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Ievads

Visus pasākumus jūrniecības un zivsaimniecības jomā, izņemot pētniecību zivsaimniecības 
jomā, finansē no 2. izdevumu kategorijas „Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana”. 
Tam paredzēti divi galvenie instrumenti: a) Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) un 
b) t. s. „otrais instruments”, no kura finansē visas darbības saistībā ar kopējo zivsaimniecības 
politiku (KZP), tostarp starptautisko zveju un jūras tiesībām. Sagatavošanas darbība un 
izmēģinājuma projekts, lai uzsāktu Eiropas jūrniecības politikas īstenošanu, ir noslēdzošais 
akcents 2009. gada PBP.

Komisija ierosina piešķirt EZF EUR 631,7 miljonus saistību apropriācijās un 
EUR 561,1 miljonus — maksājumu apropriācijās, t. i., attiecīgi par 3,1 % un 24,5 % vairāk 
nekā 2008. gada budžetā. Salīdzinoši ievērojamo maksājumu apropriāciju pieaugumu var lielā 
mērā izskaidrot ar to, ka 2008. gada budžetu raksturoja zems maksājumu līmenis, jo visi 
avansa maksājumi bija iekļauti 2007. gada budžetā. 2009. gada PBP ierosinātās maksājumu 
apropriācijas saistītas ar EZF 2007.–2013. gada programmām un pārpalikušo saistību 
apropriāciju likvidāciju pozīcijās, kas ietilpa 2000.–2006. gada struktūrfondu programmām 
(Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumenta (ZVFI) pabeigšana).

KZP paredzēto apropriāciju kopsumma ir EUR 297,8 miljoni saistību apropriācijās un 
EUR 269,3 miljoni — maksājumu apropriācijās. Salīdzinājumā ar 2008. gadu tas nozīmē 
samazinājumu par attiecīgi 6 % un 11 %. Tādējādi izpaužas Komisijas centieni pielāgot 
budžeta apropriācijas pēdējos gados konstatētajai faktiskajai izpildei. Šīm summām vēl 
jāpieskaita Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūrai (KZKA) paredzētie 
EUR 5,7 miljoni. Salīdzinājumā ar 2008. gadu tas nozīmē samazinājumu par vidēji 23 % visās 
KZKA pozīcijās.

Starptautiskiem pasākumiem paredzētie izdevumi (EUR 194,3 miljoni gan saistībās, gan 
maksājumos) salīdzinājumā ar 2008. gadu tiek samazināti par 8 %. Šo samazinājumu 
galvenokārt nosaka sarunu ceļā mainītās un koriģētās summas vairākiem zivsaimniecības 
partnerības nolīgumiem ar trešām valstīm, kā arī mazāku summu nepieciešamība 
neobligātajām iemaksām starptautiskās zivsaimniecības organizācijās. Lielāka daļa pieprasīto 
apropriāciju ir paredzētas spēkā esošo zivsaimniecības nolīgumu finansēšanai. Lai pagarinātu 
vairākus no pašreizējiem zivsaimniecības nolīgumiem, kuru darbības termiņš tuvojas beigām, 
kā arī noslēgtu vairākus jaunus nolīgumus, par kuriem jāvienojas sarunu ceļā, aptuveni 
EUR 29 miljoni ir iekļauti rezerves pozīcijā. Atlikusī daļa ir paredzēta, lai garantētu Kopienas 
līdzdalību aizvien lielākā skaitā starptautisku un reģionālu zivsaimniecības organizāciju, kā 
arī ar to saistītajam sagatavošanās darbam.

Piezīmes

2009. gada PBP zivsaimniecībai piešķirto apropriāciju kopsumma sasaucas ar pagājušajā 
finanšu gadā piešķirto summu, un tas jāvērtē negatīvi, ņemot vērā, ka jau iepriekšējo gadu 
budžetos bija iekļauta minimālā vajadzīgā summa to publiskās administrācijas pasākumu 
veikšanai, kas nepieciešami saskaņotas Kopienas zivsaimniecības un jūrniecības politikas 
īstenošanai, paredzot arī pietiekamus līdzekļus tās efektīvai darbībai.
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Zvejniecības nozarē ārējais ekonomiskais spiediens, ko rada degvielas cenu pieaugums, 
papildina spiedienu, ko rada flotes pārmērīgais apjoms un pārmērīgas zvejas dēļ izsmelta 
resursu bāze. Zivsaimniecības nozarē, ņemot vērā pašreizējo cenu līmeni, tiek lēsts, ka 
degvielas cenas veido vairāk nekā 30 % no ES nozvejoto lomu vērtības. Daži operatori, it 
īpaši traleri, tiek skarti īpaši smagi, jo degvielas izmaksas var atbilst 50 % no ienākumiem. 
Turklāt pēdējos gados zivju cenas nav mainījušās vai ir pat kritušās, radot ievērojamus 
zaudējumus nozarei un būtiskas sociālas problēmas zvejniekiem kopumā.

Lai gan Komisija ierosina pārstrukturēt zivsaimniecības nozari atbilstoši pašreizējai 
makroekonomiskajai situācijai, ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu to Eiropas 
flotes segmentu pastāvēšanu, kas ir vismazāk aizsargāti  Šajā sakarā ir steidzami nepieciešams 
papildu atbalsts, lai sniegtu palīdzību zvejniekiem nozares pārstrukturizācijas un neierasti 
augstu degvielas cenu laikā.

Atbalsts jāsniedz no KZP, palielinot saistību un maksājumu apropriācijas, paredzot jaunus 
sociāla rakstura pasākumus vai citus ārkārtas pasākumus nolūkā pārstrukturēt zvejas floti, 
mazināt atkarību no zivju un degvielas cenām un sniegt lielāku sociālu atbalstu zvejniekiem, 
padarot nozari videi saudzīgāku, mazāk atkarīgu no degvielas un garantējot zvejniekiem 
taisnīgu samaksu par viņu lomiem. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šādiem ārkārtas 
pasākumiem arī jāveicina lielāks novatorisms nozarē un jādod zvejniekiem iespēja pielāgoties 
nozares pārstrukturizācijai un ka tie ir absolūti nepieciešami tādos izņēmuma gadījumos kā 
pašreizējā situācija.

Komisijas sagatavotajā 2009. gada PBP postenis, kas paredzēts dalībvalstu veikto kontroles 
pasākumu līdzfinansēšanai, ir samazināts par 3,1 %, pamatojoties uz faktu, ka šo posteni 
iepriekšējā budžetā neizmantoja pilnībā un ka atsevišķas tehniskas programmas ir jānoslēdz 
2008. gadā.

Šis samazinājums nākotnē varētu kalpot kā alibi, lai slēptu vāju pārvaldību tajās dalībvalstīs, 
kuras neparedz pietiekami daudz resursu zivsaimniecības kontroles nodrošināšanai, un, lai arī 
nevēlas atteikties no šīs kompetences, tomēr vienlaikus pievērš maz uzmanības to uzdevumu 
apmierinošai izpildei, kas tām jāveic saskaņā ar tiesību aktiem. Turklāt šis samazinājums 
neatbilst Revīzijas palātas Īpašajam ziņojumam Nr. 71, kurā uzsvērts, ka dalībvalstīm 
vajadzētu izstrādāt pārbaužu analīzes, plānošanas un uzraudzības instrumentus, lai 
nodrošinātu vispārēju pietiekamu un nerimstošu kontroli un optimizētu tās rīcībā esošo 
līdzekļu izmantošanu.

Īpaša uzmanība jāpievērš attālākajiem reģioniem, ņemot vērā tiem raksturīgās īpatnības, lai
kompensētu neizdevīgo stāvokli, ko nosaka to izolētība un dabas apstākļi. Padome ir 
apstiprinājusi finanšu atbalsta mehānismu 2008. gadam par kopsummā EUR 15 miljoniem, 
kas neatbilst tiem EUR 17 miljoniem, par ko nobalsoja Eiropas Parlaments, un tādēļ šī summa 
neapšaubāmi būs jāatjauno. Saistībā ar šo palielinājumu būs jāpielāgo arī pašreizējais 
tiesiskais pamats.

                                               
1 Īpašais ziņojums Nr. 7/2007 par Kopienas zivju resursu saglabāšanas noteikumu kontroles, pārbaužu un sodu 
sistēmu, ar Komisijas atbildēm. Oficiālais Vēstnesis C317, 28.12.2007.
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Jūrniecības politika ir viens no ES stratēģiskajiem mērķiem. Mērķis ir panākt, lai dažādas 
iniciatīvas jūras transporta, tūrisma, zivsaimniecības, vides, dabas resursu saglabāšanas, kā arī 
pētniecības un attīstības jomā darbotos saskaņoti un izraisītu tālejošu efektu, attīstot Eiropas 
Savienības jūrniecības politiku.

Ir jāsagatavo pamats šīs jaunās integrētās politikas attīstīšanai jūras vides jomā. Tas nozīmē, 
ka ir jānodrošina atbilstoši finanšu resursi sagatavojošu iniciatīvu uzsākšanai, lai varētu 
īstenot jau uzsākto sagatavošanas darbību jūrniecības politikas jomā un izmēģinājuma 
projektu par sadarbības tīklu veidošana un paraugpraksi jūrniecības politikas jomā. Tādēļ ir 
ļoti pamatoti 2009. gada budžetā iekļaut attiecīgos budžeta posteņus, lai nodrošinātu, ka šīs 
iniciatīvas 2009. gadā netiek bloķētas.

Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs pauž bažas, ka jaunā Eiropas Savienības jūrniecības 
politika varētu attīstīties, negatīvi ietekmējot pašreizējās KZP prioritārās jomas, ciktāl tas skar 
tām budžetā paredzēto finansējumu. EUR 6 miljoni, kas paredzēti gan sagatavošanas darbības 
(EUR 4,1 miljons), gan izmēģinājuma projekta (EUR 1,9 miljoni) īstenošanas otrajam gadam, 
nav pietiekami, lai segtu visas vajadzības saistībā ar jaunas Eiropas Savienības jūrniecības 
politikas īstenošanas uzsākšanu. Turpmāk šai politikai būs nepieciešamas atbilstošs 
finansējums vairāk nekā vienā budžeta pozīcijā.

IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē zivsaimniecības un jūrlietu politikai ierosināto 2009. gada budžetu, lai arī 
saskaņā ar 2007.–2013. gada finanšu plānu apstiprinātie resursi nav pietiekami, lai 
apmierinātu zivsaimniecības nozares vajadzības laikā, kad zvejniecības nozarē ir ieilgusi 
krīze, ko raksturo izmaksu pieaugums, it īpaši degvielai, mazāka nozveja un zemāki 
ienākumi;

2. aicina Komisiju saskaņā ar šo rezolūciju ierosināt priekšlikumus steidzamiem pasākumiem, 
kas palīdzētu nodrošināt zvejnieku un visneaizsargātāko Eiropas zvejas flotes segmentu 
pastāvēšanu;

3. atzinīgi vērtē to, ka 2009. gada budžetā tiek turpināta sagatavošanas darbība jūrniecības 
politikas jomā un izmēģinājuma projekts par sadarbības tīklu veidošanu un paraugpraksi 
jūrniecības politikas jomā, tādējādi nodrošinot, ka šīs iniciatīvas 2009. gadā netiks 
bloķētas;

4. pauž bažas par to apropriāciju samazinājumiem, kuras paredzētas dalībvalstu veikto 
kontroles pasākumu līdzfinansēšanai; uzskata, ka kopējo zivsaimniecības politiku var 
pienācīgi īstenot tikai tad, ja dalībvalstis pilnībā ievēro zvejas kontroles pasākumus;

5. pauž bažas, ka jaunā Eiropas Savienības jūrniecības politika varētu attīstīties, negatīvi 
ietekmējot pašreizējās KZP prioritārās jomas, ciktāl tas skar tām budžetā paredzēto 
finansējumu; ierosinātie līdzekļi nav pietiekami, lai segtu visas vajadzības saistībā ar 
jaunas Eiropas Savienības jūrniecības politikas īstenošanas uzsākšanu; turpmāk šai 
politikai būs nepieciešamas atbilstošs finansējums vairāk nekā vienā budžeta pozīcijā.
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