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EUROPOS JŪRŲ REIKALŲ IR ŽUVININKYSTĖS
FONDAS
Jūrų ekosistemos ir su jūromis susiję uždaviniai yra pasauliniai. Žuvų ištekliai
ar tarša plastiku nepaiso sienų. Todėl Europos Sąjunga, norėdama apsaugoti,
išlaikyti ir užtikrinti tvarų mūsų jūrų naudojimą, turi imtis vidaus ir išorės
veiksmų. Veikdami išvien su mūsų žvejais ir novatoriškomis jūrų pramonės
šakomis galime atkurti gerą vandenynų būklę.
Karmenu Vella, Aplinka, jūrų reikalai ir žuvininkystė

KAS TAI?

KODĖL TAI PRIORITETAS?

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
fondas (EJRŽF) remia tvarius ES
žuvininkystės bei jūrų sektorius ir ES
kaip tarptautinės lyderės vaidmenį
tausaus vandenynų valdymo srityje.

Jūros užima daugiau nei du trečdalius mūsų planetos paviršiaus ir jos gali
padėti skatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir gerovę. Tokia
jūrinė veikla, kaip žvejyba, akvakultūra, pakrančių turizmas, vandenynų
energijos gamyba, mėlynosios biotechnologijos ir kt., prisideda prie pakrančių
bendruomenių klestėjimo ir padeda formuotis turtingai Europos jūrų regionų
socialinei aplinkai.
Tačiau kartu ši ekonominė veikla turi būti vykdoma tiek aplinkai, tiek visuomenei
tvariu būdu.

KOKIŲ RŪŠIŲ VEIKLA BUS REMIAMA?
EJRŽF po 2020 m. didžiausią dėmesį skirs keturiems prioritetams:

>
>

skatinti darnią žuvininkystę ir jūrų biologinių išteklių išsaugojimą;

>
>

sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos augimui ir skatinti pakrančių bendruomenių gerovę;

prisidėti prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje remiant darnų ir konkurencingą akvakultūrą ir
rinkas;

sustiprinti tarptautinį vandenynų valdymą ir sudaryti sąlygas užtikrinti jūrų ir vandenynų saugą, saugumą, švarą ir
tvarų valdymą.

KĄ TAI REIŠKIA FINANSIŠKAI?
Bendrojo ilgalaikio Europos Sąjungos biudžeto pasiūlyme numatoma tolesnė parama žuvininkystės ir jūrų politikai.
Siūlomą 2021–2027 m. EJRŽF biudžetą (dabartinėmis kainomis) sudaro 6,14 mlrd. EUR. EJRŽF ištekliai daugiausia
valdomi laikantis pasidalijamojo arba tiesioginio valdymo principų.

Užtikrinti geresnį derėjimą su kitais Europos Sąjungos struktūriniais ir investicijų fondais. Visiems fondams
taikomos taisyklės išdėstytos Bendrųjų nuostatų reglamente.

>

Daugiau dėmesio skirti rezultatams. Pavyzdžiui, finansavimas žvejams bus skiriamas tik tada, kai jie įrodys, kad
prisidėjo įgyvendinant bendros žuvininkystės politikos išsaugojimo tikslus.

>

Daugiau dėmesio skirti smulkiąja priekrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams, siekiant paskatinti juos žvejoti
tausiai.

>

Teikti didesnę ir platesnę paramą pakrančių bendruomenėms. Palyginti su 2014–2020 laikotarpiu, bus plačiau
taikoma vietos partnerystės iniciatyvoms skirta parama – ją galės gauti visi mėlynosios ekonomikos sektoriai.

>

Padidinama sąveika su kitomis ES politikos sritimis, pvz., kuriomis prisidedama prie kovos su klimato kaita ir
įgyvendinama europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija.

>

Remiami veiksmai, kuriais užtikrinama vandenynų sauga, saugumas, švara ir tvarus valdymas. Pirmą kartą
EJRŽF parama bus skiriama Europos Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymui ir tikslų įgyvendinimui. Be to,
finansavimas galės būti skiriamas jūrų stebėjimui ir bendradarbiavimui pakrančių apsaugos srityje.

KĄ DAR ŠIOJE SRITYJE PAKEIS BŪSIMAS ES BIUDŽETAS?
Be EJRŽF, galima pasinaudoti ir kitomis Europos finansavimo galimybėmis, pvz.:

>

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis – investuojant į mėlynojo augimo sektorius ir įgyvendinant jūrų baseinų
strategijas;

>
>

Europos socialinio fondo lėšomis – lavinant įgūdžius žuvininkystės ir jūrų sektoriuose;

>

priemonė „InvestEU“ gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant taikyti finansines priemones ir remiant tikslinę
investavimo į mėlynąją ekonomiką platformą.

pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą remiama, pavyzdžiui, mažųjų ir vidutinių įmonių
novatoriškų veikla, skirta mėlynojo augimo sprendimams bandyti ir diegti;
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Supaprastinti procedūras ir suteikti platesnį pasirinkimą valstybėms narėms, kad parama būtų skiriama jų
strateginiams prioritetams, o ne iš sudaryto sąrašo pasirenkamiems reikalavimus atitinkantiems veiksmams.
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KĄ NAUJO SIŪLO KOMISIJA?

