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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņem vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai par 

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada pārskatiem; ņem vērā arī Revīzijas palātas pārskatu 

par 2014. finanšu gadu; ņem vērā Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta (MARE 

ĢD) 2014. gada darbības pārskatu; ņem vērā Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu 

Nr. 11/2015 par partnerattiecību nolīgumiem zivsaimniecības nozarē; 

2. ņem vērā Revīzijas palātas atzinumus par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un 

pareizību; ņem vērā Revīzijas palātas nelabvēlīgo atzinumu par maksājumu apropriācijām 

ar kopējo kļūdu īpatsvaru 4,4 % apmērā, lai gan atsevišķi zivsaimniecības nozarei kļūdu 

īpatsvars netika norādīts; prasa zivsaimniecības nozari skatīt nevis kopā ar 

lauksaimniecību, bet gan atsevišķi, lai garantētu lielāku pārredzamību zivsaimniecības 

nozarē; 

3. ņem vērā MARE ĢD atrunu attiecībā uz EZF programmu pārvaldību un kontroles sistēmu 

dažās dalībvalstīs; 

4. pauž pārliecību par to, ka MARE ĢD īstenotā iekšējās kontroles sistēma nodrošina 

pietiekamu pārliecību, ka ar darījumu likumību un pareizību saistītais risks tiek pienācīgi 

pārvaldīts; 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) 

5. norāda, ka sakarā ar programmu pieņemšanu EJZF un citiem ESI fondiem pēc 2014. gada 

1. janvāra, īstenojot dalīto pārvaldību, tika tehniski pārskatīta daudzgadu finanšu shēma 

(DFS), lai neizmantotās apropriācijas pārvietotu no 2014. gada uz turpmākajiem gadiem; 

6. pauž dziļu nožēlu par to, ka lielākā daļa dalībvalstu ļoti vēlu iesniedza savas darbības 

programmas saistībā ar EJZF, tādējādi izraisot ievērojamu kavēšanos saistībā ar līdzekļu 

izmantošanu; atgādina, ka, īstenojot dalītu pārvaldību, par apropriāciju īstenošanu ir 

atbildīgas dalībvalstis; 

7. uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāuzlabo instrumenti un kanāli, kurus tās izmanto, lai 

nosūtītu informāciju Komisijai; iesaka Komisijai palielināt spiedienu uz dalībvalstīm, lai 

tās sniegtu uzticamus datus; 

8. mudina Komisiju sniegt visu iespējamo atbalstu dalībvalstīm nolūkā pienācīgi un pilnīgi 

izmantot EZJF resursus, nodrošinot augstu izpildes līmeni un ievērojot savas attiecīgās 

prioritātes un vajadzības, jo īpaši attiecībā uz zivsaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību; 

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra 

9. atzinīgi vērtē ar EJZF saistīto uzdevumu uzticēšanu Aģentūrai, sākot no 2014. gada 

1. janvāra; pieņem zināšanai, ka MARE ĢD un Aģentūra 2014. gada 23. septembrī 

parakstīja Saprašanās memorandu; uzsver, ka ir jāveicina tas, lai Aģentūra sniegtu 

kvalitatīvu atbalstu visiem saņēmējiem 19 EJZF darbības jomās; 
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Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 11/2015 (2014. finanšu gada budžeta 

izpildes apstiprināšana) — Vai Komisija labi pārvaldīja partnerattiecību nolīgumus 

zivsaimniecības nozarē 

10. ņem vērā elementus, kas ietverti Īpašajā ziņojumā Nr. 11/2015 par partnerattiecību 

nolīgumiem zivsaimniecības nozarē (FPA); 

11. aicina Komisiju ņemt vērā Revīzijas palātas ieteikumus; 

12. pauž nožēlu par finansiālajām izmaksām, ko radīja ar iepriekšējiem protokoliem 

pieņemto tonnāžu kvotu nepietiekamais izlietojums; ierosina maksājumus par piekļuves 

tiesībām ciešāk saistīt ar faktisko nozveju; aicina Komisiju nodrošināt, lai nozares 

atbalsta izmaksas būtu saskaņotas ar pārējiem budžeta atbalsta maksājumiem un prasa 

uzlabot rezultātus, ko partnervalstis sasniegušas, īstenojot kopīgi saskaņoto darbību 

matricu; 

13. uzsver — kā norādījusi Revīzijas palāta, ir iespējams uzlabot vienā un tajā pašā reģionā 

noslēgto FPA savstarpēju papildināmību un saskaņotību, lai palielinātu šo nolīgumu 

potenciālu reģionālā līmenī; 

14. uzsver, ka informācija, kas gūta neatkarīgos ex post novērtējumos, ne vienmēr bija 

pietiekami pilnīga, saskaņota un salīdzināma, kas samazināja tās lietderību lēmumu 

pieņemšanas procesā un sarunās; turklāt norāda, ka šajos novērtējumos nav pienācīgi 

vērtēts, kādā mērā konkrētais partnerattiecību nolīgums ir sasniedzis visus savus mērķus, 

piemēram, netiek norādītas atsauces uz nodarbinātību tajos ES reģionos, kas atkarīgi no 

zvejas, un netiek sniegta informācija par zivju piegādi ES tirgū; 

15. pauž bažas par to, ka nav ticamas, pārbaudāmas un pieejamas informācijas par zivju 

krājumiem un vietējās zvejas flotes zvejas intensitāti vai par citu ārvalstu flotu zvejas 

intensitāti, kam arī ir piešķirta piekļuve, jo viens no galvenajiem FPA mērķiem ir zvejot 

tikai zivju krājumu pārpalikumu, tomēr šo uzdevumu ir bijis ļoti grūti īstenot praksē; 

16. pauž bažas par to, ka zivsaimniecības darbības varētu tikt pārtrauktas laikposmā starp 

abiem protokoliem; aicina Komisiju nodrošināt operatoru juridisko un ekonomisko 

drošību, nodrošinot zvejas darbību nepārtrauktību laikposmā starp abiem protokoliem; 

17. mudina Komisiju rūpīgāk uzraudzīt nozares atbalsta īstenošanu, lai nodrošinātu tā 

efektivitāti; 

18. uzsver, ka, izmantojot pēc iespējas detalizētākas matricas, ir efektīvi jāuzrauga ES 

finansētās darbības, ar kuru palīdzību tiek sniegts nozares atbalsts saistībā ar 

starptautiskiem nolīgumiem; uzsver arī to, ka jāprasa, lai tiktu palielināts nozares atbalsta 

īpatsvars; pauž pārliecību, ka ar laiku šo nolīgumu komerciālajai daļai ir jāpiemēro 

nosacījums sniegt efektīvu, pietiekami kontrolētu un būtisku atbalstu nozarei; 

19. ar bažām norāda, ka spēkā esošie protokoli vēl neparedz iespēju veikt daļējus 

maksājumus, ja rezultāti ir sasniegti tikai daļēji; pieņem zināšanai, ka gadījumos, kad 

rezultāts nav sasniegts vai tas ir sasniegts daļēji, nākamā gada nozares atbalsta maksājums 

netiek veikts līdz brīdim, kad mērķis ir sasniegts; neraugoties uz to, aicina Komisiju, ja 

vien iespējams, jaunajos protokolos iekļaut iespēju saņemt daļējus nozares atbalsta 
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maksājumus; 

Izpildes apstiprinājums 

20. pamatojoties uz pieejamajiem datiem, ierosina sniegt Komisijai apstiprinājumu par 

2014. finanšu gada budžeta izpildi attiecībā uz izdevumiem jūrlietu un zivsaimniecības 

jomā. 
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