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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina par zvejniecības, akvakultūras un jūrlietu ekonomiskajiem, sociālajiem un 
vides aspektiem; uzsver to būtisko nozīmi zilās ekonomikas attīstībā un aktīvo 
ieguldījumu piekrastes teritoriju attīstībā un dinamismā;

2. uzsver, ka ES 2021. gada budžetā būtu jāiekļauj pietiekami daudz saistību un 
maksājumu apropriāciju, lai segtu kopējās zivsaimniecības politikas finansējuma 
vajadzības, piemēram, saistībā ar maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) 
sasniegšanu un izkraušanas pienākumu, kā arī nozarei aktuālām problēmām, tādām kā 
Brexit un paaudžu maiņa; apgalvo — lai arī turpmāk saglabātu zvejniecības un 
akvakultūras dzīvotspēju ilgtermiņā, ir vajadzīgs lielāks finansējums gan šīm nozarēm, 
gan jūras ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai; uzskata, ka šīm nozarēm 
paredzētajam budžetam un rīcībpolitikai būtu jāpalīdz tām dot ieguldījumu jauno ES 
mērķu sasniegšanā, īpaši to, kas noteikti zaļajā kursā, jaunajā rūpniecības stratēģijā, 
stratēģijā “No lauka līdz galdam” un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 
2030. gadam; uzskata, ka zivsaimniecības nozares konkurētspējas saglabāšanai jābūt 
saskaņotai ar šo mērķu sasniegšanu, tāpēc visiem priekšlikumiem ir jāveic ietekmes uz 
zivsaimniecības nozari novērtējums;

3. uzsver, ka 2021. gads būs izšķirošs gads, lai īstenotu zaļā kursa mērķus zivsaimniecības 
nozarē, un ka tādēļ vien būtu ievērojami jāpalielina EJZF šim gadam piešķirtais 
budžets; atgādina, ka ar Covid-19 krīzi saistītās neskaidrības arī prasa lielākus līdzekļus; 
tādēļ pauž nožēlu par to, ka nedz Komisijas priekšlikums, nedz Padomes nostāja 
attiecībā uz EJZF piešķirto 2021. gada budžetu nav pietiekami vērienīga; aicina 
Komisiju un Padomi ņemt vērā visus šos faktorus un būtiski palielināt savu nostāju;

4. uzsver, ka ir svarīgi novērst ekonomisko un sociālo kaitējumu, ko radījusi Covid-19 
pandēmija, kura ir smagi skārusi visu zvejniecības un akvakultūras nozari visā jūras 
produktu piegādes ķēdē, cita starpā ietekmējot pārstrādātājus, mazumtirgotājus un 
izplatītājus; uzskata, ka smagā situācija veselības jomā un tās sekas prasa jaunu 
palīdzības paketi, kas papildinātu iepriekšējās un sniegtu jaunu ārkārtas finansiālo 
atbalstu, kas jādara pieejams nekavējoties, ņemot vērā, ka pandēmija un tās 
ekonomiskās un sociālās sekas nekur nepazudīs;

5. atgādina, ka Covid-19 pandēmijas izraisīto pārvietošanās ierobežojumu laikā 
zvejniecības nozare, jo īpaši mazapjoma piekrastes zvejas kuģi, turpināja darbu, regulāri 
apgādājot vietējo tirgu un nodrošinot Savienības iedzīvotājiem piekļuvi veselīgām jūras 
veltēm, jo īpaši izolētos piekrastes apgabalos un reģionos, kur piegādes ķēžu darbību 
apgrūtināja loģistikas ierobežojumi;

6. atzinīgi vērtē pasākumus, ko Parlaments un Padome pieņēmuši, lai grozītu Regulu (ES) 
Nr. 508/2014 un Regulu (ES) Nr. 1379/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem Covid-19 
uzliesmojuma ekonomiskās un sociālās ietekmes mazināšanai zvejniecības un 
akvakultūras nozarē; uzskata, ka Komisijai ir reāllaikā jānovērtē veselības un 
ekonomiskās situācijas attīstība un vajadzības gadījumā jāapsver iespēja pagarināt šo 
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pasākumu darbību pēc 2020. gada 31. decembra, ja pandēmija turpinās; uzskata, ka 
Komisijai ir jāizveido sistēma šo pasākumu uzraudzībai, lai nodrošinātu līdzekļu 
pareizu un savlaicīgu izmantošanu un netraucētu piekļuvi tiem;

7. atzinīgi vērtē Komisijas ātro un vērienīgo reakciju uz ekonomikas krīzi, jo īpaši tālejošā 
ekonomikas atveseļošanas plāna ierosināšanu 2020. gada 27. maijā; atzinīgi vērtē arī 
Komisijas priekšlikumu par 530 miljoniem EUR palielināt Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda, zvejniecības un akvakultūras finansējumu laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam salīdzinājumā ar tās sākotnējo priekšlikumu; tomēr uzsver, ka arī ar šo 
palielinājumu budžets joprojām ir mazāks par Parlamenta nostājā pieprasīto; pauž 
nožēlu par Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija nostāju, ar kuru Komisijas sākotnēji 
ierosinātais EJZF 2021.–2027. gada budžets tiek samazināts par 32 miljoniem EUR;

8. pauž nožēlu par satraucošajām pazīmēm, kas liecina par aizvien lielāku iespējamību, ka 
līdz pārejas perioda beigām netiks noslēgts nolīgums starp Eiropas Savienību un 
Apvienoto Karalisti, tostarp zivsaimniecības nolīgums; uzsver, ka ir finansiāli jāatbalsta 
ES zivsaimniecības nozare, kura šādā gadījumā saskarsies ar smagām sociālām un 
ekonomiskām sekām; pieņem zināšanai Eiropadomes priekšlikumu izveidot Brexit 
korekcijas rezervi, lai palīdzētu dalībvalstīm un nozarēm, kuras Brexit skar vissmagāk; 
uzskata, ka pietiekami daudz līdzekļu no šā fonda būtu jāparedz ar zivsaimniecību 
saistītam atbalstam; tomēr uzskata, ka šāda fonda izveidei nekādā gadījumā nevajadzētu 
kalpot par pamatojumu EJZF piešķirtā budžeta samazināšanai;

9. pauž nožēlu par to, ka 2014.–2020. gada EJZF apguves līmenis sešus gadus pēc šī fonda 
pieņemšanas joprojām ir pārāk zems, budžeta izpildei patlaban sasniedzot tikai 35 %; 
uzsver, ka šis zemais rādītājs daļēji ir saistīts ar birokrātijas slogu valstu un Eiropas 
līmenī;

10. aicina Komisiju sniegt dalībvalstīm visu nepieciešamo palīdzību, lai Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) izmantošanu padarītu pēc iespējas vienkāršāku un 
efektīvāku;

11. uzsver, kā ir svarīgi nodrošināt pietiekamus finanšu resursus datu vākšanai, pārvaldībai, 
izmantošanai un apmaiņai zivsaimniecības nozarē;

12. uzsver nepieciešamību palielināt ieguldījumus selektīvākos zvejas rīkos, intensificējot 
pētniecību un izstrādi, kā arī finansiāli atbalstot zvejniekus, lai viņi investētu jaunos 
selektīvos zvejas rīkos;

13. uzsver, ka, plānojot budžetu, ir jāsaglabā pietiekami augsts finansējuma līmenis 
piekrastes mazapjoma zvejas nozarei;

14. uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt zvejas darbības; uzskata, ka šī kontrole arī turpmāk 
jāuzskata par prioritāti, finansējot kopējo zivsaimniecības politiku, jo īpaši tāpēc, ka 
drīzumā ir plānots apstiprināt jaunus noteikumus zivsaimniecības kontroles sistēmas 
saskaņošanai un uzlabošanai Savienībā;

15. atkārtoti norāda uz nepieciešamību nodrošināt Eiropas Zivsaimniecības kontroles 
aģentūrai (EFCA) papildu finanšu un materiālos resursus, lai tā varētu pienācīgi pildīt 
savus uzdevumus un nodrošināt, ka ES sasniedz savus mērķus ilgtspējīgas 
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zivsaimniecības jomā, tostarp tādus kā digitalizācija un pielāgošanās jaunām 
tehnoloģijām, kā arī ieguldījumi kontroles un inspekcijas tehnoloģijās un šādu 
tehnoloģiju izstrāde, un sniedz palīdzību Komisijai, dalībvalstīm un konkrētām 
iestādēm, ņemot vērā arī zivsaimniecības kontroles regulas pārskatīšanu, par kuru 
pašlaik notiek sarunas;

16. uzskata, ka ir jāizvērtē pēdējos gados īstenotā visu ES aģentūru darbinieku skaita 
samazināšanas politika; atgādina, ka EFCA budžeta izpildes līmenis pārsniedz 99 %;

17. uzsver, ka nākamais EJZF būtu jāizmanto, lai vēl vairāk uzlabotu dzīvnieku labturības 
standartus zvejniecībā un akvakultūrā, ņemot vērā Eirobarometra Īpašo ziņojumu 
Nr. 442 par eiropiešu attieksmi pret dzīvnieku labturību;

18. uzsver, ka viena no Eiropas zivsaimniecības nozares prioritātēm ir paaudžu maiņa; 
uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāizmanto EJZF un Eiropas struktūrfondi, lai finansētu 
pasākumus, kas nodrošinātu lielāku drošību un pievilcīgākus darba un dzīves apstākļus 
uz zvejas kuģiem, kā arī tādu programmu ieviešanu, kas īpaši paredzētas tam, lai 
palīdzētu jauniešiem sākt karjeru zivsaimniecības nozarē, padarītu šo nozari 
daudzveidīgāku un mudinātu cilvēkus no nepietiekami pārstāvētām grupām, jo īpaši 
sievietes, iesaistīties šajā nozarē; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi veicināt sieviešu 
lielāku iesaistīšanos dažādās profesionālajās kategorijās un padarīt sievietes redzamākas 
viņu patlaban veiktajās darbībās;

19. uzsver nepieciešamību sniegt būtisku atbalstu mazāk attīstītiem piekrastes reģioniem un 
Eiropas tālākajiem reģioniem.
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