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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Vispārējais novērtējums

A. uzsver, ka 2014.–2020. gadam ierosinātā daudzgadu finanšu shēma (DFS) ir pieticīga un 
tā ir relatīvi mazāka par pašreizējo DFS 2007.–2013. gadam; uzskata, ka krīze nedrīkst būt 
aizbildinājums, lai samazinātu Savienības budžetu, un ka šajos apstākļos, tieši pretēji, vēl 
jo vairāk ir nepieciešams pamatīgs un pārdomāti palielināts budžets, kas ļauj sasniegt 
Eiropas Savienības politikas mērķus, proti, sniegt atbalstu izaugsmei un nodarbinātībai un 
piemērot ekonomiskās un sociālās kohēzijas principu stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros; 
tādēļ lūdz, lai Komisija šajā nozīmē grozītu iesniegto priekšlikumu par DFS 2014.–
2020. gadam;

Vispārīgi jautājumi, kas saistīti ar zivsaimniecības nozari

B. atgādina, ka zvejas resursi ir pasaules uzturdrošībai ārkārtīgi svarīgs sabiedriskais 
īpašums; norāda, ka zvejniecības un akvakultūras nozare un saistītās darbības bieži ir 
galvenais ienākumu un pastāvīgas nodarbinātības avots piekrastes, salu un tālākajos 
reģionos; uzsver, ka pārskatītajā kopējā zivsaimniecības politikā (KZP) ir jāīsteno 
sociālie, ekonomiskie un vides mērķi, kas nozīmē, ka ir pienācīgi jāsaglabā un jāpārvalda 
zvejas resursi, kā arī jācīnās pret ekonomisko un sociālo lejupslīdi, kura ietekmē daudzas 
piekrastes kopienas, stimulējot nodarbinātību, uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves 
apstākļus un pievēršot īpašu uzmanību mazapjoma zvejai, kam nepieciešami pietiekami 
finanšu resursi pēc 2013. gada; atzīst nepieciešamību pēc lielākas saskaņotības ar 
kohēzijas politiku;

C. norāda, ka priekšlikumā par DFS 2014.–2020. gadam, kas ietverts Komisijas paziņojumā 
„Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””, zivsaimniecībai un jūrlietām ir paredzēta kopējā 
indikatīvā dotācija EUR 6,685 miljardu apmērā 2011. gada nemainīgajās cenās (Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (ieskaitot tirgus pasākumus) + zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumi + reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas), kas ir 
vidēji EUR 955 miljoni gadā. Pēdējā pašreizējās DFS gadā (2013) šī dotācija ir 
EUR 984 miljoni; ar bažām konstatē, ka DFS 2014.–2020. gadam paredzētās ikgadējās 
summas ir mazākas nekā summa, kas pašreizējā DFS paredzēta 2013. gadam; atgādina, ka 
Parlaments 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā „Ieguldījums nākotnē — jauna daudzgadu 
finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai”1 ir paudis 
vēlmi jaunajā DFS par vismaz 5 % palielināt resursu apjomu salīdzinājumā ar 2013. gada 
līmeni;

D. norāda, ka dažu Komisijas ierosināto mērķu īstenošanai nepieciešams lielāks finansējums, 
pretējā gadījumā to īstenošana varētu tikt kavēta; atgādina, ka Komisijas mērķi 
galvenokārt paredz pārvarēt nepietiekamās inovācijas problēmu zivsaimniecības nozarē 
salīdzinājumā ar citām ekonomikas nozarēm, veicināt pāreju uz tādu zivsaimniecības 
nozari, kurai ir minimāla ietekme uz vidi, samazinot izmetumus jūrā un ietekmi uz jūras 

                                               
1 P7_TA(2011)0266.
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ekosistēmām, nodrošināt no piekrastes zvejas atkarīgo kopienu iztiku, kā arī sekmēt 
darbību diversifikāciju;

E. uzsver, ka zivsaimniecības nozare līdzīgi lauksaimniecības nozarei ir īpaši neaizsargāta 
pret krīzēm; tādēļ mudina lauksaimniecības nozarē papildus jau esošajiem pasākumiem 
izveidot īpaša atbalsta mehānismu palīdzībai tādos ārkārtas gadījumos kā dabas 
katastrofas, atsevišķu darbību piespiedu pārtraukšana ar mērķi atjaunot krājumus vai cita 
starpā pēkšņi ierobežojumi būtisku ražošanas izejvielu pieejamībā; 

F. atkārtoti pauž savu nostāju — tā kā zvejas darbības ir nepastāvīgas dažādu iemeslu dēļ, jo 
īpaši ņemot vērā neapstrīdamus dabiskos ierobežojumus, šajā nozarē ir jāsaglabā 
pienācīgs publiskais, valsts un Savienības finansējums;

Jautājumi attiecībā uz struktūrfondiem, jo īpaši Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu (EJZF)

G. uzskata, ka jaunajā vienotajā stratēģiskajā satvarā, kas tiks piemērots dalītas pārvaldības 
fondiem, jo īpaši jaunajam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF), būtu 
jāņem vērā šo finansēšanas instrumentu daudzveidīgie mērķi; atgādina, ka EJZF ir nozaru 
atbalsta fonds, kura piešķirtajam finansējumam nekādā veidā nevajadzētu būt atkarīgam 
no tās ģeogrāfiskās teritorijas ekonomiskā statusa, kurā darbojas saņēmējs;

H. noraida iespēju ieviest un/vai pastiprināt noteikumus par makroekonomiskajiem 
nosacījumiem Eiropas fondu izmantošanā; uzskata, ka valstis, kas visvairāk saskaras ar 
finansiālām grūtībām un kuru ekonomika ir vistrauslākā, nedrīkst divkārši sodīt, 
ierobežojot šo valstu pieeju fondiem, kas ir būtiski to atveseļošanās un izaugsmes 
procesam, un tādējādi apdraudot kohēzijas principa ievērošanu;

I. uzsver EJZF lielo nozīmi 2014.–2020. gada laikposmā — šis fonds būs galvenais jaunās 
KZP finanšu instruments; norāda, ka ir jāparedz atbilstīgs finansējums jaunajiem 
mērķiem, politikai un prioritātēm, kas ietekmēs jūrlietas; nepiekrīt, ka jauno mērķu, 
politikas un prioritāšu, piemēram, integrētās jūrlietu politikas, finansēšanā izmanto 
zivsaimniecības politikai paredzētos līdzekļus;

J. lūdz vienkāršot pieeju dalītās pārvaldības līdzekļiem, jo īpaši EJZF, lai atvieglotu 
saņēmēju un valstu kompetento iestāžu uzdevumu un sekmētu pilnīgu pieejamo līdzekļu 
izmantojumu; uzskata, ka vispirms priekšroka ir jādod projektiem, kas piedāvā integrētus 
risinājumus, no kuriem labumu gūtu visas piekrastes kopienas pēc iespējas plašākā 
mērogā, nevis projektiem, kas sniedz labumu tikai ierobežotam skaitam uzņēmumu;

K. pauž bažas, ka varētu likvidēt spēkā esošos publiskie instrumenti zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu tirgus regulācijai; prasa palielināt tirgus kopīgās organizācijas 
(TKO) ieguldījumu attiecībā uz zvejas un akvakultūras produktiem, lai nodrošinātu labāku 
nozares efektivitāti, tirgu stabilitāti, zvejas produktu tirdzniecības uzlabošanos un to 
pievienotās vērtības pieaugumu, tādēļ TKO ir jāpiešķir tam nepieciešamie finanšu 
līdzekļi;

L. iesaka saskaņot spēkā esošos instrumentus, jo īpaši finansiālā ziņā, lai risinātu konkrētas 
problēmas piekrastes zvejas nozarē un no tās visvairāk atkarīgajās piekrastes kopienās; 
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uzsver, ka zinātniskā pētniecība zivsaimniecības jomā ir svarīgs instruments, lai 
nodrošinātu labu nozares pārvaldību — tas ir nepieciešams, lai konstatētu faktorus, no kā 
atkarīga zvejas resursu attīstība —, turpinātu veikt to kvantitatīvo novērtējumu un 
izstrādātu modeļus, kas ļautu paredzēt izmaiņas to apjomā, kā arī uzlabotu zvejas 
instrumentus, kuģus un zvejnieku darba un drošības apstākļus; tādēļ lūdz palielināt 
finansējumu pētniecībai zivsaimniecības jomā attiecībā uz vides, sociālajiem un 
ekonomiskajiem aspektiem;

N. pauž nostāju, ka ir ļoti svarīgi uzlabot bioloģisko datu vākšanu, apstrādi un pieejamību, lai 
nodrošinātu tādu politiku un pārvaldību, kas patiesi balstīta uz zināšanām; tādēļ uzskata, 
ka ir jāpalielina Savienības līdzdalība šajā jomā, maksimālo atļauto līdzfinansējuma daļu 
paaugstinot vismaz līdz 75 % pašreizējo 50 % vietā;

O. uzskata, ka zvejas pārtraukumi bioloģisku iemeslu dēļ (saudzēšana) ir svarīgs zvejas 
resursu saglabāšanas līdzeklis, kas ir pierādījis savu efektivitāti, un būtisks instruments 
noteiktu zvejas zonu ilgtspējīgā pārvaldībā; atzīst, ka saudzēšanas periodu noteikšana 
dažos sugu dzīves cikla kritiskajos posmos dod iespēju krājumiem attīstīties, vienlaikus 
ļaujot turpināt zvejas darbības ārpus saudzēšanas perioda; šajā saistībā prasa, lai tiktu 
paredzēta iespēja piešķirt finansiālu kompensāciju zvejniekiem dīkstāves periodā;

P. uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējo akvakultūras attīstības līmeni Eiropā, ir jāpastiprina 
pētniecības un attīstības pasākumi šajā jomā, lai ļautu pilnībā izpētīt šīs nozares potenciālu 
un vienlaikus novērst dažus ierobežojumus, sekmējot tās ilgtspējības uzlabošanos;

Tālākie reģioni

Q. uzsver zivsaimniecības nozares nozīmi attiecībā uz pašreizējo sociālekonomisko stāvokli, 
nodarbinātību un ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanu tālākajos reģionos, kuru 
ekonomikai raksturīgi pastāvīgas strukturālas grūtības un kuriem ir ierobežotas darbības 
diversifikācijas iespējas; lūdz saglabāt un palielināt Savienības atbalstu zivsaimniecības 
nozarei tālākajos reģionos, jo īpaši izmantojot programmu, kas paredzēta, lai attiecībā uz 
dažu tālāko reģionu noteiktu zvejas produktu tirdzniecību kompensētu papildu izmaksas, 
kas saistītas ar šo reģionu ģeogrāfisko stāvokli („POSEI zivsaimniecības programma”); 
šajā saistībā uzskata, ka šīs programmas darbības laiku nevajadzētu ierobežot, jo reģionu 
ģeogrāfiskais stāvoklis ir nemainīgs faktors; pauž nožēlu, ka priekšlikumā par DFS 2014.–
2020. gadam ir būtiski samazināts šiem reģioniem paredzētais kopējais finansējums, lai 
gan tuvākajos gados ES atzītais tālāko reģionu skaits turpinās pieaugt, un prasa šo 
finansējumu ievērojami palielināt;

Projekts iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

R. prasa, lai iestāžu nolīgumā tiktu paredzēta pilnīga Eiropas Parlamenta līdzdalība sarunās 
par starptautiskajiem zivsaimniecības nolīgumiem; prasa, lai Eiropas Parlamenta pārstāvji 
varētu nekavējoties iesaistīties kā novērotāji un tiem būtu dalībvalstu pārstāvjiem 
līdzvērtīgs statuss visos sarunu posmos, ņemot vērā Parlamenta kompetenci 
zivsaimniecības nolīgumu jomā;

Jautājumi par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju



PE487.813v04-00 6/7 AD\913219LV.doc

LV

S. pauž bažas par neefektīvajiem partnerības nolīgumiem zivsaimniecības jomā, ciktāl tie 
attiecas uz nozares atbalstu trešām valstīm; uzsver, ka saskaņā ar Komisijas lēmumiem 
nozares atbalstam piešķirto līdzekļu absolūtā vērtība ir pārāk maza, lai tie sniegtu 
rezultātus; tādēļ uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai šo situāciju mainītu, vienlaikus 
uzlabojot nozares atbalsta efektivitāti un sekmējot labāku šo līdzekļu apguvi trešās valstīs.



AD\913219LV.doc 7/7 PE487.813v04-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 11.7.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

23
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João 
Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores 
García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, 
Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato 
Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio 
Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, 
Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Diane Dodds, Barbara 
Matera, Nikolaos Salavrakos


