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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. pantā ir ņemtas vērā tālāko 

reģionu īpatnības, tādējādi ļaujot īstenot minētajos reģionos īpašus pasākumus kopējās 

politikas jomās, piemēram, zivsaimniecības politikā; 

B. tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 

1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku atzīst tālāko reģionu īpašās iezīmes un ļauj 

īstenot diferencētu pieeju šajos reģionos; 

C. tā kā zvejas flote tālākajos reģionos galvenokārt sastāv no vecākiem kuģiem, kuru garums 

nepārsniedz 12 metrus un kuriem iepriekš nav bijis piešķirts atbalsts modernizācijai, un tā 

kā tas apdraud kuģu drošību un ietekmē darba apstākļus uz kuģa,  

D. tā kā tālākie reģioni īpaši smagi ir izjutuši ekonomikas krīzi, un zivsaimniecības nozares 

tālākajos reģionos ir jāskata saistībā ar īpašo strukturālo, sociālo un ekonomisko situāciju; 

E. tā kā kavēšanās pieņemt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) regulu un 

apstiprināt EJZF darbības programmas un tādējādi atbalstošo EJZF noteikumu novēloto 

īstenošanu ir izraisījis nopietnas finansiālas grūtības dažiem uzņēmumiem tālākajos 

reģionos, 

1. ņem vērā vispārīgos noteikumus, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz atbalstu kuģu uzlabošanai, taču pauž 

nožēlu, ka tajā nav noteikti konkrēti pasākumi, kas ņemtu vērā šajās teritorijās esošo flošu 

īpatnības un stāvokli; 

2. norāda uz grūtībām vai pat neiespējamību, ar ko daži zvejnieki tālākajos reģionos saskaras 

attiecībā uz piekļuvi kredītiem un/vai to kuģu apdrošināšanai; 

3. aicina Eiropas Komisiju saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu apsvērt iespēju 

ieviest atbalstu pakāpeniskai maza mēroga flošu atjaunošanai tālākajos reģionos, lai 

uzlabotu to drošību un efektivitāti, ar nosacījumu, ka tas nepaaugstinās to zvejas kapacitāti 

un neapdraudēs budžetu un resursu ilgtspējību; 

4. aicina Komisiju, ierosinot deleģētos aktus attiecībā uz kritērijiem par papildu izmaksu 

aprēķināšanu, kuras rodas tālāko reģionu īpašo nelabvēlīgo apstākļu dēļ, ņemt vērā arī 

ietekmi, ko rada klimatiskie un ģeogrāfiskie apstākļi; 

5. ierosina palielināt palīdzības intensitāti dzinēju nomaiņai tālākajos reģionos, jo īpaši 

gadījumos, kad zinātniskie pierādījumi liecina, ka klimata apstākļiem un klimata 

pārmaiņām ir izšķirīgi negatīva ietekme uz tālāko reģionu flotēm; 

6. nolūkā attīstīt tālāko reģionu vietējās zivsaimniecības nozares aicina Komisiju un 

dalībvalstis veicināt Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanu un sinerģijas 

starp visiem fondiem, kas integrēti kopējā stratēģijā, un citiem instrumentiem, kā arī 

Eiropas politikas jomām saskaņā ar ES stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
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izaugsmei; 

7. aicina turpināt vienkāršot Eiropas sistēmu, lai atvieglotu tālāko reģionu flošu piekļuvi 

Savienības fondiem; 

8. iesaka turpmākajā kopējā zivsaimniecības politikā pilnībā ņemt vērā tālāko reģionu īpašās 

iezīmes un dot tiem iespēju realizēt savu lielo ekonomisko, sociālo un vides potenciālu, ko 

radītu zivsaimniecības nozaru racionāla attīstīšana tajos; 

9. tāpēc ierosina izveidot īpašu fondu zivsaimniecības atbalstam tālākajos reģionos 

laikposmā pēc 2020. gada, balstoties uz attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu 

pārvarēšanas programmas (POSEI) modeli, kura iedarbīgums ir pierādīts šo reģionu 

lauksaimniecības atbalsta organizēšanā; jo īpaši iesaka to, ka šādam fondam atbilstīgi 

ilgtspējīgas zivsaimniecības un krājumu laba stāvokļa mērķiem jāļauj šajos reģionos 

atbalstīt tādu kuģu flošu, tostarp nerūpnieciskās un tradicionālās zvejas kuģu flošu, 

atjaunošanu, kuri izkrauj savu nozveju šo reģionu ostās; 
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