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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka 2011. gada 13. jūlijā Komisija ierosināja vērienīgu Kopējās zivsaimniecības 
politikas (KZP) reformu, kas, tiecoties panākt dzīvo jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu, 
ir galvenais elements pamatiniciatīvā par resursu ziņā efektīvu Eiropu;

2. uzsver, ka KZP reformas tiesību aktu kopumā Komisija ierosina ieviest maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu (MSY), lai panāktu, ka zivju krājumi ir veselīgā apjomā, un lai 
tos uzturētu veselīgā stāvoklī; aicina Komisiju precizēt MSY pieeju, jo īpaši attiecībā uz 
daudzsugu zivju krājumiem;

3. uzskata, ka ilgtermiņā jācenšas ļaut zivju krājumiem atjaunoties tādā līmenī, kas pārsniedz 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu un rada vislielāko iespējamo ekonomisko 
ieguvumu ilgtspējīgi un ilgtermiņā, tāpēc aicina Komisiju veikt nepieciešamos pētījumus 
un ierosināt priekšlikumus, lai pilnveidotu tos, kas jau ir ierosināti attiecībā uz KZP 
reformu, kā arī ieņemt vides un ekonomisko aspektu ziņā daudz tālejošāku nostāju;

4. piekrīt KZP reformas tiesību aktu kopumā atspoguļotajam Komisijas viedoklim, ka 
nevajadzīgo zivju izmešana atpakaļ jūrā ir resursu izšķērdēšana; tomēr norāda — lai 
uzlabotu situāciju ir jāapspriežas ar zvejniekiem un citām ieinteresētām aprindām, tādējādi 
rodot risinājumus, kas piemēroti viņu reālajiem darba apstākļiem; aicina Komisiju noteikt 
stingrākus pārmērīgi izmantoto zivju resursu saglabāšanas pasākumus, lai ES 
zivsaimniecības nozares darbības būtu ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas;

5. atzīst, ka flotes kapacitātes pārpalikums joprojām ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas 
traucē panākt ilgtspējīgu zvejniecību; tomēr uzskata, ka Komisijas pašreizējais 
priekšlikums ieviest nododamās zvejas koncesijas, lai tādējādi samazinātu zvejas 
kapacitāti un palielinātu zivsaimniecību dzīvotspēju, neradot nekādas izmaksas nodokļu 
maksātājiem, ir ārkārtīgi pretrunīgs, jo īpaši, ņemot vērā to, kā jūras ekosistēmas un
nozares ekonomiku ietekmēs zvejas kapacitātes iespējamā koncentrācija nedaudzu 
dalībnieku rokās;

6. uzsver, ka atsevišķos reģionos mazapjoma piekrastes flotēm ir liela nozīme, un aicina 
izstrādāt konkrētus pasākumus, lai atbalstītu videi nekaitīgu, viedu un integrējošu 
izaugsmi un palīdzētu panākt ilgtspējīgu un mazietekmējošu zveju un akvakultūru;

7. norāda uz to, ka ES zvejas flote intensīvi izmanto fosilo kurināmo un ka turpmāk jāsekmē 
ekodizaina attīstība, īpašu uzmanību pievēršot efektīvāku un tīrāku zvejas kuģu dzinēju 
izstrādei; 

8. atgādina, ka pamatiniciatīva „Resursu ziņā efektīva Eiropa” ietver arī ekosistēmu 
aizsardzību; tādēļ norāda, ka jāvelta lielāki centieni pētniecībai un izstrādei piemērotāku 
zvejas rīku jomā, kā arī iespējamām sinerģijām starp krājumu pārvaldību un aizsargāto 
sugu saglabāšanu;
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9. uzsver, ka ES ārējām darbībām — jo īpaši ārējām attiecībām tirdzniecības jomā — jābūt 
saskanīgām ar KZP principiem un mērķiem, un jānodrošina dalībvalstīm līdzvērtīgi 
konkurences apstākļi zvejas un akvakultūras nozarē.
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