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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

 ņemot vērā 2016. gada 12. aprīļa rezolūciju par piekrastes mazapjoma zvejas inovāciju 

un diversifikāciju no zivsaimniecības atkarīgos reģionos1, 

 ņemot vērā 2017. gada 4. jūlija rezolūciju par zvejas tūrisma lomu zivsaimniecības 

nozares dažādošanā2, 

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 6. jūlija rezolūciju par kohēzijas un attīstības 

veicināšanu ES tālākajos reģionos: LESD 349. panta īstenošana3, 

 ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par jauno kopējo zivsaimniecības politiku 

(KZP)4, 

 ņemot vērā Regulu (ES) Nr.1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 

kopīgo organizāciju5, 

 ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 508/2014 par jauno Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondu (EJZF)6, 

A. tā kā zveja, jo īpaši mazapjoma nerūpnieciskā zveja, ir tradicionāla nodarbošanās, kas ar 

savu īpašo raksturu veido identitāti un dzīvesstilu lielākajā daļā piekrastes teritoriju, 

kuras ir „zemas izaugsmes reģioni” (piemēram, Itālijas Mecodžorno, un Grieķijā, 

Horvātijā, Spānijā un Portugālē) un “zemu ienākumu” reģioni (piemēram, Bulgārijā un 

Rumānijā), kas minēti attiecīgajā Komisijas ziņojumā; 

B. tā kā 12 % planētas iedzīvotāju iztika ir atkarīga no zvejas un akvakultūras, kas nozīmē, 

ka zivju produktu tirdzniecībai var būt milzīga sociāla un ekonomiska ietekme, jo 

gandrīz 40 % no saražotās produkcijas tirgo starptautiski, tās gada eksporta vērtībai 

sasniedzot vairāk nekā EUR 115 miljardus; 

C. tā kā mazapjoma, nerūpnieciskai, piekrastes un gliemju, vēžveidīgo un adatādaiņu 

zvejai ir ekonomiska, teritoriāla, sociāla un kultūras nozīme daudzos ES piekrastes 

reģionos, tostarp salās un tālākajos reģionos, un šī nozare būtu jāaizsargā un jāatbalsta, 

ņemot vērā rūpniecisko un lielapjoma zveju un rūpniecisko akvakultūru; 

D. tā kā nerūpnieciskajā zvejā izmanto zvejas rīkus un paņēmienus, kas mazāk ietekmē 

apdraudēto krājumu stāvokli; 

E. tā kā nerūpnieciskajai zvejai ir ievērojama ietekme uz Savienības mazāk attīstīto 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0109. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0280. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0316. 
4 OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp. 
5 OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp. 
6 OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp. 
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piekrastes un salu kopienu nākotni; tā kā ir nepieciešams veicināt jauniešu interesi par 

iesaistīšanos šajā nozarē un piedāvāt viņiem augstas kvalitātes apmācību, tostarp 

nerūpnieciskās un piekrastes zvejas jomā, ar mērķi veicināt attīstību reģionos, kas ir 

atkarīgi no zvejas, un motivēt iedzīvotājus palikt šajos reģionos; 

F. tā kā, lai sasniegtu maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu (MSY), ir nepieciešama 

reģionāla pieeja, kurā tiktu ņemti vērā zinātniski kritēriji un sociāli ekonomiski 

apsvērumi; 

G. tā kā ES ir pasaulē lielākais zivju produktu tirgus, ir jo vairāk nepieciešams nodrošināt 

to, ka zvejas darbības ir ne tikai rentablas, bet arī līdzsvarotas un ilgtspējīgas; 

H. tā kā zveja ir turpinājusi samazināties, vēl vairāk veicinot dziļo ekonomikas pagrimumu 

daudzos piekrastes un salu reģionos, tostarp mazāk attīstītajos reģionos, izraisot 

iedzīvotāju skaita samazināšanos, viņiem izceļojot uz citiem reģioniem labāku darba un 

izglītības izredžu dēļ; 

I. tā kā pasākumiem, kas skar šos reģionus un kas ir pieņemti kā daļa no kopējās 

zivsaimniecības politikas, ir jābūt ilgtspējīgiem no sociālā un ekonomiskā viedokļa, lai 

nodrošinātu, ka mazapjoma zveja saglabā dzīvotspēju; tā kā piekrastes zvejā zvejotās 

sugas ir ļoti nozīmīgas sociāli ekonomiskā ziņā, lai gan tās aptver tikai nelielu daļu no 

komerciālo zvejniecību nozvejas apjoma; 

J. tā kā Regulas (ES) Nr. 1380/2013 17. pants paredz, ka, “piešķirot zvejas iespējas, kas 

dalībvalstīm pieejamas, ... tās piemēro pārredzamus un objektīvus kritērijus” un ka 

”izmantotie kritēriji var ietvert inter alia ... devumu vietējai ekonomikai”; tā kā šajā 

sakarībā ES īpaša uzmanība jāpievērš mazāk attīstīto reģionu flotēm; 

K. tā kā sievietēm ir būtiska loma nerūpnieciskajā zvejā, jo īpaši attiecībā uz pienākumiem, 

kas saistīti ar pārstrādes ķēdi un gliemju, vēžveidīgo un adatādaiņu zveju; 

L. tā kā ES kohēzijas politikas mērķis ir mazināt atšķirības starp ES reģioniem un 

dalībvalstīm, veicinot ekonomisko, sociālo un teritoriālo saplūšanu, ņemot vērā zvejas 

nozares un ar to tieši vai netieši saistīto nozaru lielo nozīmi piekrastes reģionu attīstībā; 

M. tā kā daudzas gan tiešās, gan netiešās darbvietas, kuras nodrošina zvejniecības, gliemju, 

vēžveidīgo un adatādaiņu zvejas un akvakultūras nozares un saistītās nozares, kā arī 

zivju tirdzniecības un pārstrādes nozares, piešķir tām lielu sociālekonomisko nozīmi; 

N. tā kā dažas piekrastes zvejas teritorijas atrodas netālu ekonomiski attīstītiem reģioniem 

un tūrisma galamērķiem, taču tās tomēr nespēj panākt pienācīgu ekonomikas izaugsmi; 

O. tā kā šajos reģionos pieaug spiediens attiecībā uz jūras resursu izmantošanu un 

zivsaimniecība bieži tiek atstāta novārtā, priekšroku dodot tūrisma nozarei, pat ja šīs 

divas nozares ir savietojamas un papildina cita citu; 

P. tā kā LESD 349. pantā ir atzīta tālāko reģionu (TR) īpašā ekonomiskā un sociālā 

situācija, ko apgrūtina tādi strukturāli faktori kā attālums, tas, ka tās ir salas, maza 

teritorija, apgrūtināts reljefs un klimats, tautsaimniecības atkarība no neliela skaita 

ražojumu utt., un minēto faktoru nemainība un apvienojums, kas nopietni kavē šo 
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reģionu attīstību; 

Q. tā kā liela daļa vietējo iedzīvotāju mazāk attīstītajos reģionos, jo īpaši TR, ir atkarīgi no 

darbībām, kas saistītas ar mazapjoma piekrastes un vietējo zveju, un tā kā trūkst 

jauniešu, kas iesaistītos šāda veida darbībās, jo tās nav pievilcīgas, to veikšanai nav 

vajadzīgas īpašas prasmes un tās bieži vien slikti apmaksātas; 

R. tā kā viens no veidiem, kā garantēt, ka zivsaimniecības produkti no tālākajiem 

reģioniem ir konkurētspējīgi, ir nodrošināt, lai no šiem reģioniem nākušu zivju cena 

ievērojami nepalielinātos transporta izmaksu dēļ, tām sasniedzot galvenos galamērķa 

tirgus; 

S. tā kā atpūtas zvejai un ar to saistītajam tūrismam ir būtiska ekonomiska ietekme, kas 

varētu nodrošināt ekonomikas dažādošanu šajos reģionos; 

T. tā kā ES jūras nozaru ekonomikas stratēģija veicina un atbalsta ilgtspējīgu ekonomikas 

attīstību piekrastes teritorijās; 

U. tā kā jūras un piekrastes tūrisms nodrošina darbu 3,2 miljoniem cilvēku un ES rada 

bruto pievienoto vērtību EUR 183 miljardu apmērā, 

1. uzsver zvejas, jo īpaši mazapjoma zvejas, un ilgtspējīga piekrastes un jūras tūrisma 

nozīmi visaptverošas, sociālas un vidi saudzējošas jūras nozaru ekonomikas attīstībā; 

uzsver, cik svarīgi ir dažādot tūrisma piedāvājumu, veicinot ekonomiski un ekoloģiski 

ilgtspējīgas darbības, kas visu gadu atvieglo un sekmē piekļuvi jūras mantojumam, 

zemūdens tūrismam, gastronomiskajam tūrismam un ūdenssportam ar mērķi kompensēt 

tūrisma sezonalitāti; uzskata, ka ir nepieciešams sniegt lielāku finansiālo atbalstu MVU, 

kas izstrādā inovatīvus risinājumus piekrastes un jūras tūrisma nozarē, izmantojot tādus 

finanšu instrumentus kā “Apvārsnis 2020”; 

2. norāda, ka dažādošana ir kļuvusi par nepieciešamību daudziem mazapjoma zvejniekiem 

gandrīz visur, taču sevišķi mazāk attīstītos reģionos, jo viņu ienākumi no zvejas 

darbībām bieži ir nepietiekami, līdz ar to viņi ir spiesti izmantot papildu ienākumu 

avotus, tostarp pievērsties jauniem ar nozari saistītiem tūrisma veidiem, piemēram, 

zvejas tūrismam; mudina Komisiju un dalībvalstis vienlaikus ar EJZF atbalstīt dažādu 

ES fondu izmantošanu, lai attīstītu zvejas tūrismu un zivju pārstrādi šajos reģionos un 

tādējādi dažādotu ienākumu avotus. tomēr uzsver, ka šāda dažādošana nekādā ziņā 

nedrīkst apdraudēt pašreizējās zvejas darbības un ka mazapjoma zvejniekiem ir jāsaņem 

atzīšana un finanšu atbalsts, pat bioloģiskajos saudzēšanas periodos; 

3. aicina dalībvalstis un Komisiju ieguldīt apmācībā un tehnoloģiskajā attīstībā visās 

zivsaimniecības nozarēs, lai piesaistītu kvalitatīvus cilvēkresursus zivsaimniecības 

nozarei atpalikušos reģionos un nodrošinātu, ka šie cilvēresursi paliek šajos reģionos; 

norāda, ka ieguldījumi cilvēkkapitālā un pasākumi, lai veicinātu apmācību 

zivsaimniecības nozarē, ir būtiski priekšnoteikumi ilgtspējīgas un konkurētspējīgas 

izaugsmes nodrošināšanai; uzsver, ka ESF var būt liela nozīme, uzlabojot izglītību un 

apmācību, tostarp attiecībā uz nerūpniecisko un piekrastes zveju; uzsver, cik svarīga ir 

zivsaimniecības vietējo rīcības grupu (ZVRG), kas nodrošina atbalstu zivsaimniecības 

nozarē, dibināšana un darbība; 
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4. aicina dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes nodrošināt ilgtspējīgu inovatīvu 

infrastruktūru, tostarp, piemēram, ātrdarbīgus interneta savienojumus un kvalitatīvas IT, 

lai palīdzētu zvejniekiem mazāk attīstītajos reģionos panākt lielāku daudzveidību 

papildus tradicionālām zvejas darbībām, uzlabojot veiktās darbības un padarot tās 

savietojamākas ar citām saimnieciskās darbības nozarēm, jo īpaši papildinošām 

nozarēm; uzsver tādu daudznozaru projektu potenciālu, kuri veicina ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo attīstību vismazāk attīstītos piekrastes reģionos, izmantojot 

sinerģiju starp Eiropas fondiem, jo īpaši ERAF, EJZF un ESF; uzsver, ka jūras nozaru 

ekonomika ir svarīga, jo var sekmēt ekonomikas izaugsmi atpalikušos piekrastes un salu 

reģionos; 

5. uzsver nepieciešamību atbalstīt ražotāju un starpprofesiju organizāciju izveidi un 

darbību ar mērķi uzlabot nozares konkurētspēju un vietu tirgū; 

6. uzsver, ka jaunajam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF), ar ko pirmo 

reizi apvieno integrētās jūrlietu politikas un zivsaimniecības finansēšanu ar finansējumu 

no Eiropas Investīciju bankas (EIB), būs liela nozīme zvejniecības, akvakultūras un 

zivju apstrādes ilgtspējīgas un vidi saudzējošas attīstības atbalstā, kā arī no šīm nozarēm 

atkarīgu zvejas kopienu ieņēmumu dažādošanā, jo īpaši saistībā ar mazapjoma 

piekrastes zveju, sieviešu un jauniešu profesionālo apmācību un jaunu uzņēmēju 

piesaistīšanu nozarei; aicina dalībvalstis paātrināt EJZF un jo īpaši tā sastāvdaļu, kas 

paredzētas profesionālās apmācības un prasmju nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, 

izmantošanu, kā arī paredzēt darbības, kas papildinātu tradicionālo zveju; uzskata, ka ir 

ļoti svarīgi turpināt atbalstīt zivju pārvadāšanu no tālākajiem reģioniem, līdz tās 

sasniedz starptautisko tirgu, un vēlams šo atbalstu palielināt, lai garantētu godīgu 

konkurenci ar produktiem no citām vietām; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pietiekamu 

finansējumu EJZF laikposmam pēc 2020. gada, lai tas turpinātu atbalstīt to piekrastes 

reģionu attīstību, kuri ir atkarīgi no zvejas; 

7. uzsver, ka zvejnieki, jo īpaši mazapjoma zvejnieki, daudzos atpalikušos reģionos 

saskaras ar grūtībām piekļūt finansējumam parādu sloga un spiediena uz publiskajām 

finansēm dēļ minētajās teritorijās, kā arī ar birokrātiskiem un administratīviem 

kavējumiem, kas traucē EJZF darbību; tādēļ aicina Komisiju sadarboties ar valstu, 

reģionālajām un vietējām iestādēm, lai izstrādātu piemērotus finanšu instrumentus, kas 

būtu pielāgoti zvejnieku un viņu uzņēmumu vajadzībām; mudina Komisiju un 

dalībvalstis ieviest vienkāršotu un ātrāku procedūru EJZF izmantošanai attiecībā uz 

atpalikušajiem reģioniem; aicina Komisiju izskatīt iespēju izveidot instrumentu, lai 

atbalstītu zivsaimniecības tālākajos reģionos, par pamatu ņemot saskaņā ar POSEI 

programmu lauksaimniecības jomā veiktos pasākumus, jo tas palīdzētu maksimāli 

izmantot zvejas potenciālu minētajos reģionos; 

8. aicina pilnībā piemērot LESD 349. pantu ES politikas virzieniem, noteikumiem, 

fondiem un programmām, kas saistīti ar zivsaimniecību, un jo īpaši EJZF ietvaros, lai 

reaģētu uz īpašajām grūtībām, ar ko saskaras tālākie reģioni; 

9. mudina Komisiju un dalībvalstis vienlaikus ar EJZF atbalstīt dažādu ES fondu 

izmantošanu, lai attīstītu zvejas tūrismu un zivju pārstrādi attiecīgajos reģionos un 

tādējādi dažādotu to ienākumu avotus. 

10. aicina Komisiju nolūkā nodrošināt zvejniecības nozares izdzīvošanu tālākajos reģionos 
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un atbilstīgi atšķirīgas attieksmes principiem attiecībā uz nelielām salām un teritorijām, 

kas minētas 14. ilgtspējīgas attīstības mērķī (IAM), ieviest atbalsta pasākumus, 

pamatojoties uz LESD 349. pantu, lai nodrošinātu finansējumu (ES vai valsts līmenī) 

tālāko reģionu mazapjoma un tradicionālās zvejas kuģiem, kuri izkrauj nozveju tālāko 

reģionu ostās un veicina ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī, ar mērķi uzlabot cilvēku 

drošību, nodrošināt atbilsmi ES higiēnas standartiem, apkarot nelegālu, nereģistrētu un 

neregulētu zveju un panākt lielāku ekoloģisko efektivitāti; 

11. atbalsta dalībvalstu centienus izveidot preferenciālu nodokļu režīmu minētajiem 

reģioniem, lai veicinātu ieguldījumus un apkarotu nabadzību 

12. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt un veicināt ilgtspējīgu akvakultūru no vides aizsardzības 

viedokļa un nolūkā aizsargāt zivju krājumu un patērētāju veselību; uzsver ne vien tās kā 

saimnieciskas darbības potenciālu, nodrošinot labi apmaksātas un stabilas darbvietas (to 

skaits visā ES patlaban jau ir 80 000), bet arī tās nozīmi, lai samazinātu gan Eiropas 

zivju krājumu pārzveju, gan atkarību no zivju un jūras produktu importa no trešām 

valstīm; mudina dalībvalstis un vietējās iestādes atbalstīt jūras ekonomikas projektus, lai 

palīdzētu cilvēkiem atpalikušajos reģionos attīstīt ekoloģiski ilgtspējīgus ienākumu 

avotus. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst lielāku uzmanību centieniem risināt 

jautājumus par administratīvo slogu, kas skar zivsaimniecības un akvakultūras nozari; 
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