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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienības kopējā zivsaimniecības politika ir nepieciešama, lai panāktu ilgtspējīgu 
zivsaimniecības pārvaldību visās tās dimensijās, t. i., vides, ekonomiskajā un sociālajā 
dimensijā. Līdz šim kopējā zivsaimniecības politika nav sniegusi plānotos rezultātus, un 
Komisija atbalsta KZP reformu, lai izvairītos no turpmākas zivju populācijas izsmelšanas, 
flotes pārmērīgas kapacitātes un daudzu flotu zemas rentabilitātes un zemas ekonomiskās 
izturības. Tāpēc ir vajadzīga dažu elementu reforma, lai sasniegtu vispārējo mērķi — sekmēt 
tādas zvejas un akvakultūras darbības, kas ilgtermiņā nodrošina ilgtspējīgus vides apstākļus 
un sniedz ieguldījumu uzturdrošībā.

Pārskatītās politikas mērķim jābūt vērstam uz tādu dzīvo jūras bioloģisko resursu 
izmantošanu, kas atjauno un uztur zivju resursus virs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai vajadzīgā līmeņa. Šādai sistēmai jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk, jo tas 
uzlabotu vispārējo krājumu stāvokli, līdz ar to ievērojami uzlabojot ekonomisko un sociālo 
situāciju. No otras puses, nevēlamas nozvejas samazināšana, izmetumu prakses izbeigšana un 
negatīvās ietekmes uz jūras ekosistēmām mazināšana, cita starpā attīstot selektīvus zvejas
rīkus, palīdzēs panākt labu jūras vides stāvokli.

Vienlīdzīga pieeja ūdeņiem ir jāsaglabā kā galvenais KZP princips, tāpat arī jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanai ir jābūt galvenajam pīlāram, lai sasniegtu KZP mērķus. Jo īpaši svarīgi 
saglabāšanas jomā ir daudzgadu pārvaldības plāni, lai ilgtspējīgi pārvaldītu resursu 
izmantošanu. Turklāt joprojām ir vajadzīga flotes pārvaldības pamatpolitika ar detalizētu 
vispārējo maksimāli pieļaujamo dalībvalsts zvejas kapacitāti.

KZP ir jāatbalsta ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīga akvakultūras nozares attīstība.
Ilgtspējīga akvakultūra var nodrošināt uzturdrošību, izaugsmi un darbavietas piekrastes un 
lauku reģionos, ja to atbilstoši pārvalda, lai samazinātu vides degradāciju. Vērā ņemamu 
progresu var panākt, ja dalībvalstis, pamatojoties uz Savienības stratēģiskajām 
pamatnostādnēm, izstrādā valsts stratēģiskos plānus, lai veicinātu ilgtspējīgu akvakultūras 
attīstību saistībā ar uzņēmējdarbības drošību, pieeju ūdeņiem un teritorijai. Šajā kontekstā 
svarīgs ieguldījums ir arī atbalsts Natura 2000 jūras aizsargājamo teritoriju tīklam.
Akvakultūras attīstībai ir nepārprotama Savienības dimensija: valsts mērogā pieņemti 
stratēģiski lēmumi var ietekmēt šādu attīstību kaimiņu dalībvalstīs. Ir svarīgi, lai dalībvalstīm 
būtu iespēja uzzināt, kādas ir citu dalībvalstu ieceres akvakultūras turpmākās attīstības jomā.

Kopējā paredzētā summa KZP (kuru finansē no Zivsaimniecības fonda) turpmākajā finanšu 
periodā ir EUR 6,68 miljardi.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta ierosinātās reformas plašo ievirzi.

******
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Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ierosināt, lai 
Parlaments pirmajā lasījumā pieņem savu nostāju, atbalstot Komisijas priekšlikuma plašo ievirzi.

Budžeta komiteja savā nostājā par priekšlikumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
regulai sniegs sīki izstrādātu budžeta aspektu novērtējumu. Problēmu var radīt īpašs 
finansējums mazapjoma zivsaimniecībām.
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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ziņojumā iekļaut 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju „Ieguldīšana nākotnē - jauna 
daudzgadu finanšu shēma (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
integrējošai Eiropai”1; atkārtoti norāda, 
ka turpmākajās DFS būtu jāparedz 
pietiekami papildu līdzekļi, lai Savienība 
spētu īstenot pašreizējās politikas 
prioritātes un izpildīt jaunos Lisabonas 
līgumā noteiktos uzdevumus, kā arī 
rīkoties neparedzētos gadījumos; 
pieprasa, lai Padome, ja tā nepiekrīt šādai 
pieejai, skaidri noteiktu, no kurām tās 
politiskajām prioritātēm vai projektiem 
varētu atteikties, kaut arī ir pierādīta to 
spēja radīt Eiropas pievienoto vērtību;
______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b norāda, ka priekšlikuma aptuvenā 
finansiālā ietekme ir tikai orientējoša 
norāde likumdevējai iestādei un ka 
precīzu šī finansējuma apjomu nevar 
noteikt, kamēr nav panākta vienošanās 
par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
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