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ĪSS PAMATOJUMS

Zivsaimniecības komiteja apzinās, ka 2012. gada budžeta projekts atbilst īpašajai situācijai, 
kas saistīta ar dalībvalstu publisko izdevumu samazināšanu. Eiropas Komisijas izstrādātajā 
budžeta projektā paredzēts atbalsts ieguldījumu veikšanai un ekonomikas atveseļošanai. Šajā 
sakarībā ir atkārtoti jāatzīmē, ka zivsaimniecības nozares politikai joprojām ir ārkārtīgi liela 
nozīme attiecībā uz ļoti daudzu reģionu ekonomiku, Eiropas nodrošinātību ar pārtiku, sociālo 
kohēziju un ūdens ekosistēmu pārvaldību. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāturpina šīs nozares 
finansēšana un jācenšas panākt zivsaimniecības jomas aktivitāti un ekonomisko un sociālo 
efektivitāti.

2012. gadā tiks veikti pirmie pasākumi saistībā ar kopējās zivsaimniecības politikas un 
integrētās jūrniecības politikas reformu. Šajā sakarībā ir jācenšas izvairīties no tā, ka no 
integrētās jūrniecības politikas izrietošo darbību finansēšana notiek, mazinot kopējai 
zivsaimniecības politikai un citiem tradicionālajiem zvejas politikas virzieniem piešķirto 
apropriāciju summu. Tādēļ attiecībā uz budžeta projekta 11. sadaļas III iedaļa atspoguļo 
Eiropas Komisijas centienus nodrošināt maksājumu apropriāciju nelielu palielinājumu, ja ņem 
vērā rezerves. Tomēr diemžēl jānorāda, ka kontrolei piešķirtie budžeta līdzekļi (11 08. nodaļa) 
ir būtiski samazināti (maksājumu apropriācijas samazinātas par 16,92 %). Balsojot par 
apropriāciju apstiprināsānu, par ko notiks balsošana, Zivsaimniecības komiteja pievērsīs 
uzmanību Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta (MARE ĢD) darba programmai un 
likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas reformu.

IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas centienus saglabāt visas zivsaimniecībai paredzētās 
maksājumu apropriācijas tādā pašā apmērā kā iepriekšējā gadā;

2. pauž izbrīnu par rezervē iekļaujamo apropriāciju apmēra palielinājumu un prasa ierosināt 
attiecīgus tiesību aktus šo summu izmantošanas optimizēšanai, jo īpaši tiesību aktus 
attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem zivsaimniecības jomā;

3. pauž gandarījumu par maksājumu apropriāciju apmēra palielinājumu zivsaimniecības 
nozares tirgiem (11 02. nodaļa) un Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF) 
(11 06. nodaļa), taču norāda, ka tirgiem paredzēto saistību apropriāciju atjaunošana tādā 
pašā līmenī ierobežo iespējas pilnībā atbalstīt nozari turpmākajos gados; turklāt ir jāņem 
vērā, ka 2012. gadā pakāpeniski izveidos Zivsaimniecības produktu tirgus cenu 
uzraudzības centru, kam Komisija ir apņēmusies ierosināt juridisko pamatu;

4. pauž nožēlu par Komisijas ierosināto saistību un maksājumu apropriāciju vispārējo 
samazinājumu kopējās zivsaimniecības politikas kontrolei un īstenošanai, jo īpaši attiecībā 
uz finanšu iemaksām, ko paredzēts novirzīt dalībvalstīm; Eiropas Komisijai ir jārīkojas 
aktīvāk, lai atvieglotu un veicinātu minēto apropriāciju izlietošanu;

5. tomēr pauž gandarījumu par apropriāciju palielinājumu Kopienas Zivsaimniecības 
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kontroles aģentūrai, kuras darbība ir jāatbalsta un jāsekmē;

6. konstatē, ka apropriācijas politikas virzieniem, kuri saistīti ar ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšanu, pārvaldību un izmantošanu (11 07. nodaļa), kopumā ir saglabātas iepriekšējā 
līmenī, taču prasa, lai Eiropas Komisija, ņemot vērā 2010. gada budžeta izpildes 
rezultātus, vairāk izmantotu sākotnēji tās rīcībā esošās apropriācijas;

7. pienācīgi ņem vērā to, ka ir izveidota jauna budžeta pozīcija, kas veltīta integrētajai 
jūrniecības politikai, taču norāda, ka ierosinātās apropriācijas nav pietiekamas, lai 
nodrošinātu šīs jaunās politikas svarīgāko mērķu sasniegšanu; atkārtoti apstiprina, ka 
integrētās jūrniecības politikas finansēšana nekādā gadījumā nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt 
kopējai zivsaimniecības politikai tradicionāli piešķirtās budžeta dotācijas un ka ir jārod 
pienācīgs līdzsvars to apropriāciju izmantošanā, kas paredzētas daudzgadu finanšu shēmas 
1. un 2. izdevumu kategorijas rezervē;

8. kategoriski noraida ievērojamos līdzekļu samazinājumus zivsaimniecības nodaļā, kas 
paredzēti Padomes nostājā par 2012. gada budžetu; turklāt pauž nožēlu par to, ka Padome 
plāno ievērojami samazināt ES dotāciju minētajai nozarei, kurai katastrofāli trūkst 
līdzekļu, ņemot vērā to, kā šāds samazinājums var ietekmēt visu sabiedrību;

9. vērš Padomes uzmanību uz to, ka finanšu līdzekļu samazināšana minētajai nozarei neļaus 
Eiropas zivsaimniecības nozarei attīstīties ilgtspējīgi; norāda, ka Eiropas Savienībai ir 
ārkārtīgi svarīga loma ilgtspējīgas zivsaimniecības veicināšanā pasaulē; norāda —
nepiešķirot papildu līdzekļus kontroles veikšanai, nedeklarēta un nereglamentēta nelegālā 
zveja turpinās apgrūtināt ES zvejnieku ārkārtīgi smago darbu un radīs šķēršļus netraucētai 
tirgus darbībai;

10. prasa Padomei atkārtoti izvērtēt tās nostāju attiecībā uz maksājumu un saistību 
apropriācijām visās attiecīgajās 11. sadaļas pozīcijās un jo īpaši attiecībā uz Eiropas 
Zivsaimniecības fondam paredzētajām apropriācijām.


