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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē pieņemto lēmumu attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
(EJZF), proti, 2014.–2020. gada laikposmā atvēlēt 6,39 miljardus euro zivsaimniecības 
nozarei un jūrlietu politikai; tomēr norāda — neraugoties uz to, ka zveja ir ļoti nozīmīga 
daudzu piekrastes teritoriju ekonomikai, līdzekļi, kas ir atvēlēti zivsaimniecības 
politikai, kura ir viena no nedaudzajām ES kopējās politikas jomām, veido tikai 0,7 % 
no ES budžeta; šie līdzekļi palīdzēs zivsaimniecības nozarei nodrošināt ilgtspējīgu 
zvejniecību, sniegt atbalstu piekrastes un salu kopienām, kuras ir ļoti atkarīgas no 
zvejas, lai tās varētu dažādot savu ekonomiku, uzlabot nerūpnieciskai zvejai un 
reģioniem, kas ļoti atkarīgi no zvejas, līdz šim sniegto atbalstu un sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus;

2. pauž nožēlu, ka Padome pretēji tam, ko bija apstiprinājis Eiropas Parlaments, ierobežoja 
EJZF iespējamā atbalsta ilgumu gadījumos, kad bioloģiskās atjaunošanās periodā uz 
laiku tiek pārtraukta zveja, nosakot, ka laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam šo atbalstu 
par katru kuģi drīkst saņemt ne ilgāk kā sešus mēnešus; uzskata, ka zvejas apturēšana, 
kamēr notiek bioloģiska atjaunošanās, ir svarīgs veids, kā nodrošināt dažu zvejas 
teritoriju ilgtspējīgu pārvaldību; tādēļ prasa atcelt šos ierobežojumus un nodrošināt 
pietiekamas apropriācijas atbalsta sniegšanai bioloģiskās atjaunošanās laikā;

3. mudina Komisiju un dalībvalstis steidzami sagatavot vajadzīgos tiesību aktus, kas 
paātrinātu dalībvalstu darbības programmu izpildi ar mērķi īstenot kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) prioritātes, proti, zivsaimniecības nozares ekonomiskās 
un sociālās ilgtspējības nodrošināšanu, bioloģisko resursu saglabāšanu, kā arī 
zvejniecības un akvakultūras ilgtspējīgu izmantošanu;

4. uzsver rūpīgi veiktu neatkarīgu pētījumu nozīmi, precīzi novērtējot zivju krājumu 
stāvokli, lai aprēķinātu maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, kas ir svarīgs 
ilgtspējīgas zivsaimniecības rādītājs, un turklāt ir svarīgi izpētīt no zvejas atkarīgajām 
kopienām noteikto pasākumu sociāli ekonomiskās sekas; uzsver, ka jaunajā KZP 
pamatregulā īpaša uzmanība pievērsta ilgtspējībai, lai nodrošinātu maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu; atgādina, ka šis mērķis ir viens no galvenajiem jaunās KZP 
elementiem un paredz skaidri un precīzi apzināt esošo krājumu stāvokli un apstiprināto 
pasākumu sociāli ekonomiskās sekas; uzskata, ka minētajiem pētījumiem būtu jāpiešķir 
pienācīgs finansējums no ES budžeta;

5. uzsver, ka jāpalielina starptautisko un dalībvalstu zinātniskās pētniecības organizāciju 
finansējums, lai gūtu plašākas zināšanas par jūras bioloģiskajiem resursiem un varētu 
tos labāk novērtēt;

6. atgādina, ka zvejniecības uzraudzībai uz kuģiem un ostās ir ļoti svarīga nozīme, lai 
sasniegtu ilgtspējīgas zvejniecības mērķus; uzskata, ka nepietiekams finansiāls atbalsts 
var apdraudēt reformas mērķu sasniegšanu; atgādina, ka saskaņā ar jauno KZP ir 
jāpaplašina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) operatīvie pasākumi, 
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lai palīdzētu dalībvalstīm un Eiropas Komisijai izstrādāt praktiskus kontroles un 
uzraudzības mehānismus (pasākumus saistībā ar zvejniecības pārvaldības datu apstrādes 
sistēmām, izkraušanas pienākumu un nelegālas, nereģistrētas un nereglamentētas zvejas 
apkarošanu);

7. prasa palielināt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) budžetu operatīvo 
mehānismu un cilvēkresursu jomā, lai pienācīgi nodrošinātu KZP reformas īstenošanu 
un uzlabotu kontroli, pārbaudes un uzraudzību, kā arī sadarbību valstu līmenī ar mērķi 
panākt KZP normu efektīvu un saskanīgu ievērošanu un piemērošanu, nodrošinot 
zvejniecības nozarē vienādus darbības apstākļus un vienādu attieksmi pret visiem 
nozares sektoriem;

8. uzsver — tā kā vairāk nekā 60 % no ES piegādātajiem zvejas produktiem nāk no 
starptautiskajiem ūdeņiem un trešo valstu ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām, 
2015. gada budžetā ir jāiestrādā atbilstoši un nepārprotami budžeta noteikumi; KZP 
ārējā dimensija nosaka nepieciešamību budžetā pastāvīgi paredzēt īpašus pasākumus ar 
mērķi sekmēt un pilnveidot Eiropas Savienības līdzdalību reģionālās zvejas pārvaldības 
organizācijās, kā arī finansēt divpusēju nolīgumu slēgšanu ar trešām valstīm, proti, 
ņemot vērā paredzamo derīguma termiņa pagarināšanu protokoliem, kas noslēgti ar 
Mauritāniju, Mozambiku, Madagaskaru, Grenlandi, Kaboverdi un Kiribati;

9. pauž nožēlu, ka Komisija ir samazinājusi līdzekļus budžeta postenī, kas saistīts ar 
izmēģinājuma projektu „Atbalsta pasākumi maza mēroga zvejai” (11 06 77 08);  
mudina Komisiju atjaunot sākotnēji apstiprinātās summas; uzskata, ka minētajam 
izmēģinājuma projektam ir liela nozīme un ka tas jāņem par pamatu, izstrādājot ES 
programmu atbalsta sniegšanai maza mēroga zvejai, vienlaikus ņemot vērā šīs nozares 
nozīmi un īpatnības, kā tas vairākkārt uzsvērts Parlamenta rezolūcijās, kuras veltītas šim 
jautājumam;

10. atzinīgi vērtē EJZF atvēlētos līdzekļus 647 miljonu euro apmērā daudzgadu finanšu 
shēmā 2014.–2020. gadam, kuri būs tiešā Komisijas rīcībā; aicina Komisiju ātrāk veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai varētu savus projektus īstenot praksē;

11. pauž nožēlu, ka Padome, izskatot budžeta projektu, ir samazinājusi līdzekļus 11. sadaļā; 
pauž bažas par to, kā tas ietekmēs pasākumus, kurus finansē no attiecīgajām budžeta 
pozīcijām, kā arī par to, ka tas nelabvēlīgi ietekmēs KZP un integrētās jūrniecības 
politikas (IJP) mērķu sasniegšanu; norāda, ka tas īpaši skars maksājumu apropriācijas, 
jo šogad jau trūkst maksājumu apropriāciju, un ka tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi apropriācijas 
nodrošināt pietiekamā apmērā.
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