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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijas viedoklim par jaunu pamatmērķi 2020. gadam, „lai līdz 2020. gadam 
ES apturētu bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu samazināšanos un 
pēc iespējas tos atjaunotu, kā arī palielinātu ES ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā pasaulē”;

2. uzsver, ka ir būtiski apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, lai varētu izdzīvot 
zvejniecības kopienas, ko nelabvēlīgi ietekmē cilvēku dažādu darbību izraisītā zivju 
krājumu izsīkšana;

3. uzskata, ka ir svarīgi aizsargāt jūras bioloģisko daudzveidību, jo tā palielina šīs 
ekosistēmas noturību, tādējādi palīdzot arī mazināt klimata pārmaiņu ietekmi;

4. tāpēc aicina Komisiju veikt īpašus pasākumus, lai aizsargātu attiecībā uz klimata 
pārmaiņām jutīgākās jūras sugas un biotopus, nodrošinot arī, ka pasākumiem, lai 
piemērotos klimata pārmaiņu sekām vai tās mazinātu, nav nelabvēlīgas ietekmes uz jūras 
bioloģisko daudzveidību;

5. aicina Komisiju pieņemt aizsargājamo jūras teritoriju (MPA) tīkla modeli, ar ko būtu 
iespējams saskaņot vides saglabāšanas pasākumus un ilgtspējīgas zvejas praksi; aicina 
Komisiju arī regulāri ziņot par to, kā dalībvalstis īsteno Dzīvotņu direktīvu un Savvaļas 
putnu direktīvu, jo īpaši par to, kā tiek veidots Natura 2000 tīkls jūras vidē, jo pagaidām 
mazāk nekā 10 % no visām aizsargājamajām teritorijām ir jūras teritorijas, kā arī ziņot 
par to, kā dalībvalstis ievēro ziņošanas un uzraudzības saistības;

6. apgalvo, ka galvenie jūras vides bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanas 
instrumenti papildus Dzīvotņu un Savvaļas putnu direktīvai ir Ūdens pamatdirektīva 
attiecībā uz piekrastes ūdeņiem un Jūras stratēģijas pamatdirektīva 
(Direktīva 2008/56/EK) attiecībā uz visu jūras vidi;

7. uzskata, ka ir jāļauj dalībvalstīm uzņemties iniciatīvu jūras bioloģiskās daudzveidības 
aizsargāšanā un veikt pasākumus papildus tiem, kas paredzēti ES tiesību aktos;

8. uzskata, ka visi līdz šim īstenotie centieni samazināt un novērst zivju mazuļu, sugu, kas 
nav mērķsugas, zivju piezveju un jūras zīdītāju, bruņurupuču un putnu nevajadzīgu 
sagūstīšanu zvejas laikā Eiropas zivsaimniecībās kopumā nav pietiekami;

9. uzskata, ka vienam no galvenajiem KZP mērķiem ir jābūt zivju izmetumu samazināšanai, 
un aicina Komisiju noteikt šādu izmetumu cēloņus un izstrādāt katrai zivsaimniecībai 
specifiskus risinājumus, īpaši ieviešot daudzu sugu kopējas vai biomasas kvotas, 
izmantojot tādus pasākumus kā zvejas rīku diferencēšana, piemēram, kvadrātveida acu 
tīklu vispārēja izmantošana, un zivju krājumu teritoriāla apsaimniekošana;

10. uzsver zivsaimniecības būtisko nozīmi no ekonomikas un sociālā viedokļa piekrastes 
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teritoriju attīstībā un no ekoloģijas viedokļa — jūras ekosistēmu saglabāšanā; uzskata, ka 
KZP ir nevis jāliek šķērsli, bet gan jāveicina tas, ka dalībvalstis ievēro tiesību aktus 
bioloģiskās daudzveidības jomā, jo īpaši attiecībā uz to, ka Natura 2000 iekļautajās jūras 
teritorijās tiek ieviesti atbilstīgi aizsardzības pasākumi;

11. norāda, ka ES tiesību aktos bioloģiskās daudzveidības jomā jūras sugas un biotopi ir 
mazāk aizsargāti nekā sauszemes sugas un biotopi, un tādēļ aicina Komisiju novērtēt 
nepilnības tiesību aktos un to ieviešanā un izveidot aizsargājamās jūras teritorijas, kurās 
attiecībā uz saimnieciskām darbībām, tostarp zveju, piemērotu pastiprinātu, uz 
ekosistēmas principu pamatotu pārvaldību;

12. turklāt norāda, ka dažādas konvencijas piemēram, Konvencija par jūras vides aizsardzību 
Atlantijas okeāna Ziemeļaustrumu daļā (OSPAR), Konvencija par Baltijas jūras reģiona 
jūras vides aizsardzību (HELCOM) un Vidusjūras piesārņojuma aizsardzības konvencija 
(Barselonas konvencija) nodrošina jūras ekosistēmu aizsardzības nozīmīgu pamatu 
attiecībā uz ES reģionālajām jūrām;

13. atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka Jūras stratēģijas direktīva attiecas ne tikai uz 
Natura 2000 iekļautajām aizsargājamajām jūras teritorijām, un tādēļ pieprasa, lai 
dalībvalstis un Komisija ņemtu vērā visas aizsargājamās jūras teritorijas, tostarp arī tās, 
kas par tādām atzītas reģionālajās jūras konvencijās, un radītu saiknes starp šīm 
teritorijām ar mērķi radīt saskaņotu un visaptverošu tīklu;

14. uzsver to, ka vissvarīgākais laba vides stāvokļa raksturotājs ir jūras bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana;

15. uzsver, ka ir iespējas praktiski uzlabot jūras vides pārvaldību tagad, kad saskaņā ar Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvu ir ieviesti jauni labākas koordinācijas mehānismi attiecībā uz 
aizsargājamo jūras teritoriju un zivsaimniecību pasākumiem;

16. aicina Komisiju iekļaut integrētu ekosistēmas pieeju, kas jau pieņemta saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu un Jūras vides stratēģijas pamatdirektīvu, visās ES politikas jomās, kuras 
ietekmē jūras bioloģisko daudzveidību; turklāt uzsver, ka ekosistēmu pakalpojumi 
attiecas, bet ne tikai, uz oglekļa uzglabāšanu un piesaisti, kas notiek dabas ekosistēmās;

17. uzsver, ka ir nepieciešama turpmāka rīcība integrētas piekrastes zonas apsaimniekošanas 
(IPZA) un jūras teritoriālās plānošanas jomā, jo tās varētu būt ekosistēmas līdzdalības 
pieejas svarīgi elementi, nodrošinot jūras un piejūras resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, kā arī ievērojot dabas procesus un ekosistēmu nestspēju;

18. uzskata, ka par zivsaimniecības vadību ir atbildīgas reģionālās zivsaimniecības 
pārvaldības organizācijas (RFMO), kurām ir arī jānodrošina atbildīga tāljūras zveja; tāpēc 
uzskata, ka ir svarīgi pastiprināt to pilnvaras jo īpaši saistībā ar kontroli un preventīvām 
sankcijām un ka pirmām kārtām reģionālajām zivsaimniecības pārvaldības organizācijām 
vajadzētu veikt noteiktu komerciālas nozīmes jūras sugu krājumu apsaimniekošanu un 
pieprasīt nozvejas apliecību izmantošanu;

19. aicina Komisiju rīkoties pēc iespējas vērienīgāk, lai atjaunotu bioloģisko daudzveidību un 
dabas ekosistēmas plašākā ES jūras vidē; turklāt uzsver, ka atjaunošanas centieni varētu 
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būt nozīmīgs veids, kā nodrošināt piekrastes kopienu nodarbinātību;

20. aicina ES nodrošināt, ka Eiropas un pasaules līmenī tiek aizsargāts taisnīgums; turklāt 
uzsver, ka jāaizsargā un jāpaplašina princips „maksā piesārņotājs”, kā arī jāpiemēro 
pilnīgas izmaksu segšanas princips;

21. aicina Komisiju apsvērt iespēju noteikt dalībvalstīm vai nozarēm mērķus, ar kuriem 
samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un daudzveidības izzušanu;

22. aicina Komisiju nodrošināt, ka visu valsts sektoru un plašas sabiedrības izpratnes 
veidošana un iesaistīšana tiek ietverta ES stratēģijā bioloģiskās daudzveidības jomā 
laikposmam pēc 2010. gada.
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