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ĪSS PAMATOJUMS

Zivsaimniecības komiteja

– atzinīgi vērtē Komisijas 2016. gada 14. septembrī iesniegto priekšlikumu regulai, ar ko 
ievieš jaunu ES finanšu regulu un groza vairākus nozares noteikumus, jo īpaši Regulu 
(ES) Nr. 1303/2013 (Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondi), tostarp 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), kopīgie un vispārīgie noteikumi);

– pozitīvi vērtē Komisijas priekšlikumus vienkāršot procedūras ES līdzekļu saņēmējiem, 
samazināt pašreizējos daudzos revīzijas līmeņus līdz vienam, piemērot tikai vienu 
noteikumu kopumu hibrīddarbībām, ieviest elastīgāku budžeta pārvaldību, koncentrēties 
uz rezultātiem un racionalizēt pārskatu sniegšanu, vienkāršot ES pārvaldību un 
nodrošināt pilsoņu līdzdalības iespēju;

– tomēr pauž bažas, ka jaunie noteikumi rada iespēju izmantot EJZF tādu strukturālo 
reformu finansēšanai, kas nav saistītas ar zivsaimniecības politiku;

– uzsver, ka jānovērš iespēja dalībvalstīm pārdalīt EJZF līdzekļus izmantošanai citiem 
mērķiem;

– uzsver, ka ir svarīgi, lai viss EJZF ieguldījums tiek piešķirts tikai tādu strukturālo 
reformu īstenošanai, kas saistīta ar kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanu, tostarp 
zinātnisko datu kontroli un apkopošanu;

– uzsver, ka EJZF īstenošanā vēl vairāk jāpalielina vietējo un reģionālo pašvaldību 
nozīme;

– pauž nožēlu, ka šādam sarežģītam priekšlikumam nav veikts ietekmes novērtējums;

– uzskata, ka sabiedriskā apspriešana par Finanšu regulas pārskatīšanu bija pārāk īsa, 
nepietiekami visaptveroša un nepietiekami iekļaujoša;

– pauž nožēlu, ka nav iespējas sniegt atzinumu un iesniegt grozījumus attiecībā uz to 
tiesību akta priekšlikuma daļu, kas, iespējams, visvairāk attiecas uz komitejas darbības 
jomu, proti, attiecībā uz 265. pantu Komisijas priekšlikumā COM(2016) 605. Komiteju 
priekšsēdētāju konferences apstiprinātajā saprašanās memorandā tika noteikts, ka 
Zivsaimniecības komiteja sniedz atzinumu tikai Budžeta komitejai un Budžeta kontroles 
komitejai, sadarbojoties saskaņā ar Reglamenta 55. pantu, lai gan iepriekš minētais 
265. pants ir Reģionālās attīstības komitejas (saistīta ar BUDG/CONT komitejām 
saskaņā ar Reglamenta 54. pantu) ekskluzīvā kompetencē. Tas nozīmē, ka 
Zivsaimniecības komitejas locekļi varēs iesniegt grozījumus attiecībā uz šo daļu tikai 
individuāli Reģionālās attīstības komitejai saskaņā ar Reglamenta 208. pantu, nevis 
Zivsaimniecības komitejas vārdā.

GROZĪJUMI
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Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un Budžeta 
kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai nodrošinātu pienācīgas 
debates starp Parlamentu un Padomi, 
Komisijas priekšlikuma apspriešanai 
vajadzēja paredzēt atbilstīgākus termiņus.

Pamatojums

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka ar šā priekšlikuma apspriešanai paredzētajiem 
termiņiem netika pienācīgi ņemti vērā otra likumdevēja viedokļi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
178.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(178a) Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda finanšu resursi 
būtu jāparedz tikai kopējās 
zivsaimniecības politikas atbalstam 
attiecībā uz jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanu, šos resursus izmantojošo 
zivsaimniecību un flotu pārvaldību, 
saldūdens bioloģiskajiem resursiem un 
akvakultūru, kā arī zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu apstrādi un 
tirdzniecību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
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178.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(178b) ESI fondu piešķīrumu 
pārvietošana uz instrumentiem, kas 
izveidoti saskaņā ar Finanšu regulu vai 
nozaru regulām, nekādā gadījumā 
nedrīkst apdraudēt nozaru politikas 
pienācīgu īstenošanu, veicinot finanšu 
instrumentu izmantošanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
62. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu paraugpraksi struktūrfondu, 
Kohēzijas fonda, Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 
ELGF un Eiropas Zivsaimniecības fonda 
īstenošanā, Komisija informācijas nolūkā 
var par pārvaldības un kontroles darbībām 
atbildīgajām struktūrām darīt pieejamas 
metodiskās norādes, kurās izklāstīta 
Komisijas kontroles stratēģija un pieeja, 
tostarp iekļauti kontrolsaraksti un 
paraugprakses piemēri. Minētās norādes 
vajadzības gadījumā atjaunina.

Lai veicinātu paraugpraksi struktūrfondu, 
Kohēzijas fonda, Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 
ELGF un Eiropas Zivsaimniecības fonda 
īstenošanā, Komisija informācijas nolūkā 
var par pārvaldības un kontroles darbībām 
atbildīgajām struktūrām darīt pieejamas 
metodiskās norādes, kurās izklāstīta 
Komisijas kontroles stratēģija un pieeja, 
tostarp iekļauti kontrolsaraksti un 
paraugprakses piemēri. Minētās norādes 
vajadzības gadījumā atjaunina.
Valsts un zemāka līmeņa programmu 
īstenošanai ir vajadzīga visu finanšu 
saistību valsts un zemāka līmeņa 
pārvaldības un kontroles sistēma (PKS), 
kas balstītos uz valsts un jebkāda zemāka 
līmeņa pārvaldības iestāžu un Komisijas 
ciešu sadarbību. Komisija katru gadu 
sniedz ziņojumu un publicē starpposma 
novērtējumus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
62. pants – 8.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Lai noteiktu konkrētas un 
atbilstīgas politikas nostādnes un 
pasākumus, Komisija veicina reģionālo 
darbības programmu sagatavošanu, 
ievērojot proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus un ņemot vērā 
reģionālās kompetences.

Pamatojums

Reģioniem vajadzētu būt iespējai izmantot savas tiesības un piedalīties lēmumu pieņemšanā 
par to kompetencē ietilpstošiem jautājumiem. Tādēļ reģioniem ar kompetenci zivsaimniecības 
nozarē vajadzētu būt iespējai sagatavot un pārvaldīt savas reģionālās darbības programmas.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam

Atsauces COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Atbildīgās komitejas
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
21.11.2016

CONT
21.11.2016

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH
21.11.2016

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Carlos Iturgaiz
26.10.2016

55. pants – kopīgā komiteju procedūra
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       
19.1.2017

Izskatīšana komitejā 10.11.2016 26.1.2017 28.2.2017

Pieņemšanas datums 22.3.2017

Galīgais balsojums +:
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 
Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa 
Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, 
Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, 
Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle 
Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Julie Girling

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Josu Juaristi Abaunz, Helmut Scholz
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