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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka 70 miljoni ES iedzīvotāju ir atkarīgi no zivsaimniecības nozares; tāpēc aicina 
dalībvalstis rosināt pētniecību un izstrādi, lai attīstītu konkurētspējīgāku, ilgtspējīgāku un 
mūsdienīgāku zivsaimniecības nozari; norāda, ka saskaņota Kopienas politika, piemēram, 
lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā, kas veido ES ekonomikas pamatu, jo sevišķi 
Savienības perifērijā, prasa pienācīgu un mērķtiecīgu zinātnes atbalstu; uzsver, ka ierastie 
veidi, kā risināt nozarei specifiskās problēmas, piemēram, ietekmi uz vidi, barības 
nodrošinājumu, veterinārās pārbaudes un piekrastes zonu integrāciju, jau sen vairs nav 
primārie un nozīmīgākie risinājumu avoti; ierosina panākt, lai finanšu shēma dotu iespēju 
no Eiropas Zivsaimniecības fonda finansēt pētniecības struktūras un iekārtas 
zivsaimniecības jomā;

2. uzskata, ka ir būtiski sasniegt vienu no Zaļajā grāmatā izvirzītajiem mērķiem, proti, 
nākamajam ES budžetam jākoncentrējas uz instrumentiem ar „pievienoto vērtību” un 
jācenšas gūt sekmīgus rezultātus; uzskata — lai gan izcilība ir zinātnes pamatkritērijs, ir 
dažas nozares, piemēram, zivsaimniecība, kur nevar iztikt bez lietišķās pētniecības, lai 
noteiktu un piemērotu pārvaldības pasākumus; norāda, ka jaunās KZP mērķi, kas izriet no 
ekosistēmas pieejas un maksimāliem ilgtspējīgas ieguves apjomiem, prasa 
multidisciplināras zināšanas un zināšanas par vietējiem apstākļiem, kā arī novērtējumu, lai 
varētu ātri izdarīt secinājumus, no kuriem atkarīgi daudzi uzņēmējdarbības lēmumi, 
darbavietas un jūras ekosistēmas aizsardzības pasākumi;

3. šajā sakarā cer, ka ar Zaļo grāmatu tiks ieviestas izmaiņas pašreizējā zinātnes politikā 
attiecībā uz zivsaimniecību, jo šajā nozarē, tiecoties vienīgi pēc izcilības, novārtā atstātas 
tādas būtiskas jomas kā zināšanas par sugām un to uzvedību, raugoties uz to izmantošanu 
no zvejas flotu skatu punkta, un to saistība ar pārvaldības pasākumiem, un tādējādi daudzi 
zinātnieki pametuši lietišķo pētniecību zivsaimniecības jomā, un jaunie pētnieki 
atteikušies no šīs jomas, tā radīdami nopietnu speciālistu trūkumu tad, kad tie visvairāk 
vajadzīgi, ņemot vērā zivju krājumu stāvokli;

4. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saistībā ar 
jauno pamatprogrammu un tās attiecīgajiem pasākumiem palīdzētu novērst daudzus 
nozares trūkumus un nepilnības un arī nostiprinātu zivsaimniecības un akvakultūras 
pētnieku stāvokli; uzsver arī, ka spēcīga pētniecības un inovāciju pamata izveidošana gan 
Eiropas līmenī, gan dalībvalstīs sekmētu turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību un padarītu to konkurētspējīgāku, ilgtspējīgāku un labāk 
sagatavotu vides problēmu risināšanai, lai nodrošinātu Eiropas zivsaimniecības nozares 
patstāvību pasaulē, jūras ekosistēmu dzīvotspēju un zivsaimniecības nozares labklājību;

5. uzsver, ka joprojām trūkst zināšanu par jūras ekosistēmu un zivsaimniecības resursu 
stāvokli, uzticamu zinātnisku datu gan par mērķsugām, gan blakussugām, tostarp par 
dziļjūras zivju sugām, un tāpēc šajā jomā intensīvāk jāveic plaši starpnozaru pētījumi, lai 
panāktu pareizu zivsaimniecības regulējumu, jo īpaši ekosistēmas pieejas piemērošanā; 
uzsver — lai to sasniegtu, būtiska ir ES zinātnieku un institūtu sadarbība un koordinācija, 
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kā arī sadarbība starp ES zinātniekiem un viņu partneriem ārpus Kopienas; uzskata arī, ka 
jāveicina sadarbība starp zvejniecības apgabaliem, lai dalītos paraugpraksē un zināšanās; 
aicina attiecīgo uzņēmējdarbības sektoru pareizi un efektīvi ieviest pētniecības rezultātus; 
uzskata, ka gan tieši iesaistītās puses, gan plašāka sabiedrība ir labāk jāinformē par 
uzsāktajām pētniecības programmām un to rezultātiem;

6. atzinīgi vērtē to, ka Zaļajā grāmatā uzsvērta vajadzība veikt pētījumus, kuri uzlabos 
inovācijas spējas un konkurētspēju, kas līdztekus Eiropas Zivsaimniecības fondā (EZF) 
paredzētajiem pasākumiem var zvejniecības uzņēmumiem sniegt jaunas iespējas investēt 
jaunu, ilgtspējīgāku zvejniecības tehnoloģiju, piemēram, jauna aprīkojuma, kuģu, kas 
mazāk piesārņo vidi, ir drošāki un ērtāki, izstrādē un pasākumos zivsaimniecības 
ražojumu izmantošanas un vērtības uzlabošanai;

7. uzskata, ka pētniecības pamatprogrammas un Eiropas Zivsaimniecības fonda instrumenti 
efektīvāk jākoordinē ar citām Eiropas programmām;

8. uzskata, ka ES konkurētspējas saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt uzņēmumu līdzdalību 
nākamajā pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, it īpaši tādu mikrouzņēmumu un 
mazo uzņēmumu īpašniekus kā piekrastes mazapjoma zvejas uzņēmumi, varētu rosināt 
piedalīties Eiropas programmās, izveidojot daudz vienkāršāku, ne tik birokrātisku, 
pārredzamāku un viegli pieejamu sistēmu; uzskata, ka vajadzētu dot iespēju dažādām 
ieinteresētajām personām, piemēram, nevalstiskajām organizācijām, zvejnieku 
organizācijām un reģionālajām konsultatīvajām padomēm, pieteikties maziem, praktiski 
orientētiem projektiem;

9. norāda, ka pētījumu pamatprogrammu galvenais mērķis ir veikt dziļu un pamatīgu izpēti, 
kurai ir nepieciešamas pētniecības programmas ar īpašu un pietiekamu zivsaimniecības un 
akvakultūras pētniecībai paredzētu finansējumu, lai atbalstītu nozari un uzturētu vides un 
sanitārās apstrādes nosacījumus zvejniecības produktiem, kas tiek ievadīti pārtikas ķēdē;

10. norāda, ka kopējās zivsaimniecības politikas reformas nolūks ir nodrošināt zvejniecības 
prakses ilgtspēju, un tāpēc ir jāfinansē tādu jaunu tehnoloģiju izpēte, kuras, piemēram, 
padara zvejas kuģus selektīvākus un samazina degvielas patēriņu to dzinējos;

11. uzskata, ka pašreizējie ES pētniecības un inovāciju finansēšanas instrumenti nav 
pietiekami pielāgoti zivsaimniecības un akvakultūras nozares pētniecības vajadzībām;
uzsver — lai pilnībā varētu risināt nozares uzdevumus un vajadzības, šie instrumenti ir 
jāpielāgo nozares īpatnībām, jo sevišķi lietišķās pētniecības jomā;

12. uzskata, ka jārosina arī zvejas flotes attīstība, lai ieviestu ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
labvēlīgus apstākļus mazapjoma zvejai, un tādēļ jaunajai finanšu shēmai jāpievēršas 
pētniecībai un inovācijai šajā jomā;

13. norāda, ka struktūrfondu finansējuma ieguldīšana pētniecības infrastruktūrā palīdz 
novērst atšķirības zinātnes attīstībā starp dalībvalstīm un uzlabo dažu dalībvalstu un 
reģionu iesaisti Kopienas pētniecības programmās;

14. norāda, ka pārtikas primārā ražošana un citas darbības kopīgajās jūrās ir atkarīgas no 
kaimiņvalstu saskaņotas pieejas; uzsver, ka kaimiņvalstīm ir vairāk jāattīsta zinātnes 
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kapacitāte, pamatojoties uz vienota stratēģiskā satvara un Eiropas kaimiņattiecību
politikas instrumentu labāku koordināciju.
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