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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) finanšu resursi un obligātās iemaksas 

reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām un ilgtspējīgas zivsaimniecības 

nolīgumiem ir koncentrēti budžeta III iedaļā un 11. sadaļā “Jūrlietas un zivsaimniecība, 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)”; 

B. KZP pamatmērķis ir līdzsvarot tādas Savienībai stratēģiski nozīmīgas ekonomikas 

nozares ilgtspēju, kas veicina pārtikas piegādi, nodarbinātību un ekonomisko un sociālo 

kohēziju Savienības piekrastes un attālākajos reģionos, un saglabāt jūras ekosistēmas, attīstot 

ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīgu zivsaimniecību, 

1. uzsver, ka Savienības 2019. gada budžetā būtu jāparedz pienācīgs saistību un 

maksājumu apropriāciju līmenis, lai apmierinātu KZP finansējuma vajadzības; uzskata, 

ka ir vajadzīgs atbilstīgs un pieejams zivsaimniecības finansējums, lai 

nodrošinātu/garantētu ilgtermiņa ieguldījumus nolūkā pilnībā īstenot KZP un nodrošināt 

akvakultūras un Eiropas zvejas darbību ilgtspēju; 

2. uzsver, ka Savienības zivsaimniecības nozare dažos Savienības reģionos, kuri ir lielā 

mērā atkarīgi no zvejas, ir ļoti koncentrēta un ka zvejniecība, jo īpaši vietējā piekrastes 

zveja, veicina sociālekonomiskās un kultūras struktūras veidošanos ļoti daudzos 

piekrastes un attālākajos reģionos un salās; 

3. norāda — tā kā vairāk nekā 60 % no Savienībā patērētajiem zivsaimniecības 

produktiem tiek iegūti starptautiskajos ūdeņos un trešo valstu ekskluzīvajās ekonomikas 

zonās, 2019. finanšu gada budžeta vajadzībām ir jāaprēķina atbilstīgi budžeta 

piešķīrumi, jo īpaši sakarā ar minētajā gadā paredzēto protokolu atjaunošanu ar 

Mauritāniju un Senegālu; 

4. uzskata, ka KZP ārējā dimensija pieprasa sagatavot reālistiskas budžeta prognozes, lai 

finansētu ilgtspējīgus partnerību nolīgumus ar trešām valstīm; 

5. uzsver, ka 2014.–2020. gada EJZF izpildes līmenis četrus gadus pēc tā pieņemšanas 

2014. gada 15. maijā joprojām ir neapmierinošs, jo līdz šim budžeta izpildes līmenis ir 

bijis tikai 4,5 % (EJZF dalītās pārvaldības daļa); pauž cerību, ka EJZF izpildes līmenis 

pakāpeniski palielināsies, un uzsver, ka zemie izpildes rādītāji daļēji ir saistīti ar 

birokrātismu valsts un Savienības līmenī, kā arī ar dalībvalstu mērķu trūkumu, jo īpaši 

attiecībā uz to, lai nodrošinātu pilnīgu un savlaicīgu izkraušanas pienākuma īstenošanu; 

norāda — kamēr tiek ieviests izkraušanas pienākums, zvejniecības nozares atbalstam 

būs nepieciešami līdzekļi; 

6. uzsver nepieciešamību sniegt pietiekamu finansiālo nodrošinājumu līdzfinansētajām 

darbībām, lai piekrastes, mazapjoma un atpūtas zvejas segmenti varētu iegūt 

finansējumu; turklāt uzskata, ka ir īpaši svarīgi paredzēt atbilstīgu finansējumu 

zivsaimniecības infrastruktūras uzlabošanai; atzīst, ka, pamatojoties uz EJZF 

nodrošināto pamatsistēmu, dalībvalstīm savas finansējamās prioritātes ir jānosaka tā, lai 
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risinātu šīm nozarēm raksturīgās problēmas; 

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

jūras un piekrastes reģioniem; atzīst nepieciešamību saglabāt pietiekamu finansiālo 

nodrošinājumu, lai piekrastes, nerūpnieciskās un mazapjoma flotes zvejas nozares 

varētu iegūt finansējumu; 

8. uzsver, ka zinātniskie dati ir ļoti svarīgi, lai labāk izprastu ūdens ekosistēmu darbību, 

kas savukārt ir obligāts priekšnoteikums, lai nodrošinātu zvejas resursu maksimālo 

ilgtspējīgas ieguves apjomu; vērš uzmanību uz vajadzību uzlabot zinātnisko datu 

vākšanu un veicināt sadarbību un zinātnisko datu apmaiņu starp jūrniecības un 

zivsaimniecības nozari, no vienas puses, un zinātnieku aprindām, no otras puses; uzsver, 

ka ir nepieciešams vākt zinātniskos datus par atpūtas zvejas ietekmi uz zivju krājumiem; 

9. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir sagatavot stingrus un neatkarīgus zinātniskus atzinumus 

zivsaimniecības resursu stāvokļa novērtēšanai, lai pieņemtu tādus lēmumus par 

pārvaldību, kas ļautu sasniegt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu; mudina 

dalībvalstis izmantot EJZF finansējumu zinātnisko datu vākšanai, kas ir būtisks 

uzdevums, lai pieņemtu racionālus un zinātniski pamatotus lēmumus zivsaimniecības 

politikas jautājumos; 

10. uzsver zvejas darbību uzraudzības nozīmīgumu, kas ir viens no KZP pīlāriem; uzskata, 

ka šai darbībai arī turpmāk būtu jāpiešķir ES līdzekļi un dalībvalstīm būtu jāpastiprina 

centieni attiecīgo resursu izmantošanā; 

11. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt nemainīgu finansējuma līmeni Eiropas Zivsaimniecības 

kontroles aģentūrai, lai nodrošinātu tās uzdevumu pienācīgu īstenošanu attiecībā uz 

zvejas nozares inspekciju un pārraudzību; prasa palielināt EFCA lomu, lai varētu 

sasniegt KZP mērķus un lai EFCA pati varētu pastiprināt savas darbības attiecībā uz 

zvejas flotu pārvaldību un uzraudzības procedūru pārraudzību; 

12. norāda, ka viena no zivsaimniecības nozares problēmām ir saistīta ar paaudžu nomaiņu, 

kas galvenokārt ir jārisina ar īpašiem politikas rīcības un finansiāla atbalsta 

pasākumiem, lai mudinātu jauniešus strādāt šajā nozarē un nodrošinātu viņiem 

apstākļus, kas būtu līdzīgi ar citām ekonomikas nozarēm, jo īpaši tālākajos reģionos; 

13. uzsver, ka jauniešu piekļuvi darbam zivsaimniecības nozarē nepieciešams sekmēt, 

izmantojot EJZF un citas Savienības finansēšanas shēmas; 

14. uzskata, ka Brexit nedrīkst izmantot kā aizbildinājumu, lai samazinātu finansējumu; 

uzskata, ka Savienībai ir jārod līdzekļi, kas nepieciešami, lai pienācīgi finansētu KZP. 
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