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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka ir vajadzīgi pienācīgi finanšu pasākumi, lai garantētu dzīvotspējīgu 
zivsaimniecības nozari, norāda, ka KZP mērķi ir sasniedzami vienīgi tad, ja ir 
pietiekams budžets; norāda, ka minētais budžets ir koncentrēts III iedaļā un 11. sadaļā 
“Jūrlietas un zivsaimniecība”; atgādina, ka budžeta lielākā daļa ir paredzēta Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF) un obligātajām iemaksām reģionālajām 
zvejniecības pārvaldības organizācijām un ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumiem;

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami centieni, lai palielinātu zinātniski pamatotas zināšanas 
par jūras bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām 
nav pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un dalībvalstu zinātniskās pētniecības organizācijām 
piešķirtie Savienības līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu novērtēšanas kvalitāti;

3. norāda, ka vairāk nekā puse no Savienībā piegādātajiem zvejniecības produktiem nāk 
no starptautiskajiem ūdeņiem un trešo valstu ekskluzīvajām ekonomikas zonām; 
uzskata, ka 2020. gada budžeta vajadzībām ir jāaprēķina atbilstošs un uzticams budžeta 
nodrošinājums, lai pildītu starptautiskajos zivsaimniecības nolīgumos paredzētos 
pienākumus un attīstītu Savienības līdzdalību reģionālās zivsaimniecības pārvaldības 
organizācijās;

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par svarīgu elementu Savienības centienos atrisināt 
aizvien pieaugošā zivsaimniecības produktu patēriņa problēmu;

5. uzsver, ka 2020. gada budžetā īpaša nozīme būtu jāpiešķir finanšu resursiem, kas 
paredzēti tam, lai palīdzētu flotēm sekmīgi īstenot izkraušanas pienākuma shēmas;

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu nozīmi un 
uzsver, ka minētais sektors aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā reģistrētajiem 
zvejas kuģiem un nodrošina gandrīz pusi no visām zivsaimniecības nozares darbvietām; 
norāda, ka mazapjoma piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no veselīgiem zivju 
krājumiem, kas ir to galvenais ienākumu avots;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis palīdzēt no zvejniecības atkarīgām kopienām 
diversificēt savu ekonomiku ar citām jūrniecības darbībām, piemēram, tūrismu, un 
palielināt savu zvejniecības darbību pievienoto vērtību;

8. norāda, ka līdztekus pašreizējo daudzgadu plānu pieņemšanai un jaunu tehnisko 
pasākumu īstenošanai ar mērķi panākt ilgtspējīga līmeņa zveju ir jāparedz stingra un 
pienācīgi finansēta kontroles politika;

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas Zivsaimniecības 
kontroles aģentūrai (EFCA); norāda, ka tam būtu jāatspoguļojas minētās aģentūras 
budžetā;
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10. vērš uzmanību uz Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, kas ietekmēs 
EJZF īstenošanu 2014.–2020. gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit ārkārtīgi liela nozīme ir 
jāpievērš jaunas finanšu shēmas izveidei 2021.–2027. gadam; uzskata, ka Savienības 
budžetam ir jākļūst vēl elastīgākam, lai varētu pienācīgi reaģēt uz jauno situāciju;

11. norāda, ka 2014.–2020. gada EJZF apguves līmenis sešus gadus pēc pašreizējā fonda 
pieņemšanas joprojām ir ļoti zems un ka Komisijai un dalībvalstīm ir jāpaātrina 
pārvaldības un kontroles procesi un jāatvieglo administratīvais slogs, lai nozarei 
nodrošinātu pienācīgu un savlaicīgu labumu.


