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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Komisija pareizi secina, ka šajā stratēģijā iesaistītās valstis ir sociālekonomiski ļoti 

atšķirīgas un jo īpaši šīs atšķirības ir vērojamas starp ES dalībvalstīm un trešām valstīm, 

kas nav ES dalībvalstis; tā kā Komisija Parlamentu iepazīstinās ar trešo valstu 

finansiālajiem ieguldījumiem šīs stratēģijas īstenošanā; 

B. tā kā KZP noteikumu un mērķu piemērošanai un ievērošanai vajadzētu būt vienam no 

svarīgākajiem novērtējuma mērķiem attiecībā uz visām šajā stratēģijā iesaistītajām 

valstīm; tā kā papildus jebkuram novērtējumam saistībā ar reģiona jūras vidi un 

zivsaimniecībām jānosaka kvantitatīvais mērķis, kas būtu vienāds ar maksimālo 

ilgtspējīgas ieguves apjomu vai zemāks par to; 

C. tā kā Adrijas jūra, būdama daļēji noslēgta, ir īpaši jutīga pret piesārņojumu un tai ir 

netipiskas hidrogrāfiskās īpatnības, piemēram, tās dziļums un piekraste ievērojami atšķiras 

reģiona ziemeļu un dienvidu daļā; tā kā zivju krājumi ir kopīgi izmantojami visām 

piekrastes valstīm un tas rada pastāvīgu spiedienu uz krājumu atjaunošanos; tā kā 

pasākumi, ko ietvers nākamajā pamatregulējumā par reformētās KZP tehniskajiem 

pasākumiem, būtu jāizstrādā saskaņā ar reģionālu pieeju un tos vajadzētu īpaši pielāgot šīs 

teritorijas īpatnībām un tās jūras resursiem un zivsaimniecībām; 

D. tā kā reģiona ūdeņus apdraud dažādi piesārņojuma avoti, tostarp neattīrīti notekūdeņi un 

atkritumi, eitrofikācija, ko rada notece no lauksaimnieciskām darbībām un 

zivjaudzētavām, un tā kā, ņemot vērā, ka vides aizsardzība ir daļa no ES stratēģijas 

Adrijas un Jonijas jūras reģionam, ārkārtīgi svarīgi ir saprast, ka ekonomikas attīstību var 

plānot tikai saistībā ar vides ilgtspēju; 

E. tā kā Komisija gan stratēģijā, gan rīcības plānā atzīst, ka tā nevar pilnībā novērtēt reģiona 

un valstu status quo, jo trūkst datu; 

F. tā kā — saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju — ES līdzfinansēs projektus kopā ar 

dalībvalstīm; 

G. tā kā zilā jeb jūras nozaru ekonomika piedāvā potenciālu ekonomikas krīzes risinājumu, jo 

tā veicina jaunu darbvietu radīšanu, izaugsmi un ekonomikas attīstību, īpaši piekrastes un 

salu valstīs; tā kā ES stratēģiju Adrijas un Jonijas jūras reģionam nav iespējams īstenot, 

neņemot vērā zilās ekonomikas jēdzienu, jo tas attiecas uz plašu tādu ekonomikas nozaru 

spektru, kuras ir saistītas ar jūrām un okeāniem, aptverot tradicionālās un jaunās nozares, 

tostarp zivsaimniecību, akvakultūru, jūras kuģniecību un iekšzemes ūdensceļu transportu, 

ostas un loģistiku, tūrismu; 

H. tā kā stratēģijas panākumi ir pilnībā atkarīgi no dalībvalstu finansētajiem un atbalstītajiem 

projektiem; 

I. tā kā visas valstis vēlas sasniegt ekonomikas izaugsmi un attīstību; 
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J. tā kā zilā izaugsme, kas ir daļa no šīs stratēģijas un tai pievienotā rīcības plāna, ir pamats 

ilgtspējīgas attīstības projektiem, jo īpaši šāda veida reģionos; 

K. tā kā zivsaimniecībai, kaut arī tā ir viena no svarīgākajām nozarēm šajā reģionā, nav 

veltīta kāda konkrēta stratēģijas daļa, taču dažādi tās aspekti ir iekļauti vairākos 

pamatjautājumos; 

L. tā kā pieaugums jūras transporta nozarē un kruīza kuģu tūrisma nozarē ir daļa no 

stratēģijas un rīcības plāna attīstības un ekonomikas izaugsmes sasniegšanai; 

M. tā kā jūrā notiekošu darbību pieaugums varētu kaitēt jau tā apdraudētajiem zivju 

krājumiem Adrijas un Jonijas jūrās, 

1. aicina Komisiju kā šīs stratēģijas neatkarīgu koordinatoru uzsvērt, ka svarīgi ir radīt 

apstākļus valstu sociālekonomisko atšķirību samazināšanai; atkārtoti norāda, ka stratēģijas 

mērķis ir palīdzēt stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā un ar 

trešām valstīm Adrijas un Jonijas jūras reģionā, tajā pašā laikā atbalstot un sekmējot 

centienus, ar kuriem spēkā esošos tiesību aktus par zivsaimniecību saskaņot ar KZP 

noteiktajiem mērķiem un panākt spēcīgu pārrobežu sadarbību starp reģiona valstīm; 

2. aicina Komisiju, cik vien iespējams labi, nodrošināt, ka zivsaimniecības nozare, zivju 

krājumi, jūras vide un visi citi ar šo nozari saistītie aspekti tiek koordinēti un ilgtspējīgi 

pārvaldīti visās pamatjautājumu kopās un ka visas valstis, tostarp projektos iesaistītās 

makroreģiona trešās valstis, rīkojas saskaņā ar KZP vērtībām, principiem un mērķiem un 

ievērojot tos, un aicina gan Komisiju, gan stratēģijā iesaistītās valstis izstrādāt kopējus 

projektus atbilstoši šiem principiem; 

3. uzsver, ka svarīgi ir atbalstīt tās jaunās direktīvas īstenošanu, ar kuru izveido jūras 

telpiskās plānošanas satvaru (izmantojot koordinētu plānošanu), kā arī labāku pārvaldību 

zivsaimniecības un akvakultūras jomās, lai veicinātu pašreizējo dabas resursu 

ilgtspējīgāku izmantošanu un līdz ar to arī ilgtspējīgu izaugsmi; uzskata, ka pareiza kopīga 

jūras teritorijas pārvaldība nodrošina nozīmīgu pamatu ilgtspējīgai un pārredzamai 

jūrniecības un jūras resursu izmantošanai; 

4. aicina Komisiju aktīvi veicināt zivsaimniecības vietējo rīcības grupu veidošanu, kuras 

varētu būt dabisks instruments zivsaimniecību dažādošanai; uzsver, ka ilgtspējīgai un 

rentablai zivsaimniecībai un akvakultūrai ir nepieciešama stingrāka ieinteresēto personu 

iesaistīšanās kopējā pārvaldībā, kā arī uzlabotas un dažādotas zivsaimniecības darbības; 

5. aicina Komisiju pēc iespējas drīz formulēt zivsaimniecības pārvaldības daudzgadu plānu 

abu jūru baseinam; 

6. ņemot vērā to, ka, pieaugot jūrā veikto darbību apjomam, varētu tikt ietekmēta reģiona 

zivju krājumu veselība un ka daudzas sugas jau tagad ir uz izdzīvošanas robežas, prasa 

pastāvīgi veikt krājumu visaptverošu novērtējumu un šā novērtējuma analīzi un dalīties ar 

šiem datiem ar visām valstīm; prasa piemērot piesardzības principu vienmēr, kad 

nepieciešams; 

7. ņemot vērā, ka reģions ir īpaši jutīga jūras ekosistēma, prasa Komisijai, lai visaptverošā 
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ietekmes uz vidi novērtējuma analīzē tiktu izvērtēti visi faktori, piemēram, jūras transports 

un atkritumi, ūdens piesārņojums, gaidāmie urbšanas darbi vai jaunas infrastruktūras 

izbūve piekrastē, kuri varētu ietekmēt veselību zivju krājumiem, kam jau tagad situācija ir 

sarežģīta; uzstāj, ka vajadzības gadījumā jāpiemēro piesardzības princips un 

subsidiaritātes princips, un aicina Komisiju atjaunināt to jūrā veikto darbību sarakstu 

(derīgo izrakteņu ieguve jūras gultnē, enerģijas ražošana jūrā u. c.), kuras varētu ietekmēt 

jūras vidi un zivju krājumu stāvokli; 

8. ņemot vērā to, ka jūrā veikto darbību paplašināšanās pamazām samazina zvejas vietas, 

aicina Komisiju pārliecināties, ka attiecīgo nozaru intereses tiek pietiekami un taisnīgi 

ņemtas vērā katrā jūrās veikto darbību attīstības posmā, proti, kad izstrādā jūras teritorijas 

plānojumu un integrēto piekrastes zonas pārvaldību; 

9. prasa izvērtēt un veicināt projektus, kuru mērķis ir novērtēt netiešās zvejas (nevienam 

nepiederoši tīkli, ēdamgliemeņu kultivēšanas sieti) un aizsargājamo sugu piezvejas 

ietekmi, jo tiek lēsts, ka tikai Adrijas jūrā vien netīšām tiek noķerts vairāk nekā 40 000 

jūras bruņurupuču; uzskata, ka steidzami ir nepieciešami vides pētījumi un pētījumi par to, 

kādā veidā šo problēmu mazināt (piemēram, ar ierīcēm bruņurupuču izkļūšanai no zvejas 

rīka); 

10. aicina Komisiju reģionā veicināt ilgtspējīgas atpūtas zvejas, kā arī ilgtspējīga un ienesīga 

tūrisma attīstību un atbalstīt integrētas politiskās nostādnes zvejas un tūrisma jomā (zvejas 

tūrisms, marikultūra u. c.) saskaņā ar ilgtspējības principu; 

11. aicina Komisiju veicināt un atbalstīt projektus, kas piedāvā reālu un ilgtspējīgu attīstību 

mazajām attālajām kopienām, kuras dzīvo salās un nodrošina savus ikdienas ienākumus ar 

mazapjoma zveju; 

12. aicina Komisiju atbalstīt un veicināt zivsaimniecību un zvejnieku iesaistīšanos projektos, 

kas saistīti ar kultūras un tradīciju tūrismu, ietverot zveju, kā arī jūras braukšanas un 

tradicionālo zvejas vietu un nodarbošanos atklāšanu no jauna; 

13. ir nobažījies par postu, ko jūrā rada plastmasu atkritumi; aicina Komisiju atbalstīt 

iniciatīvas par šo atkritumu savākšanu un pārstrādi; uzsver, ka svarīgi ir šajā darbībā 

iesaistīt zvejniekus; 

14. aicina Komisiju reģistrēt atpūtas zvejas lomu apjomus, reglamentēt šo darbību un 

attiecināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu gan uz atpūtas zvejas, gan profesionālās 

zvejas darbību; 

15. ņemot vērā nepieciešamību atjaunot zivju populāciju dažās Adrijas un Jonijas jūras zonās, 

aicina Komisiju rūpēties par to, lai dažādu zivju sugu mazuļu uzturēšanās vietas jūrā tiktu 

precīzi noteiktas un aizsargātas, lai nodrošinātu nepieciešamo finansiālo atbalstu mākslīgu 

rifu izveidei un stiprinātu pašreizējos centienus reģionā radīt saskaņotu aizsargāto jūras 

teritoriju tīklu, nodrošinot, ka visas bioloģiski nozīmīgās teritorijas tiek aizsargātas 

saskaņā ar attiecīgajām starptautiskajām saistībām, piemēram, Stratēģisko bioloģiskās 

daudzveidības plānu; 

16. atbalsta kvalitātes marķējuma izveidi augstas kvalitātes jūras produktiem, kas būtu 
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iezīmēti ar Adrijas un Jonijas jūras marķējumu, lai palielinātu nozares konkurētspēju un 

patērētājiem sniegtu apliecinājumu, kas garantē zivsaimniecības un zivjaudzētavu 

produktu kvalitāti; 

17. uzsver, ka akvakultūras un marikultūras attīstībai var būt liela nozīme ne tikai sugu 

daudzveidības atgūšanā, bet arī Adrijas un Jonijas jūras ekonomikas izaugsmē; 

18. aicina Komisiju kā ļoti steidzamu jautājumu risināt problēmu par precīzu, visaptverošu 

datu trūkumu attiecībā uz jūras resursiem, kā arī ūdens piesārņojuma līmeni, ko rada 

plastmasas atkritumi, neattīrīti notekūdeņi un izvadītajos balasta ūdeņos esošās invazīvās 

sugas, — trūkumu, kura dēļ novērtējumi ir neskaidri un neuzticami; ņemot vērā to, ka 

zivsaimniecības dati, zivju krājumu novērtējums un visa ar to saistītā analīze ir nepilnīga, 

aicina Komisiju atrisināt šo problēmu, pirms finansēt citus pasākumus; aicina Komisiju 

veicināt Adrijas un Jonijas jūras reģionā ieinteresēto personu rezultatīvu zinātnisku 

sadarbību un nodrošināt, ka attiecīgās valstis īsteno reformas, lai panāktu veiktspēju, ar 

kuru apkopot, analizēt un novērtēt datus un tādējādi noteikt jūras resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas iespējas; 

19. aicina stratēģijā iesaistītās valstis vides kvalitāti uzlabot ar projektiem, kuru mērķis ir 

samazināt ķīmisko, fizisko un mikrobioloģisko piesārņojumu, un kopīgi izstrādāt 

stratēģijas mikroplastmasas un citu atkritumu samazināšanai reģiona ūdeņos, vienlaikus 

koordinējot pašreizējo ūdeņu attīrīšanu, optimizējot jūras transporta darbības, lai panāktu 

ilgtspējību, aizsargātu bioloģisko daudzveidību, veiktu ieguldījumus jūras atjaunošanas 

teritorijās un risinātu eitrofikācijas problēmu, ko rada notece no lauksaimnieciskām 

darbībām; 

20. aicina Komisiju, sākot ar īstenošanas gadu un beidzot ar galīgo novērtējumu mērķim pēc 

2020. gada, katru gadu iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu; šā ziņojuma pamatā 

vajadzētu būt koordinatoru ziņojumiem un veiktajai analīzei līdztekus novērtējumiem, 

kurus Komisija apkopojusi no citām ieinteresētām personām; 

21. aicina Komisiju un stratēģijā iesaistītās valstis atbalstīt sieviešu nozīmīgo darbu 

zivsaimniecības nozarē, sekmēt viņu profesionālo kvalifikāciju un iekļaušanu piekrastes 

rīcības grupās un ražotāju organizācijās; 

22. aicina Komisiju un stratēģijā iesaistītās valstis izvirzīt iniciatīvas, kas ieinteresētu 

jauniešus par zvejas un akvakultūras nozari Adrijas un Jonijas jūras reģionā un mudinātu 

viņus sākt uzņēmējdarbību šajās jomās; 

23. aicina Komisiju pastiprināt apmaiņu ar labāko praksi, piemēram, attiecībā uz piekrastes 

rīcības grupu izstrādāto projektu ilgtspējību. 
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