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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka KZP mērķus var efektīvi sasniegt vienīgi ar pietiekama budžeta palīdzību; 

uzsver, ka budžets ir koncentrēts III iedaļā un 11. sadaļā “Jūrlietas un zivsaimniecība”; 

norāda, ka budžeta lielāko daļu veido Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), 

kura rīcībā esošie līdzekļi salīdzinājumā ar citiem ES fondiem ir ierobežoti, un obligātās 

iemaksas reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās un ilgtspējīgas 

zivsaimniecības nolīgumos un ka ir svarīgi ierobežot pastāvīgos apropriāciju 

samazinājumus iepriekš minētajā budžeta pozīcijā, lai nodrošinātu, ka tiek īstenotas ar 

nolīgumu ar trešām valstīm tīkla paplašināšanu saistītās cerības; 

2. uzsver, ka Savienības budžetam ir jāatspoguļo izvirzītie politikas mērķi attiecībā uz 

nodarbinātību, uzņēmumiem un uzņēmējdarbību; uzsver, ka zivsaimniecības un jūrlietu 

nozare arī ir nodarbinātības un izaugsmes avots un aktīvi ietekmē reģionālo attīstību un 

dabas resursu apsaimniekošanu; 

3. uzsver zvejniecības sociālo un ekonomisko nozīmību vietējām kopienām un atsevišķiem 

jūras, piekrastes un salu reģioniem, kuri ir īpaši atkarīgi no zvejniecības; atzīst, ka ir 

jāsaglabā pietiekami finansiāli nosacījumi, lai piekrastes, nerūpnieciskās un mazapjoma 

flotes zvejas nozares varētu iegūt finansējumu; 

4. uzsver, ka zivsaimniecības un jūrlietu nozarei ir ievērojama ekonomiska, sociāla un 

vides dimensija un tai ir būtiska loma jūras nozaru ekonomikā; 

5. uzsver, ka KZP arī veicina sociālo kohēziju tālākajos reģionos un piekrastes salās; 

norāda, ka dažos gadījumos zvejniecības uzņēmumi šajos reģionos atrodas 

nelabvēlīgākā situācijā papildu izmaksu dēļ un tāpēc tie būtu īpaši jāatzīst un jāatbalsta 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu līdzīgi kā reģioni, kas cieš 

no smagām un pastāvīgām dabas vai demogrāfiskām problēmām saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 174. pantu; 

6. uzsver, ka jaunās KZP īstenošana nozīmē paradigmas maiņu zvejniecības pārvaldībā 

gan dalībvalstīm, gan zvejniekiem, un šajā sakarībā atgādina par grūtībām, ar kurām 

nācās saskarties iepriekšējos finanšu gados, kad tika samazinātas apropriācijas; 

7. norāda, ka ir jāgarantē pietiekams finansiālais atbalsts, nesamazinot apropriācijas 

zvejniecības pasākumu kontrolei un ieguldījumiem kuģos un ostās, lai nodrošinātu un 

atvieglotu izkraušanas pienākuma izpildi; 

8. uzsver, ka zvejniecības kontroles politikas modernizācija ir iespējama, tikai 

modernizējot tās instrumentus, un to nav iespējams īstenot, nepalielinot attiecīgo 

budžetu; 

9. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgu finansējumu un saglabāt vismaz pašreizējā 

finanšu gadā paredzēto apropriāciju apmēru datu vākšanai, kas ir viens no 

nozīmīgākajiem uzdevumiem, lai būtu iespējams pieņemt racionālus un zinātniski 

pamatotus lēmumus zivsaimniecības politikas jautājumos; 
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10. uzsver, ka ir jāiegulda zināšanu un zivsaimniecības un akvakultūru tirgus ekonomisko 

aspektu izpratnes analīzē un izplatīšanā visā piegādes ķēdē un šajā nolūkā tirgus 

informācijai paredzētajā budžeta pozīcijā ir jāgarantē pienācīgs finansējums saistību 

apropriācijās, kuras nepieciešamas plānoto maksājumu segšanai; 

11. uzsver, ka prioritāte ir jāpiešķir projektiem, kas paredzēti darbvietu veidošanai (īpaši 

izmantojot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu), inovatīviem projektiem un vietējo 

ekonomiku dažādošanai, lai paaugstinātu tādējādi īstenoto zvejniecības pasākumu 

vērtību, piemēram, veicinot produktu marķēšanu vai zvejas tūrismu, kā arī zivju 

krājumu un jūras ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai; 

12. uzskata, ka jauniešu nodarbinātības situācija šajā nozarē ir politiska prioritāte; uzsver, 

ka dalībvalstīm ir pienākums veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai atvieglotu jauniešu 

piekļuvi dažādām ar zvejniecību saistītām profesijām, izmantojot visus to rīcībā esošos 

instrumentus, tostarp struktūrfondus; 

13. norāda — tā kā Savienības 2017. gada budžeta izpilde sakritīs ar daudzgadu finanšu 

shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšanu, 2017. finanšu gads ir piemērots 

laiks, lai nodrošinātu, ka Savienībai tiek piešķirti pietiekami resursi, lai tā efektīvi 

risinātu iekšējus un ārējus jautājumus un apsvērtu vajadzīgo apropriāciju nodrošināšanu 

reaģēšanai uz KZP finansējuma vajadzībām; 

14. atkārtoti norāda, ka no 2017. gada 1. janvāra izmetumu izkraušanas pienākums 

attieksies uz lielu skaitu jauktu dažādu sugu zveju, un šajā sakarībā prasa paredzēt īpašu 

budžeta pozīciju palīdzībai šī pienākuma izpildē, lai nošķirtu un veicinātu pētniecību un 

izstrādi zvejas rīku selektivitātes jomā; 

15. norāda, ka dalībvalstis nesen ir pieņēmušas visas darbības programmas zivsaimniecības 

jomā, tāpēc 2017. finanšu gadā Komisijai un valstu pārvaldes iestādēm būtu jāpaātrina 

pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo projektu laicīgu īstenošanu; uzskata, ka Savienības 

budžetā būtu paredz pienācīgs maksājumu apropriāciju un saistību apropriāciju apmērs, 

lai novērstu maksājumu problēmas un finansējuma pārtraukumus zivsaimniecības 

pasākumiem; 

16. atkārtoti prasa Komisijai katru gadu nosūtīt Parlamentam progresa ziņojumu par visām 

saistībām un maksājumiem katrā dalībvalstī, lai nodrošinātu dažādu EJZF paredzētu 

maksimālo apjomu ievērošanu; 

17. aicina DG MARE saskaņā ar ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem 

cieši uzraudzīt nozaru atbalstu, izmantojot detalizētus grafikus un pamatojoties uz 

projektu dokumentos ietverto informāciju; 

18. norāda, ka Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) var veikt savu 

uzdevumu tikai tad, ja tai tiek nodrošināti pietiekami tehniskie, ekonomiskie, cilvēku un 

finanšu resursi; aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu finansējumu EFCA 

paredzētajām apropriācijām, lai tā varētu pildīt jaunos uzdevumus, kas tai piešķirti 

saskaņā ar reformēto kopējo zivsaimniecības politiku un priekšlikumu par Eiropas 

robežsardzes un krasta apsardzes pasākumu kopumu; atgādina, ka uz visu to aģentūru 

štata vietām, kuras nodarbojas ar migrācijas krīzes risināšanu, nedrīkst attiecināt mērķi 

samazināt darbinieku skaitu par 5 %; 
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19. iesaka palielināt EFCA budžetu, lai tā varētu veikt jaunos uzdevumus, kurus paredz 

Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes projekts. 
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