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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia reformuotos Bendrosios žvejybos politikos įgyvendinimo svarbą tvariai vystant 
žuvininkystės išteklius ir užkertant kelią tam, kad nebūtų išgaudoma per daug žuvų, nes 
tai kelia grėsmę jūrų gyvūnijai;

2. pabrėžia pasiūlymo dėl Jūrų strategijos direktyvos (COM(2005)0505) svarbą ir primena, 
kad būtina, jog valstybės narės parengtų nacionalinius planus, skirtus su jūrų aplinka 
susijusiems biotiniams ir abiotiniams ištekliams išsaugoti;

3. mano, kad siekiant išsaugoti bendras jūrų zonas būtina skatinti rengti ES ir trečiųjų šalių
susitarimus ir veiksmų planus;

4. džiaugiasi Komisijos ketinimu vykdyti bendrąją jūrų apsaugos politiką, pagrįstą visapusiu 
požiūriu į vandenynus, ir atkreipia dėmesį į tai, kad būtina išsaugoti vandenynų ekologiją 
ir aplinką siekiant, kad būtų užtikrintas ekonominis tam tikrų sektorių, pvz., 
žuvininkystės, turizmo ir kt., vystymasis;

5. ragina Komisiją parengti specialią veiksmų programą, pagal kurią būtų kovojama su 
neteisėta, nedeklaruota ir nereguliuojama (NNN) žvejyba, dėl kurios ypač gali sumažėti 
žuvų ištekliai;

6. primena Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos svarbą ir būtinybę laikyti 
žuvininkystę bei tausųjį vandenynų naudojimą strateginiais prioritetais siekiant išsaugoti 
jūrų aplinką;

7. ragina Komisiją persvarstyti tam tikrų žuvų rūšių valdymo ir atkūrimo planus, kurie 
dažnai neatitinka tinkamos šių rūšių stebėsenos; ragina Komisiją taikyti specialesnes 
priemones, suderintas su atitinkamose biogeografinėse zonose naudojamais žvejybos 
įrankiais ir būdais;

8. pažymi, kad selektyvios žvejybos metodų skatinimas yra prioritetas, nes sumažinus 
atsitiktinai sugautų žuvų kiekį bus galima išlaikyti žuvininkystės tvarumą ir biologinę 
įvairovę;

9. ragina Komisiją geriau tikrinti, kaip laikomasi Bendrijos teisės aktų, susijusių su kova su 
jūrų ekologinių sistemų tarša ir nykimu;

10. Pritaria Europos Sąjungos ir valstybių narių pasiūlymui jūrų ir upių ekosistemas įtraukti į 
vertingiausių gamtos teritorijų tinklą NATURA 2000, taip pat kviečia atkreipti ypatingą 
dėmesį į žuvų veisimosi vietas. 

11. ragina Komisiją išplėsti NATURA 2000 teritorijų tinklą ir įtraukti į jį dešimt naujųjų 
valstybių narių, į ES įstojusių 2004 m, taip pat Bulgariją ir Rumuniją, nes šioms dviem 
šalims įstojus į ES Juodoji jūra tapo Bendrijos vandenų dalimi;
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12. reiškia susirūpinimą dėl poveikio biologinei įvairovei atsiradus egzotiškoms rūšims ir 
galbūt genetiškai modifikuotoms žuvims patekus į jūrų ekosistemas bei ragina Komisiją 
toliau tirti šį pavojų.

13. išreiškia susirūpinimą, kad genetiškai modifikuotos žuvys gali patekti į jūrų ekosistemas ir 
pradėti veistis kartu su vietos rūšimis; tai galėtų pakenkti ekosistemų biologinei įvairovei;
ragina EK uždrausti, kad genetiškai modifikuotos žuvys, skirtos ES maisto grandinei, 
patektų į Europos Sąjungą;

14. ragina Komisiją skatinti ir remti tyrimus, susijusius su naujų rūšių žuvų, ypač tokių, kurios 
gaudomos per gausiai, veisimu nelaisvėje, kad būtų galima patenkinti rinkos paklausą, 
kuri galbūt nepatenkinama dėl mažesnio sugaunamų žuvų kiekio;

15. ragina Komisiją finansuoti jūrų ekosistemų tyrimus, ypač tų vietų, kur yra didelė 
biologinė įvairovė ir vyksta intensyvi žvejyba;

16. džiaugiasi Komisijos pareikštu ketinimu parengti specialius ekologinio žuvų ženklinimo 
teisės aktus ir ragina Komisiją kuo greičiau pateikti atitinkamą teisėkūros pasiūlymą;

17. ragina Komisiją imtis veiksmingos balastinio vandens išleidimo į Europos Sąjungos 
vandenis kontrolės;

18. ragina Komisiją daryti spaudimą asmenims, dėl kurių kaltės nuolat vėluojama sudaryti 
žvejybos regionines patariamąsias tarybas, kurios būtinos siekiant geriau stebėti ir saugoti 
žuvų išteklius;

19. ragina Komisiją rengti visuomenės sąmoningumo ugdymo kampanijas, skirtas žuvų 
išteklių ir atitinkamų ekosistemų išsaugojimo problemoms spręsti;

20. atkreipia dėmesį į tai, kad vietos bendruomenėms, patyrusioms pajamų nuostolių dėl 
specialių veiksmų, skirtų jūrų aplinkai išsaugoti, reikėtų skirti pinigines kompensacijas.
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