labai 
išsamūs ir jie nepateikia išsamaus žuvininkystės sektoriaus žmogiškųjų išteklių amžiaus 
struktūros raidos vaizdo. Tačiau yra tam tikrų duomenų ir rodiklių, rodančių, kad daug 
darbuotojų yra vyresnio amžiaus, ypač atsižvelgiant į fizinės sveikatos reikalavimus ir veiklos 
pavojingumą. Todėl labai svarbu rasti sprendimų ir pagerinti tam tikras sąlygas, susijusias su 
sauga, darbo sąlygomis ir gyvenimu laive, mokymu ir pripažinimu, taip pat įtraukti moteris į 
darbą šiame sektoriuje ir išsklaidyti mitus apie šį sektorių, nes tai gali paskatinti kartų kaitą.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas mano, kad labai svarbu pagerinti statistinį užimtumo žvejybos, akvakultūros ir 
likusioje vertės grandinės dalyje apibūdinimą, visų pirma žinoti ne tik išsilavinimo lygį ir 
amžiaus struktūrą, bet ir jų raidą laikui bėgant. Tiek žvejybos valdymas, tiek užimtumo 
valdymas turi būti grindžiami patikimiausiomis turimomis žiniomis ir informacija, ir tik 
remiantis naujausiais statistiniais duomenimis bus galima nustatyti atvejus, kai reikia keisti ir 
tobulinti valdymo priemones.

Pranešėjas pabrėžia, kad tik užtikrinus geresnes darbo sąlygas ir gyvenimo žvejybos laivuose 
sąlygas galima pritraukti jaunimą dirbti ir pagerinti visų asmenų saugumą laive. Nepaisant jau 
taikomų tobulinimo priemonių, žvejybos sektoriuje vis dar užregistruojama daug avarijų ir 
incidentų jūroje ir, nors žūčių skaičius mažėja, dauguma nelaimingų atsitikimų susiję su 
žmogaus klaidomis.

Pranešėjas primena, jog iš įvairių ataskaitų ir tyrimų matyti, kad būtina nustatyti vienodus 
mokymų ir pažymėjimų pripažinimo ES kriterijus, tačiau to vis dar nėra ir tai trukdo 
darbuotojų judėjimui tarp valstybių narių. Kartų kaita taip pat turėtų apimti žvejų mokymų ir 
pažymėjimų teikimo gerinimą ir išsilavinimas turėtų turėti teigiamą poveikį ne tik darbo 
saugai laive, bet ir išteklių naudojimo aplinkos tvarumui. 

Pranešėjas pabrėžia Europos jūrų žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) svarbą padedant 
įveikti daugelį sunkumų, su kuriais susiduriama pritraukiant naują kartą į žvejybą, ir pažymi, 
kad kartų kaita yra indėlis į visapusišką BŽP įgyvendinimą, kurio siekiama šiuo fondu.

Kartų kaita padės pagerinti jūrų ir žvejybos išteklių valdymą, nes ji bus susieta su platesniu ir 
geresniu žvejų mokymu, o tokiu mokymu bus užtikrinta darbo jėga, atidesnė ir atviresnė 
įgyvendinamiems elgsenos pokyčiams, pavyzdžiui, skaitmeniniam duomenų teikimui arba 
dalyvavimui gausesnių ir geresnių veiklos ir aplinkos duomenų rinkimo procese. Pranešėjas 
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mano, kad žvejų kartų kaita taip pat padės Europos piliečiams išsklaidyti mitus apie šią 
profesiją: žvejai turėtų būti laikomi jūros ir jos išteklių sergėtojais.


