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Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Priekšlikums par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) (COM(2011) 804 beigu 
daļa), kurš aizstās pašreizējo ES Zivsaimniecības fondu (EZF), ir galvenais KZP reformu 
paketes elements. Ierosinātajai regulai tiks piešķirti EUR 6,567 miljoni, lai atbalstītu:  1) 
zivsaimniecības, akvakultūras un zivsaimniecības reģionu attīstību, 2) kontroli un izpildi, 3) 
datu vākšanu, 4) integrēto jūrniecības politiku un 5) tehnisko un administratīvo līdzekļu 
pilnveidošanu, lai atbalstītu KZP īstenošanu.

Kopējas zivsaimniecības politika pašlaik piedzīvo tik ļoti vajadzīgo reformu, un EJZF jābūt 
izveidotam tā, lai atbalstītu jauno KZP, ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu zivsaimniecību. KZP 
reforma un tās finanšu instruments piedāvā ievērojamas iespējas atcelt subsīdijas, kas veicina 
pārzveju, un tās izmantot, lai atbalstītu pāreju uz patiesi ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
nodrošinātu veselīgas jūras ekosistēmas.

Eiropas zvejas vietas reiz bija vienas no ražīgākajām pasaulē, bet 30 Kopējas zivsaimniecības 
politikas (KZP) gadi izraisījuši būtisku zivju populācijas sarukšanu, ekosistēmas degradāciju 
un kaitējumu sugām, dzīvotnēm un zvejas apgabaliem (63% novērtēto krājumu Atlantijas 
okeānā, 82% novērtēto krājumu Vidusjūrā un 4 no 6%  novērtēto krājumu Baltijas jūrā ir 
pārmērīgi nozvejoti). Eiropas Komisija pārpalikumu atdzīst par vienu no galvenajiem 
pārzvejas dzinuļiem un atzīst, ka subsīdijas ir vainojamas pie šīs nelīdzsvarotības, mākslīgi 
uzturot zvejas jaudas pārpalikumu. Eiropas Revīzijas Palātas 2011. gada ziņojums apstiprina 
to, ka zvejas flotes jaudas pārpalikums veicina zivju krājumu izsmelšanu, apdraudot mūsu 
jūru labu saglabāšanos un zvejniecības kopienu dzīvotspēju 

Šis priekšlikums apvieno finanšu resursus ar zivsaimniecību un akvakultūru, kā arī kontroli un 
izpildi, datu vākšanu un integrēto jūrniecības politiku saistītiem pasākumiem. Šo iepriekš 
atsevišķi finansēto līdzekļu iekļaušana vienotā finanšu instrumentā var vienkāršot pārvaldi ar 
vienotiem noteikumiem un procedūrām un veicināt pieejamo resursu efektīvāku sadali. 

Priekšlikums nodrošina to, ka finansējums būs pieejams vienīgi dalībvalstīm atbilstoši KZP 
mērķiem un noteikumiem, īpaši kontroles pienākumiem, NNN regulai un datu vākšanas 
pienākumiem un ar to finansē uzņēmējus saskaņā ar KZP. Priekšlikumā ietverti daudzi 
pasākumi, kas ES zivsaimniecības nozari varētu padarīt daudz ilgtspējīgāku, tostarp 
pasākumi, kas veicinātu cilvēkkapitālu un sociālo dialogu, sekmētu dažādošanu un darbvietu 
radīšanu, izveidotu un pārvaldītu vietējās augšupvērstās ierosmes, lai atbalstītu 
zivsaimniecības apvidus, vietējās attīstības stratēģijas un vietējās partnerattiecības.

Priekšlikumā iekļauti arī tādi pasākumi, kas atbalsta bioloģisko daudzveidību un „Natura 
2000“ un aizsargājamo jūras teritoriju apsaimniekošanu, atjaunošanu un monitoringu. Tas 
nesniedz finansiālu atbalstu jaunu ostu, izkraušanas vietu vai izsoles namu būvniecībai, kā arī 
nesniedz palīdzību dzinēju maiņai, kas ir solis uz priekšu, lai atsaistītu zivsaimniedzības 
subsīdijas no jaudas pārpalikuma. Visbeidzot, priekšlikumā iekļauti noteikumi, kuri uzlabotu 
pārredzamību un sabiedrības informēšanu, datu vākšanu un nodošanu, kā arī kontroli un 
izpildi, lai gan tā nav pielāgota reģionālajiem un vietējiem nosacījumiem.

Tomēr priekšlikums ir tālu no tā, lai varētu veikt ļoti vajadzīgās strukturālās pārmaiņas nolūkā 
garantēt, ka valsts atbalsts tiek izmantots vienīgi ilgtspējīgas zivsaimniecības nodrošināšanai.
Faktiski lielāko daļu no pieejamā finansējuma var atkal piešķirt pasākumiem, kas bieži vien 
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dod labumu nelielai daļai individuālo uzņēmēju, nevis visai zivsaimniecības nozarei vai 
sabiedrībai kopumā. Nepietiekama uzmanība tiek pievērsta piekrastes sīkzvejai, kā arī virzībai 
uz ekosistēmu balstītu pieeju.

Priekšlikums nesniedz finansējumu, kas paredzēts pastāvošā zvejas jaudas pārpalikuma 
uzturēšanai, un ar to būtu jāpiešķir vairāk līdzekļu flotēm, kuģiem un zvejas rīkiem, pienācīgi 
novērtējot nozvejas apjomu atbilstīgi pieejamām zvejas iespējām. Priekšlikumā iekļauta arī 
palīdzība, lai izveidotu nododamo zvejas koncesiju (NZK) sistēmas, taču daudzas 
ieinteresētās personas un dalībvalstis ir pret obligāto NZK kā vienīgo risinājumu. Ikviena 
palīdzība, kas paredzēta zvejas iespēju piešķiršanas pārvaldības sistēmu izveidei, ir jāattiecina 
uz ieinteresēto pušu vadītām/kopīgi pārvaldītām sistēmām zivsaimniecības nozares līmenī.

Atbalsts ieguldījumiem zvejas kuģos un ostās, lai optimāli izmantotu nevēlamu nozveju no 
komerciāliem krājumiem vai to tirdzniecību, negatīvi ietekmē izkraušanas pienākuma vēlamo 
ietekmi, t.i. zvejot daudz mērķtiecīgāk, selektīvāk un ilgtspējīgāk. Finansējums būtu vairāk 
piešķirams ar mērķi samazināt zivju mirstību nevēlamas zvejas rezultātā, piemēram, 
izmantojot pētījumu par daudz selektīvākiem un videi draudzīgiem zvejas rīkiem/praksi, nevis 
tirdzniecību no nevēlamas nozvejas.

Visbeidzot, priekšlikumā iekļauti arī vairāki pasākumi, kas bez diskriminācijas veicinās un 
attīstīs akvakultūru, neņemot vērā vides un sociālus apsvērumus.


