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STRUKTŪRPALĪDZĪBA ZIVSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

ES zivsaimniecības politiku, ko sākotnēji finansēja ar zivsaimniecības virzības finansēšanas
instrumentu, 2007.–2013. gadā finansēja no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un pašlaik
to finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), no kura tā 2014.–2020. gadā
saņems EUR 6,4 miljardus. EJZF atbalsta zvejniekus pārejā uz ilgtspējīgu zveju, palīdz
piekrastes kopienām dažādot saimniecisko darbību, kā arī finansē projektus, kas rada jaunas
darbvietas un uzlabo dzīves kvalitāti Eiropas piekrastē.

JURIDISKAIS STATUSS

EK līguma 32. līdz 37. pants un 158. pants, kā arī Lisabonas līguma 38. līdz 43. pants.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2013. gada 17. decembra (ES) Nr. 1303/2013, ar ko
paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu,
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

MĒRĶI

Galvenais zivsaimniecības struktūrpolitikas mērķis ir veikt finanšu pasākumus, lai īstenotu
kopējo zivsaimniecības politiku (KZP) un nodrošinātu zivsaimniecības un akvakultūras reģionu
ilgtspējīgu attīstību. Tas palīdz zvejniekiem ievērot jaunās prasības, piemēram, attiecībā uz
izmetumu aizliegumu, jauniem drošības pasākumiem un izmaiņām darba apstākļos, datu
vākšanā un ostu infrastruktūrā.

SASNIEGUMI

A. Vispārīga informācija
Zivsaimniecības struktūrpolitiku sāka izstrādāt 1970. gadā, nolemjot izmantot Eiropas
Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības nodaļu būvniecības,
modernizācijas, tirdzniecības un apstrādes atbalstam zivsaimniecības nozarē.
Edinburgas Eiropadome 1992. gadā nolēma iekļaut zivsaimniecības struktūrpolitiku
struktūrfondos ar atsevišķu mērķi – 5.a mērķi (zivsaimniecības struktūru pielāgošana)
un atsevišķu finanšu instrumentu – zivsaimniecības virzības finanšu instrumentu (ZVFI).
Laikposmā no 1994. līdz 1999. gadam tika īstenota Kopienas iniciatīva par zivsaimniecības
nozares pārstrukturēšanu (PESCA), kā arī papildu pasākumi (priekšlaicīga pensionēšanās,
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pabalsti gados jauniem zvejniekiem utt.) ar mērķi finansiāli atbalstīt no zivsaimniecības
atkarīgos reģionus.
“Programmā 2000” tika noteikti jauni virzieni, tostarp no zivsaimniecības atkarīgo reģionu
strukturālo problēmu iekļaušana struktūrfondu jaunajā 2. mērķī un iniciatīvas PESCA
neatjaunošana 2000. gadā. Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1263/1999 tika noteikta jauna ZVFI
intervences sistēma laikposmam no 2000. līdz 2006. gadam, lai ilgtermiņā sekmētu līdzsvaru
starp zvejas resursiem un to izmantošanu.
B. Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)
1. Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformas ietvaros EZF aizstāja ZVFI laikposmā
no 2007. līdz 2013. gadam un tam bija piecas prioritātes:
— atbalstīt KZP galveno mērķu īstenošanu, nodrošināt zivsaimniecības resursu ilgtspējīgu

izmantošanu un stabilu līdzsvaru starp minētajiem resursiem un ES zvejas flotes jaudu;

— palielināt konkurētspēju un nozares uzņēmēju saimniecisko dzīvotspēju;

— popularizēt videi nekaitīgas zvejas metodes un ražošanu;

— sniegt pietiekamu atbalstu šajā nozarē strādājošiem;

— sekmēt saimnieciskās darbības dažādošanu teritorijās, kas ir atkarīgas no zvejas.

Kopējais EZF budžets 2007.–2013. gadam bija EUR 3 849 miljoni, no kuriem
EUR 2 908 miljoni bija paredzēti konverģences jomām, bet EUR 941 miljons – ar konverģenci
nesaistītām jomām.
2. Darbību veidi
— pasākumi Kopienas zvejas flotes pielāgošanai (atbalsts par zvejas kuģu pastāvīgu

vai pagaidu ekspluatācijas pārtraukšanu, apmācību, pārstrukturēšanu vai priekšlaicīgu
pensionēšanos);

— akvakultūra, pārstrāde un tirdzniecība: tādu zvejas rīku iegādes un lietošanas un metožu
veicināšana, kura samazina zvejas ietekmi uz vidi, jo īpaši no mazo un vidējo uzņēmumu
puses;

— kopējas ieinteresētības pasākumi: atbalsts tika piešķirts projektiem, kas veicina ilgtspējīgu
attīstību vai resursu saglabāšanu, zvejniecības produktu tirgu nostiprināšanu vai partnerību
sekmēšanu starp zinātniekiem un zivsaimniecības nozares uzņēmējiem;

— ilgtspējīga attīstība piekrastes zivsaimniecības teritorijās: atbalsts pasākumiem un
iniciatīvām ekonomiskās attīstības dažādošanai un stiprināšanai teritorijās, kuras ietekmē
zvejniecības lejupslīde;

— tehniskā palīdzība: darbības, kas saistītas ar ierosinātās regulas īstenošanai nepieciešamo
sagatavošanu, uzraudzību, administratīvo un tehnisko atbalstu, novērtējumu, revīziju un
pārbaudi.

Dalībvalstis bija atbildīgas par finanšu resursu sadali šīm piecām prioritātēm.

EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDS (EJZF)

Lai stātos spēkā Parlamenta vienošanās ar Padomi par jaunu pilnībā pārskatītu KZP, atbilstīgi
Komisijas ierosinājumam un Parlamenta 2013. gadā sākotnēji izdarītajiem grozījumiem EJZF
ir veiktas izmaiņas, par tā galīgo formu panākot vienošanos ar Padomi.
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EJZF ir viens no pieciem ES strukturālajiem un investīciju fondiem, kuri papildina cits citu,
lai nodrošinātu vairāk darbavietu, labklājības un izaugsmes ES. Šie fondi darbojas saskaņā
ar vienotajiem noteikumiem un normām (sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17.
decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013), ar ko uzlabo un saskaņo to darbības koordinēšanu
un īstenošanu. EJZF tiek izmantots, lai līdzfinansētu projektus kopā ar valsts finansējumu:
katra dalībvalstij piešķir daļu no fonda kopējā budžeta atkarībā no tās zivsaimniecības
nozares lieluma (nodarbinātības un ražošanas līmeņa, zvejas flotu lieluma utt.). Pēc tam visas
dalībvalstis sagatavo darbības programmu, kurā aprakstīts finansējuma resursu sadalījums un
kura jāapstiprina Komisijai. Valsts iestādēm ir pilnvaras izvēlēties finansējamos projektus, un
tās līdz ar Komisiju ir kopīgi atbildīgas par darbības programmas īstenošanu.
Šīs programmas pamatā ir turpmāk minētie četri galvenie virzieni:
A. Ekoloģiski ilgtspējīga ES zivsaimniecība
— ieguldījumi selektīvākos zvejas rīkos, lai novērstu izmešanu un līdz ar to pārvaldītu ar KZP

reformu ieviestā pienākuma no 2015. gada izkraut visu nozveju ietekmi;

— pēc Parlamenta īpaša pieprasījuma – prioritāte datu vākšanai un kontrolei, būtiski palielinot
EJZF daļu, kas piešķirta šim mērķim;

— pasākumu īstenošana, lai aizsargātu zivju krājumus, piemēram, bioloģiskajos saudzēšanas
periodos;

— subsīdiju piešķiršanas apturēšana nozares dalībniekiem, kas neievēro KZP noteikumus.

B. Konkurētspējīga ES zivsaimniecības nozare
— darbības uzsākšanas atbalsts (ieguldījums līdz EUR 75 000 apmērā kuģos, kas nav garāki

par 12 m) zvejniekiem līdz 40 gadu vecumam ar vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi
nozarē;

— atbalsts zvejnieku ienākumu dažādošanai ar papildu darbībām (piemēram, zvejas tūrismu).
ir būtiski, ka Parlaments ir noraidījis Komisijas sākotnēji ierosināto iespēju pārkvalificēties
darbībai ārpus zvejas;

— ieguldījumi uz klāja, lai labāk pārvaldītu nozveju un uzlabotu tās kvalitāti, kā arī
ieguldījumi ostas infrastruktūrā, lai izpildītu izkraušanas prasību;

— atbalsts inovācijām, tostarp modernāku un videi draudzīgāku kuģu būvēšana;

— atbalsts ražošanas un tirdzniecības plāniem, ko izstrādājušas ražotāju organizācijas;

— darbības galīgās pārtraukšanas atbalsts kuģu sagriešanai, lai samazinātu zvejas intensitāti
un apjomu (vērsts uz pārmērīgi izmantotiem flotes segmentiem līdz 2018. gadam);

— atbalsts dzinēju nomaiņai, lai samazinātu jaudu un CO2 emisiju (ar noteikumu, ka dzinēja
jauda tiek samazināta 12–24 m gariem kuģiem).

C. Labāki sociālie apstākļi
— ieguldījumi veselības, higiēnas un drošības uz kuģiem uzlabošanā;

— profesionālā apmācība zvejniekiem;

— savstarpējās apdrošināšanas fonda izveide, lai nodrošinātos pret dabas katastrofām un
vides vai ar veselību saistītiem negadījumiem (attiecas uz zvejniekiem, kā arī austeru
audzētājiem kaitējuma gadījumā austerēm).
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D. Jūras nozaru izaugsme (akvakultūra)
— atbalsts tehnoloģiju izstrādes, inovācijas un zināšanu pārneses stiprināšanai;

— akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un
dzīvotspējas stiprināšana;

— iniciatīvas, lai aizsargātu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību un uzlabotu ūdens
ekosistēmas, kas saistītas ar akvakultūru;

— tādas akvakultūras veicināšana, kurā ir augsts vides aizsardzības, dzīvnieku veselības un
labturības, kā arī sabiedrības veselības un drošības līmenis;

— profesionālās apmācības, jaunu profesionālo prasmju un mūžizglītības attīstība. Lai
īstenotu šos pasākumus, būtiska nozīme ir pārdomātas specializācijas stratēģijām (RIS3):
tās izmanto integrētu pieeju, kura ļauj īstenot jaunas iniciatīvas un lietojumus, ko var
izmantot visās esošajās ekonomiskajās darbībās, sekmējot inovāciju un ar jaunu uzņēmumu
veidošanos un augšupejošu pieeju. Līdz ar to šiem principiem var būt svarīga loma, veicinot
jūras nozaru izaugsmi.

Budžets:
EJZF līdzekļu apjoms laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir EUR 6,4 miljardi. 89 % no
fonda pārvalda dalībvalstis, un šie budžeta līdzekļi tiek izmantoti, lai samazinātu zvejas ietekmi
uz jūras vidi, nodrošinātu lielāku skaitu tirgus instrumentu patērētājiem un profesionāļiem,
veicinātu kopīgu pārvaldību aizsargājamās teritorijās un atbalstītu mazapjoma zveju. No šīs
summas:
— EUR 4340 miljoni ir piešķirti zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai, tostarp

ar tirdzniecību un apstrādi saistītiem pasākumiem, tehniskai palīdzībai, vietējai attīstībai
un atbalstam zivsaimniecības reģionos;

— EUR 580 miljoni ir piešķirti kontroles un noteikumu izpildes pasākumiem, lai uzraudzītu
atbilstību KZP un aizsargātu godīgu piekļuvi veselīgiem krājumiem. Tie attiecas uz
kontroli pār piekļuvi zvejas vietām, zvejas piepūli, KPN un kvotām;

— EUR 520 miljoni ir piešķirti, lai finansētu datu vākšanu nolūkā labāk pārvaldīt ilgtermiņā
zvejniecības (piemēram, nodrošināt labāku izpratni par viena krājuma pārvaldības
komerciālo sugu dinamiku un to pārraudzību, kā arī jauktu dažādu sugu zveju un reģionālo
baseinu ekoloģisko modelēšanu);

— EUR 71 miljoni ir piešķirti jūras nozaru ekonomikas pasākumiem, lai nodrošinātu
ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietu radīšanu, izmantojot jūras resursus, tādās jomās kā jūras
novērošana, labākas zināšanas par jūru un ekosistēmām un jaunu jūras resursu (enerģētika,
biotehnoloģijas, utt.) atbildīga izmantošana;

— EUR 192,5 miljoni ir piešķirti tālākajiem reģioniem paredzētām kompensācijām, kuru
flotēm galvenokārt ir mazi kuģi. EJZF ņem vērā tālāko reģionu īpašos nelabvēlīgos
apstākļus ar pastiprinātu valsts atbalstu un īpašu kompensācijas režīmu papildu izmaksām
attiecībā uz zvejniecības un akvakultūras produktiem.

Atlikušos 11 % tieši pārvalda Komisija, lai atbalstītu ES mēroga projektus jūrlietu un piekrastes
jautājumu, tostarp jūras teritoriālās plānošanas, starptautiskās pārvaldības un sadarbības, kā arī
informācijas un paraugprakses apmaiņas jomā.
Daudzgadu finanšu shēma (DFS):
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Struktūrfondu atbalstu KZP reglamentē DFS, kas nosaka maksimālo ikgadējo izdevumu
apjomu, kuru ES var tērēt dažādās politikas jomās. Tajā paredzēta sistēma attiecībā uz finanšu
plānošanas un budžeta disciplīnu, nodrošinot, ka ES tēriņi ir prognozējami un nepārsniedz
noteiktos ierobežojumus pietiekami ilgā laikposmā, lai padarītu kopējo politiku efektīvu. DFS
2020.–2014. gadam ir sadalīta sešās izdevumu kategorijās, kuras atbilst dažādām darbības
jomām, no kurām viena ir ilgtspējīga izaugsme un dabas resursi, kas ietilpst KZP, un tās budžets
ir EUR 420 miljardi.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments, izmantojot ESI fondus, rūpīgi pārbauda ES izdevumus ikgadējās budžeta izpildes
apstiprinājuma procedūras laikā, un attiecībā uz zveju tas atbalstīja EJZF kā jauna finanšu
instrumenta izveidi, kurš papildina reformēto KZP un veicina integrēto jūrniecības politiku.
Parlaments 2016. gada 6. jūlijā apsprieda un pieņēma pašiniciatīvas ziņojumu par gatavošanos
2014.–2020. gada DFS pārskatīšanai pēc vēlēšanām[1] kā savu ieguldījumu procesā pēc tam, kad
Komisija paziņoja par daudzgadu finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu. Parlaments
cita starpā prasīja nesamazināt EJZF piešķīrumu DFS otrajā pusē, lai būtu iespējams nodrošināt
nesenās KZP reformas mērķu izpildi.
Parlamenta viedokļi par jūras nozaru izaugsmi paredz atbalstu reģionālai pieejai, jo RIS3
īstenošana var būt sekmīga tikai tad, ja tā balstās uz vietējiem un reģionāliem līdzekļiem.
Parlaments aicina ES un dalībvalstis veikt periodisku (gada un vidēja termiņa) uzraudzību pār
stratēģiju īstenošanu[2]. Tas arī atzīst, cik svarīgi ir sniegt reģioniem atbalstu un konsultācijas,
tiem izstrādājot un īstenojot savas RIS3 stratēģijas[3].
Savā jaunākajā rezolūcijā par tālākajiem reģioniem[4] Parlaments prasīja izveidot sinerģiju starp
struktūrfondiem un citām ES programmām un instrumentiem, lai pilnībā izmantotu ES reģionālo
fondu potenciālu un gūtu maksimālu labumu no tālāko reģionu potenciāla.
Pētījums PECH komitejai:
— Mazapjoma zveja un “jūras nozaru izaugsme” ES, 2017. gada aprīlis

— Jaunā Eiropas Zivsaimniecības fonda (2011) perspektīvas[5]

— Uzsvars uz subsīdijām zivsaimniecības jomā (Focus on Fisheries Subsidies)[6]

— Subsīdijas zivsaimniecības jomā pasaulē (Global Fisheries Subsidies)[7]

— EPRS bibliotēkas sagatavots informatīvs paziņojums par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu[8] (2014–2020)

Priit Ojamaa / Matilde Vallerani

[1]Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0309.
[2]Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija par kohēzijas politiku un pētniecības un inovācijas stratēģijām
pārdomātai specializācijai (RIS3) – Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0320.
[3]Eiropas Parlamenta 2014. gada 14. janvāra rezolūcija par pārdomātu specializāciju – izcilības centru tīklu izveide
kohēzijas politikas efektivitātei – OV C 482, 23.12.2016., 2. lpp.
[4]2014. gada 26. februāra rezolūcija par attālāko reģionu potenciāla kāpināšanu, veidojot sinerģiju starp ES
struktūrfondiem un citām ES programmām – Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0133.

[5]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-
PECH_ET(2011)460061_EN.pdf
[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-
PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
[7]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-
PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
[8]http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/
LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0309
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0320
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0133
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-PECH_ET(2011)460061_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-PECH_ET(2011)460061_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf
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