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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė: Alyn Smith

Pakeitimas 4
5 konstatuojamoji dalis

5) bendrosios žuvininkystės politikos dalį 
sudarantis tvarus vystymas nuo 1993 m. 
yra integruotas į struktūrinius fondus 
reguliuojančias taisykles. Ji turėtų būti 
įgyvendinama tvaraus vystymo kontekste per 
Europos žuvininkystės fondą;

5) bendrosios žuvininkystės politikos dalį 
sudarantis tvarus vystymas nuo 1993 m. 
yra integruotas į struktūrinius fondus 
reguliuojančias taisykles. Ji turėtų būti 
įgyvendinama tvaraus vystymo kontekste per 
Europos žuvininkystės fondą ir turėtų 
remtis nuomone, kad jūra yra teritorinis 
žuvininkystės bendrijų privalumas ir kad 
dėl to pakrančių bendrijų diversifikacija 
turėtų būti žuvininkystės papildymas, o ne 
alternatyva;

Or. en

Justification

The sea is the territorial advantage of fishing communities. The idea that fishing is a dying 
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industry must be rejected. Fisheries can be fully sustainable. I support diversification in 
coastal communities – a diverse economy can only be a positive thing – but diversification 
should be an addition, not an alternative, to fishing. 

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 5
10 konstatuojamoji dalis

10) Bendrijos veiksmai turėtų papildyti 
valstybių narių veiksmus arba prisidėti prie 
jų ir, siekiant užtikrinti didelę pridėtinę 
vertę, stiprinti partnerystę. Tai taikytina 
regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, 
kitoms kompetentingoms institucijoms, 
įskaitant už aplinką ir už vyrų bei moterų 
lygybės skatinimą atsakingas institucijas, 
ekonominiams bei socialiniams partneriams 
ir kitoms kompetentingoms įstaigoms. Šie 
partneriai turėtų dalyvauti rengiant, 
kontroliuojant ir vertinant paramą;

10) Bendrijos veiksmai turėtų papildyti 
valstybių narių veiksmus arba prisidėti prie 
jų ir, siekiant užtikrinti didelę pridėtinę 
vertę, stiprinti partnerystę. Tai taikytina 
regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, 
kitoms kompetentingoms institucijoms, 
įskaitant už aplinką ir nediskriminavimo 
skatinimą, įskaitant už vyrų bei moterų 
lygybės atsakingas institucijas, 
ekonominiams bei socialiniams partneriams 
ir kitoms kompetentingoms įstaigoms. Šie 
partneriai turėtų dalyvauti rengiant, 
kontroliuojant ir vertinant paramą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 6
1 straipsnis

Šiuo reglamentu yra įsteigiamas Bendrijos 
žuvininkystės fondas (toliau - Fondas) ir 
apibrėžiamos bendros Bendrijos paramos 
tvariam žuvininkystės sektoriaus ir pakrantės 
žvejybos zonų vystymui nuostatos.

Šiuo reglamentu yra įsteigiamas Bendrijos 
žuvininkystės fondas (toliau - Fondas) ir 
apibrėžiamos bendros Bendrijos paramos 
tvariam žuvininkystės sektoriaus, žemės 
ūkio ir pakrantės žvejybos zonų vystymui 
nuostatos.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 7
3 straipsnio b ir c punktai

b) žvejys – tai bet koks asmuo, kurio 
pagrindinis darbas, kaip pripažįsta valstybė 
narė, yra veikiančiame žvejybos laive;

b) žvejys – tai bet koks asmuo, kurio darbas, 
kaip pripažįsta valstybė narė, yra
veikiančiame žvejybos laive;

c) žuvininkystės sektoriuje dirbantis asmuo 
– tai bet koks asmuo, kurio pagrindinis
darbas yra 1 straipsnyje apibūdintame 
žuvininkystės sektoriuje;

c) žuvininkystės sektoriuje dirbantis asmuo 
– tai bet koks asmuo, kurio darbas yra 1 
straipsnyje apibūdintame žuvininkystės 
sektoriuje;

Or. en

Justification

Financial support should not be awarded only to subjects whose main occupation is fisheries. 
There are plenty of SMEs that must have other occupations besides fisheries.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 8
4 straipsnio fa punktas (naujas)

fa) skatinti žemės ūkį ir vidaus 
žuvininkystę.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 9
6 straipsnio 2 ir 3 dalys



Vertimas pagal sutartį
PE 355.769v01-00 4/11 Vertimas pagal sutartį

AM\561854LT.doc

LT

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
Fondo parama atitiktų Bendrijos veiklos
rūšis, politikos sritis ir prioritetus.

2. Komisija ir valstybės narės, remdamosi 
savo pradine struktūra, užtikrina, kad 
Fondo parama atitiktų Bendrijos veiklos 
rūšis, politikos sritis ir prioritetus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad Fondo 
finansuojama veikla atitiktų Sutarties bei 
pagal ją priimtų aktų nuostatas ir Bendrijos 
politikos sritis bei veiksmus, ypač 
konkurencijos ir viešųjų sutarčių sudarymo, 
gamtos apsaugos ir jos gerinimo taisykles.

3. Valstybės narės, remdamosi savo pradine 
struktūra, užtikrina, kad Fondo 
finansuojama veikla atitiktų Sutarties bei 
pagal ją priimtų aktų nuostatas ir Bendrijos 
politikos sritis bei veiksmus, ypač 
konkurencijos ir viešųjų sutarčių sudarymo, 
gamtos apsaugos ir jos gerinimo taisykles.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 10
8 straipsnio 2 dalis

2. Valstybė narė paskiria 
reprezentatyviausius nacionaliniu, regiono 
bei vietos lygiu ir ekonominėje, socialinėje 
bei kitose srityse partnerius (toliau –
partneriai). Valstybė narė nustato atvirą ir 
veiksmingą visų atitinkamų įstaigų 
dalyvavimą pagal nacionalines taisykles ir 
praktiką, atsižvelgiant į būtinybę skatinti 
vyrų ir moterų lygiateisiškumą bei tvarų 
vystymąsi per aplinkos apsaugos ir jos 
gerinimo reikalavimų integravimą.

2. Valstybė narė, remdamasi savo pradine 
struktūra, paskiria reprezentatyviausius 
nacionaliniu, regiono bei vietos lygiu ir 
ekonominėje, socialinėje bei kitose srityse 
partnerius (toliau – partneriai). Valstybė 
narė, remdamasi savo pradine struktūra, 
nustato atvirą ir veiksmingą visų atitinkamų 
įstaigų dalyvavimą pagal nacionalines 
taisykles ir praktiką, atsižvelgiant į būtinybę 
skatinti vyrų ir moterų lygiateisiškumą bei 
tvarų vystymąsi per aplinkos apsaugos ir jos 
gerinimo reikalavimų integravimą.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
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or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 11
9 straipsnio 1 dalis

1. Už veiklos programų įgyvendinimą atsako 
valstybės narės. Ši atsakomybė 
įgyvendinama laikantis atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu šiame reglamente 
nustatytų valdymo ir kontrolės reikalavimų.

1. Už veiklos programų įgyvendinimą atsako 
valstybės narės, remdamosi savo pradine 
struktūra. Ši atsakomybė įgyvendinama 
laikantis atitinkamu teritoriniu lygmeniu 
šiame reglamente nustatytų valdymo ir 
kontrolės reikalavimų.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 12
15 straipsnio 1 dalis

1. Per tris mėnesius nuo strateginių gairių 
patvirtinimo, prieš pateikdama veiklos 
programą, kiekviena valstybė narė patvirtina 
nacionalinį strategijos planą žuvininkystės 
sektoriui.

1. Per tris mėnesius nuo strateginių gairių 
patvirtinimo, prieš pateikdama veiklos 
programą, kiekviena valstybė narė, 
remdamasi savo pradine struktūra, 
patvirtina nacionalinį strategijos planą 
žuvininkystės sektoriui.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 13
15 straipsnio 4 dalies ea punktas (naujas) 

ea) pakankamų finansavimo garantijų 
„Natura 2000“ vietoms įsigyti.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 14
20 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė, išsamiai aptarusi 
su partneriais, parengia nacionalinę veiklos 
programą. Ši programa per tris mėnesius nuo 
tos dienos, kurią valstybė narė patvirtina 
savo nacionalinį strategijos planą, 
perduodama Komisijai.

1. Kiekviena valstybė narė, remdamasi savo 
pradine struktūra, išsamiai aptarusi su 
partneriais, parengia nacionalinę veiklos 
programą. Ši programa per tris mėnesius nuo 
tos dienos, kurią valstybė narė patvirtina 
savo nacionalinį strategijos planą, 
perduodama Komisijai.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 15
30 straipsnio 2 dalis 

2. Pagalba investicijoms taikoma tik labai 
mažoms ir mažoms įmonėms.

2. Pagalba investicijoms taikoma tik labai 
mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Or. en
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Justification

Since many fisheries enterprises having difficulties solving economic problems on their own 
come under the category of medium-sized enterprises, I suggest that they, too, have the 
possibility of obtaining financial support.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 16
33 straipsnio 1 dalis 

1. Fondas, taikydamas konkrečias 
strategijas, kurios turi būti įtrauktos į 
nacionalinius strategijos planus, gali paremti 
investicijas į žmonėms tiesiogiai vartoti 
skirtų žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų gamybą ir pardavimą. Ši pagalba 
skiriama tik labai mažoms ir mažoms 
įmonėms.

1. Fondas, taikydamas konkrečias 
strategijas, kurios turi būti įtrauktos į 
nacionalinius strategijos planus, gali paremti 
investicijas į žmonėms tiesiogiai vartoti 
skirtų žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų gamybą ir pardavimą. Ši pagalba 
skiriama tik labai mažoms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms.

Or. en

Justification

Since many fisheries enterprises having difficulties solving economic problems on their own 
come under the category of medium-sized enterprises, I suggest that they, too, have the 
possibility of obtaining financial support.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 17
34 straipsnio 2 dalies c punktas 

c) neigiamo poveikio aplinkai mažinimas; c) neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, 
įskaitant sąnašų šalinimą;

Or. cs

Justification

A problem for many fishponds is blockages caused by floating matter and biological debris 
originating mainly from agricultural activity in surrounding areas. The silting up of fishponds 
is, therefore, often not caused by the actions of the fish producer. Moreover, silting up is a 
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factor that has a negative impact on fish production. Given that silt removal is very expensive, 
I consider it necessary for the financial support provided by the Fund also to be directed to 
this end.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 18
34 straipsnio 2 dalies f punktas 

f) prekyba produktais, daugiausia gautais iš 
vietos laivyno.

f) prekyba produktais, daugiausia gautais iš 
vietos laivyno ir žemės ūkio.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas19
37 straipsnio 1 dalis

1. Fondas gali remti bendro intereso 
veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir 
dauginti vandens gyvūniją, išskyrus 
tiesioginį išteklių atkūrimą. Šie veiksmai turi 
prisidėti prie vandens aplinkos gausinimo.

1. Fondas gali remti bendro intereso 
veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir 
dauginti vandens gyvūniją, išskyrus 
tiesioginį išteklių atkūrimą, neskaitant 
vidaus vandenų atkūrimo, siekiant atstatyti 
arba paremti labai migruojančias žuvų 
rūšis. Šie veiksmai turi prisidėti prie 
vandens aplinkos gausinimo.

Or. en

Justification

Reintegration of migratory fish, such as strokes and salmon, does not consist only in 
preservation of the clearness of the inland water network but also in direct reintegration. The 
measures of direct reintegration are necessary for the preservation of highly migratory fish.
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 20
42 straipsnis 

1. Fondas, kaip ir kiti Bendrijos 
instrumentai, teikia paramą pakrantės 
žvejybos rajonų, remiamų pagal bendrąją 
strategiją, kuria siekiama remti bendros 
žuvininkystės politikos tikslų 
įgyvendinimą, tvariam vystymui ir 
gyvenimo kokybės gerinimui, ypač 
atsižvelgiant į minėtos politikos socialines 
bei ekonomines pasekmes.

1. Fondas, kaip ir kiti Bendrijos 
instrumentai, teikia paramą pakrantės ir 
vidaus žvejybos rajonų, remiamų pagal 
bendrąją strategiją, kuria siekiama remti 
bendros žuvininkystės politikos tikslų 
įgyvendinimą, tvariam vystymui ir 
gyvenimo kokybės gerinimui, ypač 
atsižvelgiant į minėtos politikos socialines 
bei ekonomines pasekmes.

2. Pakrantės žvejybos rajonų tvaraus 
vystymo priemonėmis siekiama:

2. Pakrantės ir vidaus žvejybos rajonų 
tvaraus vystymo priemonėmis siekiama:

a) išlaikyti ekonominę bei socialinę minėtų 
zonų gerovę ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų vertę;

a) išlaikyti ekonominę bei socialinę minėtų 
zonų gerovę ir žuvininkystės bei 
akvakultūros produktų vertę;

b) pakrantės žvejybos rajonuose išlaikyti 
senas ir sukurti naujas darbo vietas remiant 
rajonų, kurie dėl pokyčių žuvininkystės 
sektoriuje patiria socialinių ir ekonominių 
sunkumų, diversifikavimą arba ekonominį ir 
socialinį restruktūrizavimą;

b) pakrantės ir vidaus žvejybos rajonuose 
išlaikyti senas ir sukurti naujas darbo vietas 
remiant rajonų, kurie dėl pokyčių 
žuvininkystės sektoriuje patiria socialinių ir 
ekonominių sunkumų, diversifikavimą arba 
ekonominį ir socialinį restruktūrizavimą;

c) skatinti pakrančių aplinkos kokybę; c) skatinti pakrančių aplinkos kokybę;
d) remti ir plėtoti nacionalinių ir tarptautinių 
pakrantės žvejybos rajonų 
bendradarbiavimą.

d) remti ir plėtoti nacionalinių ir tarptautinių 
pakrantės ir vidaus žvejybos rajonų 
bendradarbiavimą.

3. Kiekviena valstybė narė savo veiklos 
programoje pateikia sąrašą rajonų, tinkamų 
gauti Fondo paramą pagal pakrantės rajonų 
tvaraus vystymo reikalavimus. Pakrantės 
žvejybos rajonas paprastai yra mažesnis už 
NUTS III regioną su jūros arba ežero 
pakrante arba upės žiotimis, kuriose 
žvejojama. Ši zona geografiniu ir 
okeanografiniu, ekonominiu ir socialiniu 
atžvilgiais turėtų būti gana vientisa. 
Gyventojų tankumas minėtoje zonoje turėtų 
būti mažas, nemažai žmonių turėtų dirbti 
žuvininkystės sektoriuje, žvejyba smukti, o 
savivaldą turinčiame mieste nebūti daugiau 
kaip 100 000 gyventojų.

3. Kiekviena valstybė narė savo veiklos 
programoje pateikia sąrašą rajonų, tinkamų 
gauti Fondo paramą pagal pakrantės ir 
vidaus rajonų tvaraus vystymo reikalavimus. 
Pakrantės arba vidaus žvejybos rajonas 
paprastai yra mažesnis už NUTS III regioną 
su jūros arba ežero pakrante arba upės 
žiotimis, kuriose žvejojama. Ši zona 
geografiniu ir okeanografiniu, ekonominiu ir 
socialiniu atžvilgiais turėtų būti gana 
vientisa. Gyventojų tankumas minėtoje 
zonoje turėtų būti mažas, nemažai žmonių 
turėtų dirbti žuvininkystės sektoriuje, 
žvejyba smukti, o savivaldą turinčiame 
mieste nebūtų daugiau kaip 100 000 
gyventojų.
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4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytus remtinus 
rajonus.

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytus remtinus 
rajonus.

Or. en

Justification

Since the problems of coastal regions are similar to problems of lake regions I suggest that 
the financial support could also apply to the regional development of inland lake regions.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 21
42 straipsnio 3 dalies 3 poskirsnis

Gyventojų tankumas minėtoje zonoje turėtų 
būti mažas, nemažai žmonių turėtų dirbti 
žuvininkystės sektoriuje, žvejyba smukti, o 
savivaldą turinčiame mieste nebūtų 
daugiau kaip 100 000 gyventojų.

Gyventojų tankumas minėtoje zonoje turėtų 
būti mažas, nemažai žmonių dirbtų
žuvininkystės sektoriuje, o žvejyba smuktų.

Or. en

Justification

Article 42 concerns the scope of assistance for the sustainable development of coastal fishing 
areas, the key criteria for which are a significant level of employment in the fisheries sector 
and the level of decline of that sector locally. An arbitrary limit on the number of inhabitants 
in a municipality included in an area is not a relevant criterion. 

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 22
43 straipsnio 1 dalis

1. Parama pakrantės žvejybos rajonų tvariam 
vystymui gali būti suteikta šiai veiklai:

1. Parama pakrantės ir vidaus žvejybos 
rajonų tvariam vystymui gali būti suteikta 
šiai veiklai:

Or. en
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Justification

Since the problems of coastal regions are similar to problems of lake regions I suggest that 
the financial support could also apply to the regional development of inland lake regions.

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 23
61 straipsnio 1 dalis 

Valstybė narė, pritarus valdymo institucijai 
ir pasitarusi su kitais partneriais, įsteigia 
kiekvienos programos stebėsenos komitetą. 
Kiekvienas stebėsenos komitetas įsteigiamas 
per tris mėnesius nuo veiklos programą 
patvirtinančio sprendimo priėmimo.

Valstybė narė, remdamasi savo pradine 
struktūra, pritarus valdymo institucijai ir 
pasitarusi su kitais partneriais, įsteigia 
kiekvienos programos stebėsenos komitetą. 
Kiekvienas stebėsenos komitetas įsteigiamas 
per tris mėnesius nuo veiklos programą 
patvirtinančio sprendimo priėmimo. 

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.
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