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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina par zivsaimniecības, akvakultūras un jūrlietu ekonomisko, sociālo un vides 
dimensiju; uzsver to būtisko nozīmi zilās ekonomikas attīstībā un aktīvo ieguldījumu 
piekrastes teritoriju attīstībā un dinamismā;

2. uzstāj, ka ES 2021. gada budžetā būtu jāparedz atbilstošs saistību un maksājumu 
apropriāciju apmērs, lai apmierinātu kopējās zivsaimniecības politikas finansiālās 
vajadzības; norāda, ka zivsaimniecībai un akvakultūrai piešķirtie līdzekļi ir jāpalielina, 
lai nodrošinātu šo nozaru ilgtspēju; uzskata, ka šīs nozares budžetam ir pilnībā jāatbilst 
Savienības jaunajiem mērķiem, jo īpaši tiem, kas noteikti zaļajā kursā, jaunajā 
rūpniecības stratēģijā, stratēģijā “No lauka līdz galdam” un ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā 2030. gadam; uzskata, ka zivsaimniecības nozares 
konkurētspējai jābūt saskaņotai ar šo mērķu sasniegšanu;

3. uzsver, ka ir svarīgi novērst ekonomisko un sociālo kaitējumu, ko radījusi Covid-19 
pandēmija, kura ir smagi skārusi Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras nozari 
kopumā; uzskata, ka smagā situācija veselības jomā un tās ekonomiskās sekas prasa 
ārkārtas un nekavējoties pieejamus finanšu resursus;

4. 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 ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē; uzskata, ka 
Komisijai ir reāllaikā jānovērtē veselības un ekonomiskās situācijas attīstība un 
vajadzības gadījumā jāapsver iespēja pagarināt šos pasākumus pēc 2020. gada 
31. decembra, ja pandēmija turpinās;

5. atzinīgi vērtē Komisijas ātro un vērienīgo reakciju uz ekonomikas krīzi, 2020. gada 
27. maijā ierosinot svarīgu ekonomikas atveseļošanas plānu; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu par 530 miljoniem EUR palielināt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF), zivsaimniecības un akvakultūras finansējumu laikposmam no 2021. līdz 
2027. gadam salīdzinājumā ar tās sākotnējo priekšlikumu; tomēr uzsver, ka šis 
palielinājums joprojām ir mazāks par Parlamenta nostājā paredzēto;

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

7. uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt zvejas darbības; uzskata, ka tas arī turpmāk jāuzskata par 
prioritāti ES zivsaimniecības politikas finansēšanā;

8. atkārtoti norāda uz nepieciešamību nodrošināt Eiropas Zivsaimniecības kontroles 
aģentūrai papildu finanšu un materiālos resursus, lai nodrošinātu tās uzdevumu 
pienācīgu un pilnīgu izpildi un ilgtspējīgas zivsaimniecības mērķu sasniegšanu;
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9. uzskata, ka ir jāizvērtē pēdējos gados īstenotā ES aģentūru darbinieku skaita vispārējas 
samazināšanas politika; atgādina, ka Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 
budžeta izpildes līmenis pārsniedz 99 %;

10. uzsver, ka viena no Eiropas zivsaimniecības nozares prioritātēm ir paaudžu maiņa; 
uzskata, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina tādu īpašu programmu īstenošana, kuru 
mērķis ir atvieglot jauniešu piekļuvi zvejas profesijām, kā arī veicināt profilu 
daudzveidību un nepietiekami pārstāvētu grupu, jo īpaši sieviešu, iekļaušanu, 
pamatojoties uz EJZF un Eiropas struktūrfondiem.


