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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka neviena valsts nevar atrisināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
problēmu, jo īpaši jūras ekosistēmās, un ka dalībvalstu valdībām ir efektīvāk jāsadarbojas 
un jākoordinē savi centieni, lai risinātu šo pasaules mēroga problēmu; uzsver, ka 
apņēmīga bioloģiskās daudzveidības politikas īstenošana ir lietderīga gan sabiedrībai, gan 
arī ekonomikai;

2. norāda, ka apņemšanos līdz 2015. gadam uzturēt vai atjaunot zivju krājumus līdz 
līmeņiem, kas pārsniedz tādus, kuri nodrošinātu maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu 
(MIIA), kā noteikts Komisijas ierosinātajā zivsaimniecības politikas reformas tiesību aktu 
kopumā, apstiprināja valstu un valdību vadītāji 2002. gada pasaules augstākā līmeņa 
sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību Johannesburgā;

3. aicina Komisiju turpināt pilnveidot MIIA pieeju, ņemot vērā visus zivju populāciju 
aspektus, jo īpaši izmēru, vecumu un reproduktīvo stāvokli, risinot jautājumu attiecībā uz 
dažādu sugu krājumiem un ņemot vērā ekosistēmas mijiedarbības;

4. uzsver tādu zinātnisko ieteikumu nozīmīgumu efektīvai un ilgtspējīgai zivsaimniecību 
pārvaldībai, kas pamatoti ar uzticamiem un pietiekamiem datiem; uzver, ka ir 
nepieciešami dati par dažādiem ekosistēmas parametriem, lai pilnveidotu uz ekosistēmu 
balstītu pieeju zivsaimniecībai, un aicina dalībvalstis ievērojami palielināt savus 
centienus, apkopojot un sniedzot šādus datus;

5. atzinīgi vērtē jauno ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam, jo īpaši 
4. mērķi saistībā ar zivju krājumu optimālo pārvaldību;

6. atzinīgi vērtē apņemšanos izvairīties no  citu sugu piezvejas, saudzēt jutīgās jūras 
ekosistēmas un novērst izmetumus;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā īstenot un finansēt šo jauno stratēģiju, nodrošinot, 
ka katrs ES finansēšanas pasākums ir saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības un ūdens 
aizsardzības tiesību aktiem;

8. uzsver, ka jaunās ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam sešu mērķu 
sasniegšana ir atkarīga no jau spēkā esošo ES noteikumu ievērošanas un pareizas attiecīgo 
iniciatīvu un programmu, jo īpaši Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkla un LIFE +
programmas pārvaldības; aicina nodrošināt pienācīgu Natura 2000 teritoriju finansējumu 
jaunajā finanšu periodā;

9. uzsver, ka īstais pārbaudījums ES apņemšanās īstenošanai, lai sasniegtu bioloģiskās 
daudzveidības mērķi un galvenais šīs problēmas risinājums nav šī jaunā stratēģija, bet gan 
gaidāmās reformas kopējās lauksaimniecības un kopējās zivsaimniecības politikās un 
daudzgadu finanšu shēmā; turklāt norāda, ka pirmās stratēģijas galvenais neveiksmes 
iemesls bija tas, ka bioloģiskās daudzveidības aizsardzība netika pietiekami integrēta citos 
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ES politikas virzienos;

10. aicina Komisiju izstrādāt uzticamus vides ilgtspējības indikatorus, tostarp attiecībā uz 
jūras un piekrastes ilgtspējību, lai novērtētu panākumus bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībā;

11. uzskata, ka jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājums jārisina visaugstākajā 
līmenī Rio+20 konferencē Riodežaneiro 2012. gada jūnijā;

12. atzinīgi vērtē ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada 6. decembrī pieņemto rezolūciju par 
pasaules zivsaimniecības ilgtspējības nodrošināšanu, kurā uzsvērts, ka nepieciešama 
steidzama rīcība, lai panāktu, ka pasaules okeāni un jūras tiek izmantoti ilgtspējīgi;

13. atzinīgi vērtē 2011. gada novembrī prezentēto plānu, ko izstrādāja četras ANO aģentūras 
(UNESCO, FAO, UNDP un IMO), lai mudinātu valstis atjaunot savu apņemšanos 
samazināt okeānu degradāciju un novērst tādus draudus, kā pārmērīga nozveja, 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās.
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