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Bendrosios žuvininkystės politikos taikomieji moksliniai tyrimai 

2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios žuvininkystės 
politikos taikomųjų mokslinių tyrimų (2008/2222(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 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos (2007–2013)2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 3 d. Komisijos komunikatą „Europos jūrų ir 
jūrininkystės mokslinių tyrimų strategija. Nuosekli Europos mokslinių tyrimų erdvės 
sistema tausiam vandenynų ir jūrų naudojimui remti“ (COM(2008)0534) (Jūrų ir 
jūrininkystės mokslinių tyrimų strategija),

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 19 d. Komisijos komunikatą „Europos akvakultūros 
tvaraus vystymosi strategija“ (COM(2002)0511),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 15 d. per pirmąjį svarstymą priimtą rezoliuciją dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos 
septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų 
programos (2007–2013 m.)3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl integruotos jūrų politikos 
Europos Sąjungai4,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/56/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva)5

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 199/2008 dėl 
Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės 
sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, 
sukūrimo6,

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 

                                               
1 OL L 358, 2002 12 31, p. 59.
2 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
3 OL C 300 E, 2006 12 9, p. 400.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0213.
5 OL L 164, 2008 6 25, p.19.
6 OL L 60, 2008 3 5, p.1.
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buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 4 d. Johanesburge (Pietų Afrikos 
Respublika) vykusio pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo tvaraus vystymosi 
klausimais ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 22 d. vykusioje konferencijoje „EurOCEAN 2007“ 
Europos jūrų ir jūrininkystės mokslinių tyrimų organizacijų, mokslinių tinklų ir daugelio 
visos Europos mokslininkų priimtą Aberdyno deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0016/2009),

A. kadangi nuo Ketvirtosios bendrosios programos Komisija stengėsi skatinti Europos 
mokslinius tyrimus žuvininkystės ir akvakultūros srityje, siekdama remti bendrąją 
žuvininkystės politiką (BŽP),

B. kadangi Septintojoje bendrojoje programoje visi moksliniai tyrimai žuvininkystės ir 
akvakultūros srityje įtraukti į daug platesnius žemės ūkio mokslinius tyrimus (2-oji 
teminė sritis), o jūrų mokslas ir pakrančių valdymas priklauso aplinkos mokslui,

C. kadangi Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Atsakingos žuvininkystės 
kodekse ir Susitarime dėl Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, migruojančių
bei itin toli migruojančių žuvų rūšių išteklių išsaugojimo ir valdymo, taikymo pabrėžiama 
būtinybė plėtoti mokslinius tyrimus ir duomenų rinkimą siekiant sukaupti daugiau 
mokslinių žinių apie šį sektorių,

D. kadangi BŽP – tai viena iš labiausiai priklausančių nuo mokslinių tyrimų Bendrijos 
politikos sričių ir kadangi pagal BŽP priimtų priemonių patikimumas grindžiamas aukšto 
lygio mokslinėmis rekomendacijomis,

E. kadangi BŽP grindžiama gero valdymo principais, pagal kuriuos reikalaujama, kad 
sprendimų priėmimo procesas turi remtis rimtomis mokslinėmis rekomendacijomis ir 
laiku duoti rezultatų,

F. kadangi nustatant kvotas ir tausiojo išteklių naudojimo lygmenis turi būti vadovaujamasi 
moksliniais duomenimis,

G. kadangi žvejai ir mokslininkai dažnai nesutaria, vertindami jūros ir žuvų išteklių būklę,

H. kadangi pripažįstant, kad svarbu dėti pastangas įvairiose jūrų ir jūrininkystės mokslinių 
tyrimų srityse, jūrų ir jūrininkystės mokslinių tyrimų strategijoje daugiausia dėmesio 
skiriama minėtųjų mokslinių tyrimų sąveikai gerinti, o ne nusistovėjusioms mokslinių 
tyrimų sritims,

I. kadangi, turint mintyje jūrų ir jūrininkystės mokslinių tyrimų strategiją, itin vertinga 
Europos jūrų aplinkos stebėsenos priemonė – nuošaliuose regionuose veikiantys pažangūs 
mokslinių tyrimų centrai,
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J. kadangi būsimai BŽP peržiūrai, kurią vykdant pirmenybė teikiama regioniniam ir 
ekosistemų valdymui, reikia tvirto mokslinių žinių pagrindo,

1. yra įsitikinęs, kad įgyvendinant įvairių sričių politiką mokslinių tyrimų srityje būtina
skirti daugiau dėmesio konkrečioms žuvininkystės ir akvakultūros problemoms, nes šis 
sektorius yra labai svarbus ES ekonominiu, socialiniu ir politiniu požiūriu;

2. džiaugiasi naujomis pastangomis, kurias Komisija įdėjo, parengdama jūrų ir jūrininkystės 
strategiją, ir kuriomis siekiama sutelkti priemones geresnei jūrų mokslinių tyrimų ir 
jūrininkystės mokslinių tyrimų integracijai;

3. primena Komisijai, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 jai tenka teisinė pareiga 
grįsti savo pasiūlymus BŽP srityje išsamiomis mokslinėmis rekomendacijomis ir 
vadovautis atsargos požiūriu; ragina Komisiją pabrėžti jūros ir žuvų išteklių būklės 
mokslinių tyrimų svarbą ir pateikti argumentus šių mokslinių tyrimų naudai;

4. yra susirūpinęs Septintosios bendrosios programos teminių sričių pertvarka, kuri reiškia, 
kad žuvų auginimo moksliniai tyrimai atsiejami nuo žuvininkystės ir jūrų ekologijos, o 
norint perorientuoti BŽP į ekosistemomis grindžiamą strategiją, priešingai, reikėtų 
didesnės integracijos;

5. apgailestauja dėl to, kad pagal Septintąją bendrąją programą nei žuvininkystė, nei 
akvakultūra nelaikomos specialiomis sritimis ir programoje tiesiog pateikiama nuoroda į 
2-ąją teminę sritį „Maistas, žemės ūkis, žuvininkystė bei biotechnologijos“, kuri galėtų 
apimti mokslinius tyrimus žuvininkystės srityje tik iš dalies ir jei būtų aiškinama labai 
plačiai; pažymi, kad tas pats pasakytina ir apie 6-ąją teminę sritį „Aplinka (įskaitant 
klimato kaitą)“;

6. ragina Komisiją peržiūrėti Septintąją bendrąją programą, kai bus atliekama laikotarpio 
vidurio apžvalga, numatyta 2010 m., atsižvelgiant į šią rezoliuciją ir skiriant didesnį 
dėmesį konkrečioms žuvininkystės ir akvakultūros problemoms;

7. yra įsitikinęs, kad tiek sprendimus priimantiems asmenims, tiek žuvininkystės sektoriaus 
subjektams labai reikia praktiškesnių mokslinių tyrimų ir, atsižvelgiant į Septintosios 
bendrosios programos trukmę, būtina įtraukti siektinus tikslus;

8. mano, kad, kadangi Septintojoje bendrojoje programoje nėra numatyta specialių 
žuvininkystės ir akvakultūros gairių, neskatinama rengti pakankamai mokslinių tyrimų 
projektų šiose srityse, o tai mažina atrinktų projektų svarbą ir aktualumą;

9. pabrėžia, kad norint užtikrinti veiksmingą BŽP įgyvendinimą būtina diegti konkrečias 
taikomųjų mokslinių tyrimų programas ir užtikrinti jų finansavimą skiriant tinkamas 
sumas iš biudžeto; mano, kad tuo tikslu į Septintąją bendrąją programą būtina įtraukti lėšų 
paskirstymo skalę;

10. prašo Komisijos, kad BŽP taikomųjų mokslinių tyrimų finansavimas pagal Septintąją 
bendrąją programą būtų naudojamas įvairių valstybių narių vykdomų mokslinių tyrimų 
sąveikai skatinti ir kritinei masei pasiekti, kad būtų galima spręsti svarbiausius kelias 
temas apimančius jūrų mokslinių tyrimų uždavinius;

11. rekomenduoja jūrų mokslinių tyrimų srityje pirmenybę teikti ne tik moksliniams 

Adlib Express Watermark



tyrimams, kuriais siekiama gauti žinių apie žuvų išteklių būklę, bet ir su ekosistemomis 
susijusiems, prekybiniams, ekonominiams ir socialiniams aspektams, darantiems didelį 
poveikį žuvininkystės valdymui, kadangi visi šie aspektai yra nepaprastai svarbūs;

12. mano, kad ypač žuvininkystės ir akvakultūros srityse reikėtų teikti pirmenybę 
taikomiesiems moksliniams tyrimams, kurių pagrindinis tikslas turėtų būti gerinti 
mokslinius duomenis, kuriais grindžiami teisės aktai ir žuvininkystės valdymas, visų 
pirma duomenis apie žuvų išteklių, kuriems kyla biologinė rizika, atkūrimo planus;

13. pažymi, kad yra kilęs aiškus interesų konfliktas tarp žvejų ir mokslininkų trumpuoju 
laikotarpiu, nors jų ilgalaikiai tikslai dera labiau; mano, kad sutarimas dėl jūrų būklės turi 
būti į tvarumą orientuotos žuvininkystės politikos pagrindas; ragina Komisiją skatinti 
geresnį žvejų ir mokslininkų bendradarbiavimą;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti žvejų dėmesį į tai, kad vertinant savo 
numanomus ekonominius nuostolius trumpuoju laikotarpiu jiems naudinga atsižvelgti į 
tai, kokios ekonominės naudos jie gali tikėtis vidutinės trukmės laikotarpiu arba ilgalaikės 
perspektyvos požiūriu, ir geriau žvejus informuoti šiuo klausimu;

15. pabrėžia tai, kad susiduriama su susirūpinimą keliančia problema – trūksta jaunų 
mokslininkų žuvininkystės taikomųjų mokslinių tyrimų srityje, nes karjera šioje srityje 
nėra tokia patraukli, palyginti su fundamentiniais tyrimais ir kitomis mokslo 
disciplinomis;

16. pabrėžia, kad būtina atkurti įdomias ir naudingas universitetų mokymo programas, 
suteikiančias galimybes gauti gerai apmokamą darbą šioje mokslo srityje; 

17. palankiai vertina švietimo politiką, pagal kurią jauni mokslininkai labiau skatinami dirbti 
žuvų išteklių taikomųjų mokslinių tyrimų srityje, o ne fundamentinių tyrimų srityje;

18. ragina Komisiją skatinti kurti stabilų Europos tinklą, kuris būtų grindžiamas valstybėse 
narėse esama fizine infrastruktūra, būtų skirtas stebėti ir rinkti duomenis apie jūrų 
aplinką, taip pat padėtų šio sektoriaus subjektams ir Europos mokslinių tyrimų 
organizacijoms lengviau keistis informacija ir padėtų Sąjungai išlaikyti su pažanga 
susijusią poziciją; ragina Komisiją, turint mintyje šį tinklą, ypač atsižvelgti į nuošaliuose 
regionuose veikiančius mokslinių tyrimų centrus;

19. primena, kad būtina suvienodinti įvairius valstybėse narėse esamus taikomųjų mokslinių 
tyrimų modelius siekiant sudaryti sąlygas lengviau palyginti rezultatus ir apibendrinti 
duomenis;

20. ragina Komisiją skatinti mokslo visuomenę rengti daugiau bendrų metodologinių normų 
žuvų išteklių mokslinių tyrimų srityje, taip pat skatinti valstybių mokslinių tyrimų 
institutus aktyviau bendradarbiauti;

21. ragina Komisiją surinkti konkrečios informacijos apie tai, kaip šiuo metu vyksta 
mokslininkų ir žvejų dialogas įvairiose valstybėse narėse, ir susisteminti geriausią 
praktiką;
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22. pabrėžia, kad regionų patariamosioms taryboms tenka svarbus vaidmuo taikomųjų 
mokslinių tyrimų srityje, ir, atsižvelgdamas į tai, prašo, kad mokslininkai galėtų tapti 
visateisiais šių organizacijų nariais;

23. susirūpinęs pažymi, kad nuo 2006 m. nuolat mažėjo lėšų, kurias valstybės narės išleidžia 
duomenims žvejybos sektoriuje rinkti, bendra suma;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti Sąjungos biudžete numatytus asignavimus, ypač 
11 07 02 eilutės („Žuvininkystės išteklių valdymo parama (mokslinio konsultavimo 
gerinimas)“) asignavimus, žuvininkystės sektoriaus duomenims rinkti;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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