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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka, ņemot vērā zvejas sociālekonomisko nozīmi ES piekrastes reģionos, ir 

vajadzīgs būtisks un pieejams zivsaimniecības fonds, lai īstenotu kopējo zivsaimniecības 

politiku (KZP), nodrošinātu Eiropas akvakultūras un zvejniecības ilgtspēju, ieviestu 

selektivitātes plānu nolūkā novērst izmetumus, samazinātu finansiālo slogu, kas rodas 

izkraušanas pienākuma dēļ, un sekmētu minēta pienākuma izpildi, kā arī lai sasniegtu 

mērķi par maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu; turklāt uzsver, ka šādam fondam ir arī 

jāpalīdz zivsaimniecības nozarē veikt pārstrukturēšanu, kas kļuvusi nepieciešama vairāku 

iemeslu dēļ, un šis process var ietvert tādus pasākumus kā izkraušanas pienākuma 

piemērošana un nepiesārņojošu dzinēju aizstāšana; 

2. uzsver, ka KZP ir ekskluzīvā ES kompetencē un tādēļ ES šajā politikas jomā vajadzētu būt 

pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai sasniegtu tālejošus mērķus, kas noteikti pamatregulā; 

tomēr atgādina, ka pašreizējais Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) veido 

tikai 0,6 % no kopējās 2014.–2020. gada DFS; uzsver, ka EJZF finansējumu vajadzētu 

saglabāt vismaz pašreizējā līmenī, ņemot vērā zvejas sociālekonomisko nozīmi Eiropas 

Savienības piekrastes reģionos; 

3. mudina Komisiju nākamajam plānošanas periodam ierosināt lielāku EJZF finansējumu, 

augstākas finansējuma likmes un dažādus noteikumus par līdzfinansējumu un 

kompensācijām zvejniekiem slēgtajā zvejas sezonā, lai ņemtu vērā mazo nerūpnieciskās 

zvejas uzņēmumu vajadzības, kuri bieži saskaras ar administratīviem kavējumiem no 

dalībvalstu puses;  

4. uzskata, ka atsevišķos gadījumos atbalsta pasākumi zvejas darbību pagaidu pārtraukšanai 

būtu jāsaglabā; norāda, ka tie būtu jāvērš uz flotēm, kuras ir spiestas pārtraukt darbību 

ārēju apstākļu dēļ, piemēram, zvejas vietas slēgšana; turklāt aicina saglabāt atbalsta 

pasākumus zvejas darbību pilnīgai izbeigšanai ar tiem pašiem nosacījumiem, kādus 

piemēro pašlaik, attiecīgā gadījumā veicot arī ekonomisku revīziju par kuģu demontāžas 

ietekmi uz flotes līdzsvarotību un faktisko zvejas kapacitāti; 

5. norāda, ka Breksitu nedrīkst izmantot kā aizbildinājumu, lai nākotnē samazinātu 

finansējumu; uzskata, ka ES būtu jāatrod veids, kā nodrošināt, ka iespējamais 

samazinājums DFS pēc 2020. gada automātiski nenozīmē mazāk līdzekļu EJZF, kuram 

2018. gada budžetā jau tika samazināti līdzekļi; uzsver, ka atbalsts būtu prioritārā kārtā 

jāpiešķir piekrastes mazapjoma zvejai; turklāt brīdina par to, ka saistībā ar Breksita 

iespējamo ietekmi uz zvejniecību ir nepieciešama spēcīga budžeta pozīcija, ņemot vērā to, 

ka nozarei jau ir piešķirts mazāk ES budžeta līdzekļu; 

6. ierosina finansējumu palielināt ar citu finanšu instrumentu palīdzību, kas papildinātu 

neatmaksājamu atbalstu; turklāt ierosina atvieglot piekļuvi aizdevumu shēmai, kas nozarei 

dotu iespēju paplašināt finansēšanas iespējas, lai veicinātu uzņēmumu ekonomisko 

attīstību un turpinātu centienus mazināt ieguves rūpniecības darbību ietekmi uz vidi; 

7. uzsver, ka EJZF ir jāpiešķir pietiekams finansējuma līmenis, lai varētu ieguldīt zvejas 



 

PE610.677v03-00 4/9 AD\1139894LV.docx 

LV 

flotu ilgtspējīgumā, selektivitātē un konkurētspējā; 

8. uzsver, ka 2014.–2020. gada EJZF apguves līmenis trīs gadus pēc tā pieņemšanas 

2014. gada 15. maijā joprojām ir neapmierinošs, jo līdz 2017. gada septembrim bija 

izmantoti tikai 1,4 % no EUR 6,4 miljardu finansējuma; pauž cerību, ka EJZF un citu ES 

strukturālo un investīciju programmu apguves līmenis uzlabosies; uzsver, ka zemais 

apguves līmenis ir galvenokārt saistīts ar šī Eiropas fonda noteikumu novēlotu 

apstiprināšanu pēc KZP reformas un skaidrības trūkumu daudzos gadījumos par 

administratīvajām procedūrām attiecībā uz fonda atbalsta pasākumiem; tādēļ aicina 

nodrošināt lielāku precizitāti un vienkāršošanu šajā sakarā; aicina piemērot lielāku 

elastību apropriāciju piešķiršanā un jo īpaši nodrošināt iespēju ar datiem saistītu 

finansējumu, ko dalībvalstis nav izmantojušas, pārdalīt pētniecības institūtiem un 

kontroles nolūkā arī Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūrai (EFCA); 

9. turklāt uzskata, ka izmaksas saistībā ar izkraušanas pienākumu būtu jāsedz no EJZF, kas 

nozīmē, ka šāds fonds būtu jāvienkāršo un tam būtu jāpiešķir pietiekami līdzekļi; 

10. uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka ES zivsaimniecības fonds, kas būs 

paredzēts laikposmam pēc 2020. gada, tiek apgūts ātrāk, elastīgāk un ar mazāku 

birokrātiju, kā arī bez kavēšanās, kas joprojām raksturīgi 2014.–2020. gada EJZF, nolūkā 

censties izvairīties no pašreizējās situācijas atkārtošanās; 

11. aicina Komisiju pārskatīt investīciju klauzulu, lai nodrošinātu, ka reģionālās un valsts 

investīcijas, kuras līdzfinansē no EJZF, netiktu iekļautas Eiropas pusgada valstu budžeta 

deficīta aprēķinos; 

12. atbalsta viedokli, kas plaši izplatīts nozarē un dalībvalstu pārvaldes iestādēs, ka pašreizējie 

finansēšanas noteikumi ir pārāk sarežģīti un varētu būt kopumā mazāk apgrūtinoši, jo 

īpaši projektiem, kuru finansējums ir neliels; norāda, ka būtu jāvienkāršo EJZF regula, jo 

ziņojums par Omnibus regulu uz EJZF neattiecās; 

13. uzsver zvejas kontroles un zinātnisko datu vākšanas nozīmi, jo šīs darbības ir KZP pīlāri; 

uzskata, ka tām arī turpmāk būtu jāpiešķir ES finansējums un dalībvalstīm būtu 

jāpastiprina centieni šos līdzekļus izmantot; 

14. uzskata, ka attiecībā uz jauno ES zivsaimniecības fondu būtu jāievieš proporcionalitātes 

noteikumi, lai maziem projektiem būtu mazāks administratīvais slogs nekā lieliem 

projektiem; šajā sakarā ierosina pieņemt de minimis noteikumu par maza apjoma 

finansiālo atbalstu no jaunā Eiropas Zivsaimniecības fonda; 

15. uzsver, ka, lai gan ES joprojām ir jūras produktu neto importētāja, Eiropas zvejniecība 

joprojām ir gan ļoti svarīgs veselīgas pārtikas avots Eiropas tirgum, gan pārtikas 

pašpietiekamības garants; uzsver, ka ES būtu arī turpmāk jācenšas novērst, ka trešo valstu 

produkti, kas neatbilst pārtikas, vides, un sociālajiem standartiem, kuri paredzēti 

Starptautiskās Darba organizācijas Konvencijā Nr. 188, vai noteikumiem par cīņu pret 

nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, nonāk tirgū, un uzskata, ka šīs prasības būtu 

jāiekļauj brīvās tirdzniecības nolīgumos; uzsver, ka standartiem neatbilstošs zvejas 

produktu imports, kas neatbilst tiesību aktu prasībām, būtu kopumā jāierobežo un 

jāizveido vienlīdzīgi konkurences apstākļi zivsaimniecības produktiem; uzsver, ka būtu 

jāpastiprina un jāstandartizē kontroles un pārbaudes importam no trešām valstīm, lai 
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novērstu, ka tiesību aktu prasībām neatbilstīgi produkti nonāk ES tirgū; 

16. uzsver, ka Eiropas pievienotā vērtība zvejniecības pārvaldībā līdz šim lielā mērā tika 

saistīta ar zvejas flotu kapacitātes samazinājumu, labu resursu pārvaldību, produktu 

kvalitāti un to pārstrādi; uzskata, ka DSF laikposmam pēc 2020. gada būtu jāņem vērā 

līdzsvars starp pieejamiem zvejas resursiem un zvejas flotes kapacitāti; uzsver, ka būtu 

jāņem vērā arī citi elementi ar skaitļos neizsakāmu pievienoto vērtību, piemēram, 

zvejniecības nozares nozīme kopienām, kuras ir ļoti atkarīgas no nozares tiešas un netiešas 

nodarbinātības un vietējās izaugsmes ziņā; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi saglabāt neatkarīgu 

zivsaimniecības fondu, lai šīs kopienas atbalstītu un nodrošinātu lielāku teritoriālo 

kohēziju; 

17. uzsver, ka nākamajā EJZF par prioritāti būtu jānosaka piekrastes kopienas, kas atkarīgas 

no nerūpnieciskās zvejas, ņemot vērā to, ka tā šajās zonās ir svarīga vides un 

nodarbinātības ziņā, jo veido 80 % no Eiropas flotes un nodrošina 40 % no visām 

darbvietām primārajā sektorā, kā arī rada netiešu nodarbinātību vietējā mērogā, piemēram, 

tīklu izgatavošana vai kuģu remonts; turklāt uzsver, ka nākamajā EJZF par prioritāti būtu 

jānosaka piekrastes kopienas, kas atkarīgas no nerūpnieciskās zvejas, lai nodrošinātu 

izaugsmi, kā arī radītu ienākumus un darbvietas; norāda, ka šāds vēstījums tika pausts ar 

KZP reformu un tam tika pievērsta uzmanība jaunās politikas formulēšanā; 

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

jūras un piekrastes reģioniem; atzīst nepieciešamību nodrošināt, ka finanšu prognozes ir 

pietiekami lielas, lai piekrastes un mazapjoma zvejas nozares varētu iegūt finansējumu; 

19. uzsver, ka tradicionālajai piekrastes zvejai ir liels tūrisma potenciāls, kas netieši rada 

ievērojamu pozitīvu ietekmi uz citām ekonomikas nozarēm; 

20. uzsver, ka Eiropas piekrastes un salu kopienas ir un arī turpmāk būs ļoti atkarīgas no 

zvejniecības nozares, jo tā ietver jūras produktu pārstrādi, tūrismu, ēdināšanu, kā arī 

nozares augšupējos posmus — kuģu būvētavas, apkopi, remontu, drošību un jaunās 

tehnoloģijas; tādēļ uzsver, ka uzmanības centrā būtu jāpaliek sabiedrības virzītai vietējai 

attīstībai un zvejniecības vietējām rīcības grupām un to finansējuma apjoms ir jāpalielina, 

jo tās dod iespēju vietējām zvejniecības kopienām risināt šīs problēmas vietējā līmenī, 

izmantojot zināšanas par vietējām ieinteresētajām personām, lai risinātu vietējos 

jautājumus; šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi zvejnieku ražotāju organizāciju finansējuma 

struktūru saglabāt nemainīgu un atbalstīt arodu pārstāvošās organizācijas; 

21. uzskata, ka kontroles pasākumi ir svarīgs un būtisks KZP elements, lai nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus, un kontroles darbībām, ko veic gan Komisija, gan 

dalībvalstis, vajadzētu piešķirt pietiekami daudz resursu — gan ekonomisku, gan cita 

veida; tādēļ uzskata, ka ar nākamo fondu būtu jānodrošina pienācīgs atbalsts šajā ziņā; 

22. uzsver nepieciešamību saglabāt abu zvejniecības nozares kolektīvā atbalsta instrumentu 

finansējuma struktūru, vietējās rīcības grupas un zvejniecības nozares ražotāju 

organizācijas, jo tie ir galvenie faktori zvejniecības attīstībai reģionos, kuri ir no tās 

atkarīgi; 

23. uzskata, ka no EJZF arī turpmāk būtu pirmkārt jāpiešķir finansiāls atbalsts piekrastes un 

mazapjoma zvejai, ņemot vērā tās sociālekonomisko nozīmi reģionos, kuri ir lielā mērā 
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atkarīgi no zvejas, tomēr nesamazinot finansiālo atbalstu citām flotēm, kas arī ir 

nepieciešamas, lai apgādātu ES tirgu ar veselīgu pārtiku; 

24. uzskata, ka, ņemot vērā gaidāmo DFS reformu, ir nepieciešams sākt debates par iespējamu 

pasākumu finansēšanu atsevišķu novecojušu flotu modernizēšanai, kuras rada risku 

kuģošanas drošībai, piemēram, dažas tālāko reģionu flotes, ar nosacījumu, ka tas nerada 

zvejas kapacitātes palielinājumu; 

25. uzsver tā dēvētās zilās ekonomikas aizvien lielāko nozīmi; uzskata, ka jūras nozaru 

izaugsmes stratēģijas prioritātes, proti, vides ilgtspēja, resursu efektivitāte, konkurētspēja, 

kvalitatīvu darbvietu radīšana, akadēmiskā un profesionālā apmācība un teritoriālā 

kohēzija, būtu jāsaskaņo ar EJZF, izveidojot īpašu budžeta pozīciju; aicina Komisiju 

pārskatīt DFS finansiālos piešķīrumus jūras nozaru izaugsmei un uzsver, ka 

zivsaimniecības fondam vajadzētu būt svarīgai lomai šajā sakarā; 

26. atzinīgi vērtē vēlmi saistībā ar Eiropas zilās ekonomikas stratēģiju dot stimulu 

akvakultūras nozarei, kam ir piešķirti 20 % no EJZF, taču pauž nožēlu par to, ka 

administratīvi šķēršļi kavē akvakultūras attīstību; tādēļ pieprasa apsvērt, kā varētu mazināt 

birokrātismu dalībvalstīs; 

27. uzsver, ka ir nepieciešami atbalsta pasākumi, kuru mērķis ir veicināt sociālo dialogu un 

izmantot EJZF, lai palīdzētu apmācīt kvalificētus speciālistus jūrniecības un 

zivsaimniecības nozarē; uzsver, ka ir svarīgi modernizēt jūrniecības un zivsaimniecības 

nozari, kā arī norāda uz inovācijas nozīmi šajā sakarā; tādēļ aicina vairāk investēt 

tehnoloģiju attīstībā un inovācijā, jo īpaši ņemot vērā vajadzību uzlabot zvejas rīku 

selektivitāti saistībā ar izkraušanas pienākumu un maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 

kritēriju izpildi un ņemot vērā vajadzību nodrošināt kuģu efektivitāti un apkalpes 

komfortu un drošību; turklāt aicina citu nozaru uzņēmumiem, kuri izstrādā priekšlikumus 

zivsaimniecības nozarei, nodrošināt piekļuvi finansējumam un palielināt finansēšanas 

iespējas, lai uzlabotu nozares saimniecisko un ekoloģisko sniegumu; 

28. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt zivsaimniecības nozares diversifikāciju un investēt tajā, 

izvēršot papildinošas darbības; 

29. atgādina par vajadzību uzlabot zinātnisko datu vākšanu un nodrošināt labāku piekļuvi 

tiem, kā arī veicināt sadarbību un zinātnisko datu apmaiņu starp jūrniecības un 

zivsaimniecības nozari, no vienas puses, un zinātnieku aprindām, NVO un citām 

struktūrām, no otras puses, kā arī strādāt pie jaunām pētniecības darbībām un attīstīt 

jaunas zivsaimniecības apakšnozares, piemēram, akvaponiku; 

30. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi ir sagatavot stingrus un neatkarīgus zinātniskos atzinumus 

zivsaimniecības resursu stāvokļa novērtēšanai, lai pieņemtu tādus lēmumus par 

pārvaldību, kas ļautu sasniegt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu; uzskata, ka EJZF 

pēc 2020. gada būtu jānodrošina pietiekams finansējums zinātnisko datu vākšanas 

vajadzībām; 

31. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt vismaz tādu pašu finansējuma līmeni EFCA, bet vienīgi tās 

pilnvarām attiecībā uz zvejas nozares kontroli, inspekciju un pārraudzību; prasa turpmāk 

palielināt EFCA lomu, lai varētu sasniegt KZP mērķus un lai EFCA konsolidētu savas 

darbības attiecībā uz zvejas flotu pārvaldību un uzraudzības procedūru pārraudzību; aicina 
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Komisiju palielināt EFCA finansējumu. 
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