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BŽP valdymas: Europos Parlamentas, regioninės patariamosios tarybos ir 

kitos organizacijos 

2009 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl BŽP valdymo: Europos 

Parlamentas, regioninės patariamosios tarybos ir kitos organizacijos (2008/2223(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl 

žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką1, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 657/2000 dėl 

glaudesnio dialogo su žvejybos sektoriumi ir grupėmis, susijusiomis su bendrąja žvejybos 

politika2, 

– atsižvelgdamas į Komisijos sprendimus 71/128/EEB, 1999/478/EB ir 2004/864/EB, 

– atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą 93/619/EB, atnaujintą 2005 m. Komisijos 

sprendimu 2005/629/EB, 

– atsižvelgdamas į Komisijos sprendimus 74/441/EEB ir 98/500/EB, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimą 2004/585/EB, įsteigiantį 

regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką3 , iš dalies 

pakeistą 2007 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimu 2007/409/EB4, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Komisijos komunikatą dėl Regioninių 

patariamųjų tarybų veiklos peržiūros (COM(2008)0364), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6–0187/2009), 

A. kadangi instituciniame bendros žuvininkystės politikos (BŽP) valdyme dalyvauja 

Komisija, Europos Parlamentas, Taryba, Regionų komitetas, Ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas, Žuvininkystės ir akvakultūros patariamoji taryba (ŽAPT), 

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK), Sektorinis 

socialinio dialogo jūrų žvejybos klausimais komitetas (SSDJŽKK) ir regioninės 

patariamosios tarybos (RPT), 

B. kadangi į BŽP valdymą taip pat įsitraukė valstybių narių nacionalinės ir regioninės 

valdžios institucijos, 

                                                 
1  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. 
2  OL L 80, 2000 3 31, p. 7. 
3  OL L 256, 2004 8 3, p. 17. 
4  OL L 155, 2007 6 15, p. 68. 



C. kadangi Bendrija dalyvauja įvairiose regioninėse žuvininkystės organizacijose ir sudaro 

žuvininkystės partnerystės susitarimus su trečiosiomis šalimis, 

D. kadangi pagal Lisabonos sutartį Parlamentas ir toliau negalės dalyvauti nustatant bendrus 

sugauti leidžiamus kiekius ir kvotas, 

E. kadangi Parlamento narių dalyvavimas regioninių žuvininkystės organizacijų 

susirinkimuose šiuo metu vyksta ad hoc pagrindu, 

F. kadangi bendravimas dėl žuvininkystės susitarimų vykdymo, įskaitant  Jungtinių 

priežiūros komitetų veiklą, galėtų vykti sklandžiau, 

G. kadangi Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) buvo 

įsteigtas 1993 m., Žuvininkystės patariamasis komitetas buvo įsteigtas 1971 m. ir 1999 m. 

jo pavadinimas buvo pakeistas į Žuvininkystės ir akvakultūros patariamąjį komitetą 

(ŽAPK), o Sektorinis socialinio dialogo jūrų žvejybos klausimais komitetas (SSDJŽKK) 

1999 m. pakeitė nuo 1974 m. egzistavusį Jungtinį komitetą, 

H. kadangi šiuo metu visu pajėgumu veikia visos septynios regioninės patariamosios tarybos 

(RPT), 

I. kadangi buvo sukurtas tarp-RPT komitetas (angl. Inter-RAC Committee) tarybų veiklai 

koordinuoti, kurio atstovai dalyvauja koordinavimo posėdžiuose su Komisija, 

J. kadangi pastaruoju metu Komisija atliko ŽAPT ir RPT veiklos vertinimus, bet iki šiol 

nebuvo įvertinta ŽMTEK veikla, 

K. kadangi atlikus ŽAPT veiklos įvertinimą buvo padarytos kelios rekomendacijos veiklai ir 

pasiūlytos įvairios alternatyvos jo ateities veiklai ilgalaikiu laikotarpiu, 

L. kadangi RPT veikla buvo teigiamai įvertinta, tačiau Komisija nurodė kelis veiksmus, 

nereikalaujančius naujų teisės aktų, siekiant pagerinti jų veikimą, 

M. kadangi visos šalys sutiko, kad reikalingas aktyvesnis žvejų ir mokslininkų dialogas, ir 

RPT ragina labiau integruoti socialinius ir ekonominius aspektus priimant sprendimus, 

N. kadangi kai kurios RPT bei Parlamento nariai išreiškė pageidavimą, kad santykiai įgautų 

oficialesnį pobūdį, 

O. kadangi RPT veiklos išplėtimui trukdo ribotas finansavimas bei per didelis 

biurokratizmas ir per griežtas Komisijos požiūris į fondų, kuriais naudojasi RPT, valdymą 

ir finansinę kontrolę, 

P. kadangi Komisija pažadėjo išklausyti Parlamento, Tarybos ir suinteresuotų šalių nuomonę 

prieš naujų teisinių taisyklių priėmimą, 

Q. kadangi Komisijos atstovai dažnai praleidžia galimybę sudalyvauti RPT darbo grupių 

susirinkimuose, 

R. kadangi jau dabar paaiškėjo, kad nuoseklesnis BŽP taisyklių paisymas – tai suinteresuotų 

šalių įtraukimo į taisyklių kūrimą ir įgyvendinimą rezultatas, 



S. kadangi Bendrijoje yra daugybė skirtingų žuvininkystės rūšių, kiekviena iš jų turi savo 

išskirtines savybes, 

T. kadangi jau dabar vyksta konsultacijos dėl BŽP reformos, 

U. kadangi ne visada tinkamai atsižvelgiama į RPT rekomendacijas, ypač tada, kai 

Vykdomieji komitetai nėra joms pritarę vienbalsiai, 

1. ragina suteikti EP Žuvininkystės komiteto nariams stebėtojų statusą Žuvininkystės 

ministrų taryboje; 

2. ragina Tarybą, Komisiją ir Parlamentą užbaigti darbus ir susitarti dėl Parlamento 

Žuvininkystės komiteto narių dalyvavimo regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų 

(RŽVO) ir kitų tarptautinių institucijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję 

su Bendrąja žuvininkystės politika (BŽP), atsižvelgiant į jų dabartinį stebėtojų statusą 

tuose posėdžiuose, kuriuose dėl to buvo susitarta; 

3.  taip pat ragina Tarybą, kartu su Komisija ir Parlamentu, kad leistų  Parlamento 

Žuvininkystės komiteto nariams dalyvauti jungtinių komitetų posėdžiuose, vykstančiuose 

pagal žuvininkystės partnerystės susitarimus, kad jie galėtų atitinkamai plėtoti tuos 

susitarimus; šiuo požiūriu primena, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Parlamento 

įsipareigojimai gerokai išsiplės, kadangi žuvininkystės partnerystės susitarimai turės būti 

patvirtinti atitinkamos nuomonės procedūra; 

4. pabrėžia, jog labai svarbu užtikrinti, kad Komisijos atstovai aktyviai dalyvautų darbo 

grupių bei RPT vykdomųjų komitetų posėdžiuose; 

5. ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie visas konsultacijas, rengiamas BŽP ir jūrų 

politikos klausimais; 

6. ragina Komisiją atlikti ŽMTEK vertinimą; 

7. pažymi Komisijos atliktą ŽAPT vertinimą ir tai, kad Komisija šiuo metu laukia pačios 

ŽAPT parengtų rekomendacijų dėl: 

- aiškesnio jos vaidmens ir tikslų apibrėžimo, kad tikslai turi atsispindėti jos sudėtyje, 

ji turi būti reprezentatyvi ir skatinti naujesnių valstybių narių atstovų dalyvavimą; 

- darbo metodų, veiklos paskirstymo tarp plenarinių posėdžių ir darbo grupių, jų 

skaičiaus, kompetencijos srities ir procedūrų; 

- geresnio jai užduodamų klausimų formulavimo; 

- geresnis bendravimas ir informavimas, elektroninių informavimo priemonių 

naudojimo, tiesioginės prieigos prie duomenų, geresnių vertimo žodžiu ir raštu 

galimybių; 

- tinkamo finansavimo ir geriausio būdo palaikyti papildomas funkcijas; 

8. pabrėžia, kad svarbu vengti veiklos dubliavimosi, ypač su RPT; 

9. primena, kad žuvininkystės sektorius vis dar nepakankamai dalyvauja priimant šios srities 



sprendimus, pabrėžia ŽAPT ir RPT funkcijų bei veiklos skirtumus, kadangi viena iš 

ŽAPT pareigų yra konsultuoti dėl BŽP, atsižvelgiant į visas Bendrijos politikos sritis, o 

RPT funkcija – specifinės konsultacijos jų įtakos zonose; šiuo požiūriu laikosi nuomonės, 

kad skirtingų konsultacinių grupių veikimas kartu padeda užtikrinti suderinamumą su jūrų 

ir laivyno politika bei su integruotu pakrantės zonų valdymu; 

10. ragina Komisiją imtis šių veiksmų RPT atžvilgiu: 

- pagerinti jų matomumą, skatinti platesnį suinteresuotų šalių dalyvavimą; 

- pagerinti jų galimybes naudotis moksline informacija ir duomenimis 

bendradarbiaujant su ŽMTEK; 

- kuo anksčiau įtraukti jas į konsultavimosi procesą; 

- pateikti rodiklius, leidžiančius įvertinti jų patarimų atitikimą BŽP tikslus ir 

apklausinėti apie jų naudą; 

11. mano, kad šiuo metu RPT negauna adekvataus finansavimo, kuris atitiktų jų vykdomo 

darbo lygį; pažymi, kad Komisija priėmė finansų valdymo gaires, tačiau mano, kad 

reikėtų tęsti dialogą šiuo klausimu ir rasti alternatyvų sprendimą dabartinei sistemai; 

12. mano, kad platesniam RPT dalyvavimui prireiks jų sudėties peržiūros, tačiau reikėtų 

išlaikyti žuvininkystės pramonės ir kitų organizacijų pusiausvyrą; 

13.  išreiškia susirūpinimą dėl to, kad tam tikros organizacijos, priklausančios RPT, 

prisidengusios „kitų suinteresuotų grupių“ kompetencija, reguliariai naudojasi savo, nors 

ir mažumos, dalyvavimu, blokuodamos žuvininkystės sektoriaus atstovų daugumos 

palaikomus sprendimus, ir kliudydamos priimti sprendimus konsensusu; 

14. ragina stiprinti ryšius tarp RPT, Parlamento, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komiteto; 

15. ragina atskirti techninius ir politinius sprendimus; politinius sprendimus reikėtų priimti 

laikantis regioninio požiūrio, o techninius – mokslinio požiūrio; 

16. prašo Žuvininkystės komiteto laikantis Darbo tvarkos taisyklėse priimtos tvarkos: 

- paskirti Komiteto narį (narius), kurie būtų atsakingi už ryšius su kiekviena RPT ir 

teiktų ataskaitas apie jų veiklą; 

- užtikrinti, kad RPT atstovai reguliariai, ypač kai darbotvarkėje nagrinėjami 

klausimai, kuriais jos teikia rekomendacijas arba pataria, būtų kviečiami dalyvauti 

komiteto darbe, teikti rekomendacijas arba išreikšti savo požiūrį; 

- nustatyti tvarką, pagal kurią Žuvininkystės komiteto, RPT, taip pat tarp-RPT 

komiteto sekretoriatai palaikytų nuolatinį ryšį, siekiant keistis informacija apie 

savo veiklą, patarimus ir rekomendacijas; 

- kasmet rengti konferenciją su RPT ir Komisijos atstovais; 

17. ragina biudžeto valdymo įstaigas teikti atitinkamą finansavimą pirmiau minėtai veiklai; 



18. prašo RPT narius informuoti EP Žuvininkystės komitetą apie savo veiklą, duoti 

patarimus, teikti rekomendacijas ir kviesti jo narius į posėdžius; 

19. ragina, kad naujuose teisės aktuose dėl RPT Parlamento nariams būtų suteiktas oficialus 

aktyvaus stebėtojo statusas jų posėdžiuose; 

20. prašo Komisiją ir tarp-RPT komitetą sutikti su EP Žuvininkystės komiteto narių 

dalyvavimu jų koordinavimo posėdžiuose; 

21. pabrėžia BŽP, kaip standartų, principų ir taisyklių, taikytinų visų Bendrijos vandenų ir 

visų Bendrijos laivų atžvilgiu, galiojimo užtikrinimo priemonės, svarbą; 

22. ragina Komisiją visiškai pripažinti ir gerbti RPT konsultacinę funkciją ir, atsižvelgiant į  

BŽP reformą, suteikti jiems daugiau valdymo atsakomybės; 

23. mano, kad artėjanti BŽP reforma turėtų pasinaudoti RPT konsolidavimu siekiant dar 

labiau decentralizuoti BŽP, siekiant nustatyti bendrąsias priemones, kurios galėtų būti 

taikomos skirtingose zonose ir atitiktų skirtingų žuvininkystės ir žvejybos sąlygų 

konkrečias savybes; 

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, regioninėms 

patariamosioms taryboms,  Žuvininkystės ir akvakultūros patariamajam komitetui, 

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetui, Regionų komitetui bei 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Sektoriniam socialinio dialogo jūrų 

žvejybos klausimais komitetui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams. 

 

 


