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Žvejybos susitarimai: „apskritai buvo gerai valdomi, tačiau 
yra šalintinų trūkumų“, teigia ES auditoriai 
Pasak naujos Europos Audito Rūmų ataskaitos, trūkumai valdant ES žvejybos 
susitarimus su trečiosiomis šalimis Afrikoje ir Indijos vandenyne nulemia aukštesnes kai 
kurių sugaunamų žuvų kainas. Tuo pat metu, dėl patikimų duomenų trūkumo Europos 
Komisijai sunku užtikrinti, kad ES laivai sužvejotų tik perteklinę šalių partnerių žuvų 
išteklių dalį. 

Pagal tausios žvejybos partnerystės susitarimus, ES sumoka už tai, kad jos išorės laivynas galėtų 
žvejoti kitų šalių žvejybos plotuose. Šiais susitarimais siekiama skatinti tausų žuvų išteklių 
naudojimą, sukurti ES išorės laivynui teisinę prieigą prie žvejybos plotų ir paremti žuvininkystės 
valdymą šalyse partnerėse. Europos Komisija derasi dėl prieinamų žuvų išteklių ir kiekų, dėl ES 
mokamų išmokų ir taikomų sąlygų. Audito Rūmų auditoriai įvertino, kaip dėl šių susitarimų buvo 
deramasi ir kaip jie buvo vykdomi, kaip Komisija vykdė sužvejoto kiekio stebėjimą ir kaip buvo 
atrenkamos ir kontroliuojamos finansuojamos priemonės.  

Auditoriai nustatė, kad nors apskritai šie susitarimai buvo valdomi gerai, suderėtas tonažas dažnai 
viršydavo anksčiau užregistruotus sužvejotų žuvų kiekius. Tai nulėmė per mažą naudojimą. 
Kadangi ES moka visą sumą, neatsižvelgdama į iš tikrųjų sužvejotą kiekį, faktinės sumokėtos 
išlaidos dažnai buvo didesnės už suderėtą kainą. Mozambike faktinės išlaidos už toną tunų 
2013 m. buvo maždaug šešis kartus didesnės nei su suderėta kaina.  

Susitarimų tikslas užtikrinti atitinkamos žvejybos tvarumą leidžiant ES laivams sužvejoti tik 
perteklinę šalių partnerių žuvų išteklių dalį. Tačiau auditoriai abejoja, kad vadinamąjį „perteklių“ 
įmanoma patikimai apskaičiuoti, nes nėra patikimos informacijos apie žuvų atsargas.  

Taip pat nebuvo patikimų, nuoseklių ir išsamių duomenų apie faktiškai ES laivyno sužvejotą 
kiekį, – valstybių narių ir Komisijos pateikti duomenys bei susitarimų įverčiai smarkiai skyrėsi. 
Komisija turėjo ribotas galimybes kontroliuoti šalių partnerių pagal sektorinę paramą faktiškai 
vykdomus veiksmus, kurie, kai kuriais atvejais, skyrėsi nuo pradžioje sutartų veiksmų.  

„Šie trūkumai gali ir turi būti pašalinti, jei mes norime, kad žvejybos susitarimai veiksmingai 
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prisidėtų prie tausios žuvininkystės mūsų šalyse partnerėse“,– pasakė už ataskaitą atsakingas 
Audito Rūmų narys Jan Kinšt.  

Ataskaitoje be kita ko rekomenduojama, kad Komisija: 

• derėdamasi dėl naujų susitarimų, atsižvelgtų į ankstesnius naudojimo lygius ir pasistengti 
geriau susieti mokėjimus už prieigos teises ir faktinį sužvejotų žuvų kiekį, tuo pat metu 
užtikrinant nepertraukiamą žvejybą; 

• užtikrintų, kad nauja sužvejoto kiekio duomenų baze visapusiškai naudotųsi vėliavos 
valstybės narės ir kad joje būtų pateikiami patikimi duomenys apie sužvejotą kiekį, 
kuriuos galima stebėti ir nuolat atnaujinti;  

• pasiūlytų tinkamumo finansuoti reikalavimus naujiems susitarimams, leidžiančius įvertinti 
nagrinėjamus finansuoti teikiamus veiksmus.  

 

Specialioji ataskaita Nr. 11/2015 „Ar Komisija tinkamai valdo žvejybos partnerystės 
susitarimus?“ šiuo metu yra paskelbta anglų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbomis (netrukus 
bus paskelbta kitomis kalbomis). 

 


