
AD\691557LT.doc PE393.949v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Žuvininkystės komitetas

2007/2148(INI)

23.11.2007

NUOMONĖ
Žuvininkystės komiteto

pateikta Vystymosi komitetui

dėl ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos
(2007/2148(INI))

Nuomonės referentas: Pedro Guerreiro



PE393.949v02-00 2/5 AD\691557LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\691557LT.doc 3/5 PE393.949v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja, kad ketvirtojoje ES ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitoje trūksta 
su žuvininkystės sektoriumi ir Finansine žuvininkystės orientavimo priemone (FŽOP) 
susijusių duomenų ir specialaus įvertinimo;

2. dar kartą pabrėžia bendros žuvininkystės politikos (BŽP) svarbą skatinant socialinę ir 
ekonominę pakrančių bendruomenių sanglaudą, vietos plėtrą ir kultūros tradicijas;

3. pabrėžia, kad per pastaruosius dešimt metų žuvininkystės sektoriuje sumažėjo darbo vietų 
(35 proc.), laivų (20 proc.) ir sugaunamų žuvų kiekis (28 proc.), ir tai turėjo neigiamų 
socialinių ir ekonominių padarinių nepalankioje padėtyje esantiems regionams ir 
bendruomenėms;

4. primena, kad po pastarosios ES plėtros tam tikri pirmajam tikslui priskiriami regionai, 
kurių žuvininkystės sektoriuose vykdoma aktyvi veikla, neteisingai nukentėjo dėl 
vadinamojo statistinio efekto, o didelės struktūrinės problemos, su kuriomis susiduria 
minėtieji regionai, liko išspręstos, taip pat neišnyko ir esami skirtumai;

5. ragina, kad vykdant ES žuvininkystės sektoriaus struktūrinę politiką būtų veiksmingai 
skatinamas šio sektoriaus modernizavimas ir tvari plėtra, kad būtų siekiama išlaikyti darbo 
vietas, užtikrinti pakankamas pajamas ir pagerinti žvejų gyvenimo ir darbo sąlygas;

6. apgailestauja, kad 27 valstybių narių ES iš Europos žuvininkystės fondo (EŽF) skiriama 
suma nedaug skiriasi nuo biudžeto sumos, pagal FŽOP skirtos 15 valstybių narių ES, ir 
mano, kad EŽF turi būti skirta daugiau lėšų;

7. mano, kad vykdant BŽP reikia nuolat skirti pakankamai finansinių lėšų Bendrijos 
žuvininkystės sektoriui, visų pirma smulkiajai priekrančių žvejybai ir žvejybai kaip 
amatui, kad būtų galima veiksmingai tenkinti poreikius ir spręsti problemas, su kuriomis 
susiduria šis sektorius;

8. atkreipia dėmesį į svarbų žuvininkystės sektoriaus indėlį į konvergencijos regionų ir 
regionų, kurių nepalanki geografinė padėtis, pvz., atokiausių regionų, žvejų 
bendruomenių, taip pat turtinguose regionuose esančių neturtingų žvejų bendruomenių, 
socialinę ir ekonominę padėtį;

9. apgailestauja, kad išlieka ir netgi palaikomi regioniniai netolygumai ir valstybių narių 
ekonominiai ir socialiniai skirtumai, taip pat skirtumai valstybių narių viduje; pabrėžia, 
kad kai kurių valstybių narių ir kai kurių Europos Sąjungos regionų lygis šiuo metu 
skiriasi;

10. mano, kad sanglaudos politika yra pagrindinė priemonė siekiant mažinti regioninius 
skirtumus ir socialinę nelygybę, skatinti tikrąją sanglaudą ir didesnį užimtumą, taip pat 
siekiant perskirstyti ir kompensuoti su vidaus rinka susijusias sąnaudas, ypač mažiau 
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išsivysčiųsių regionų; taigi Bendrija turėtų skirti tam daugiau lėšų ir užtikrinti, kad jos 
būtų tinkamai naudojamos;

11. atmeta bet kokius bandymus pradėti taikyti naujus reikalavimus, pvz., politinio ir 
ekonominio išsivystymo kriterijus, pagal kuriuos būtų skiriamos lėšos vykdant 
sanglaudos politiką ir dėl kurių galimybės, ypač konvergencijos regionų, pasinaudoti šia 
politika, būtų dar labiau apribotos; mano, kad BVP vienam gyventojui ir toliau turėtų būti 
naudojamas kaip pagrindinis rodiklis skiriant finansavimą pagal ES sanglaudos politiką;

12. atsižvelgdamas į tai, kad bus rengiama ES jūrų politika, pabrėžia, jog naujiems 
prioritetams finansuoti turi būti skiriama naujų ir daugiau lėšų, taigi neturėtų būti pakenkta 
EŽF.
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