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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par zivju krājumu stāvokli un sociālekonomisko situāciju zivsaimniecības nozarē 

Vidusjūrā 

(2016/2079(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (EK) Nr. 

1380/2006 par kopējo zivsaimniecības politiku1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija 

Direktīvu 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 

(Jūras stratēģijas pamatdirektīva)2, 

– ņemot vērā Vidusjūras Vispārējā zivsaimniecības komisijas (GFCM) vidustermiņa 

stratēģiju laikposmam 2017.–2020. gads, kuras izstrādes mērķis ir nodrošināt 

Vidusjūras un Melnās jūras zivsaimniecības ilgtpējību, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu 

komitejas atzinumu (A8-0000/2016), 

A. tā kā Vidusjūrā, kurā dzīvo 17 000 jūras sugu, ir viena no lielākajām pasaules 

bioloģiskās daudzveidības biocenozēm; 

B. tā kā Komisija paziņojumā „Apspriešanās par zvejas iespējām 2017. gadam saskaņā ar 

kopējo zivsaimniecības politiku” (COM(2016)0396) pauž uzskatu, ka Vidusjūrā 

joprojām novērojamā galvenā tendence ir pārlieku lielā nozveja un ka steidzami ir 

jānoskaidro līdzekļi, kā šo situāciju uzlabot;  

 tā kā šajā dokumentā Komisija pauž bažas, jo daudzās izvērtējumā analizētās sugas tiek 

zvejotas, ievērojami pārsniedzot objektīvās aplēses par maksimālo ilgtspējīgas ieguves 

apjomu (MIIA); 

C. tā kā Vidusjūras valstīm ir jātiek galā ar lielo izaicinājumu ievērot MIIA attiecībā uz 

lielu daļu sugu laikposmā līdz 2020. gadam; tā kā Vidusjūras akvatorijā vispārējais 

pārmērīgas zivju resursu ekspluatācijas līmenis par aptuveni par 2-3 reizēm pārsniedz 

zvejas izraisītu zivju mirstības mērķapjomu (FMSY); tā kā, neskatoties uz 

ievērojamajiem pūliņiem, kas ir veikti gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, izstrādājot 

efektīvu juridisko pamatregulējumu un nodrošinot tā īstenošanu un ievērošanu no 

zivsaimniecības nozares puses, vairāk nekā 93 % izvērtēto sugu joprojām tiek uzskatītas 

par tādām, kas tiek zvejotas pārmērīgi; 

D. tā kā augsta līmeņa sanāksmē, kurā tika apspriests Vidusjūras sugu stāvoklis 

(2016. gada februārī Katānijā), tika panākt vienošanās par steidzamo vajadzību 

negatīvās tendences pārvērst pozitīvās, pieņemot zināšanai lielo izaicinājumu panākt 

                                                 
1 OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp. 
2 OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp. 
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MIIA ievērošanu attiecībā uz visām sugām līdz 2020. gadam, 

1. uzsver, cik svarīgi ir ātri un pilnībā sasniegt mērķus un veikt darbības, kas ir paredzētas, 

īstenojot kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), un cik svarīga ir savlaicīga, steidzama 

un efektīva šīs politikas ietvaros pieņemto daudzgadu apsaimniekošanas plānu 

īstenošana, ievērojot uz ekosistēmām balstītu pieeju; jo īpaši uzsver vajadzību sasniegt 

Pamatdirektīvā 2008/56/EK par sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 

nosprausto mērķi nodrošināt labu vides stāvokli; 

2. uzskata, ka, reaģējot uz minētajām problēma, ir vajadzīga steidzama kolektīva rīcība, 

kuras pamatā būtu sadarbība, kas tiktu īstenota vairākos līmeņos: starptautiskā, Eiropas, 

dalībvalstu un reģionālā līmenī; uzskata, ka visas ieinteresētās puses, tostarp zvejnieki, 

zinātnieki un NVO, ir jāiesaista visaptverošā „augšteces” procesā; 

3. konstatē, ka KZP ietvaros ir atzīts tas, ka iespējas zvejot ir galvenokārt jāpiešķir maza 

mēroga, amatnieciskajai un mazajai piekrastes teritoriju zvejai, iekļaujot 

pamudinājumus (regulas par KZP 7. panta 1. punkts d) apakšpunkts), ar kuriem 

veicinātu specializētākas zvejas tehnoloģijas un paņēmienus, kas mazāk ietekmētu jūras 

ekosistēmu un tās resursus; tā kā šā iemesla dēļ pūliņi būtu jāvelta šā mērķa 

sasniegšanai, lai pamudinājumi un priviliģēta pieeja piekrastes zvejas teritorijām tiktu 

nodrošināti amatnieciskajai zvejai, nevis zvejniecības segmentiem, kas nav specializēti 

un noplicina vairāk resursu; 

4. uzsver, ka saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības 

organizācija (FAO) datiem, piesardzības pieeja, ar kuru nodrošina jūras dzīvo dabas 

resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu, būtu jāpiemēro tā, lai jūras vidi 

aizsargātu un saudzētu kompleksi un liktu saprast, ka zinātnisko pierādījumu trūkums 

nevar tikt izmantots kā iegansts, ar kuru attaisno tādas darbības atlikšanu vai tās 

neveikšanu, kas ir vērsta uz saglabāšanu un apsaimniekošanu; 

5. uzskata par nelietderīgu šīs akvatorijas zivju un vides resursu aizsardzību un 

saudzēšanu, īstenojot efektīvas zvejas pārvaldības politikas nostādnes, ja tās netiek 

īstenotas roku rokā ar iedarbīgām, plašām un steidzamām politikas nostādnēm un 

pasākumiem, ar kuriem neitralizē antropiskos faktorus, kas negatīvi ietekmē minētos 

resursus un negatīvi uz tiem iedarbojas: klimata pārmaiņas (pārmērīgs sasilšana, 

paskābināšanās, nokrišņu režīms), piesārņojums (ķīmiskais, organiskais, makro- un 

mikroskopiskais piesārņojums), gāzes un naftas meklēšana un ieguve, kuģu satiksme, 

pārņemošās sugas, dabas dzīvotņu iznīcināšana un mainīšana, īpaši piekrastes 

teritorijās; 

6. uzstājīgi uzsver, ka šajā akvatorijā joprojām ir novērojama plaša maluzvejniecība, kas 

nav deklarēta un nav reglamentēta (INN) — tostarp arī ES dalībvalstīs; uzskata, ka 

nekāda rīcība, ko īsteno, ne tikai, lai aizsargātu resursus, bet arī, lai un galvenokārt lai 

aizsargātu mazās zvejas saimniecības, nevar notikt atrauti no pārliecinātas un apņēmīgas 

cīņas pret INN zveju; 

7. uzskata par prioritāti kontroles darbības pastiprināšanu gan uz zemes, gan visā 

izplatīšanas ķēdē (tirgos), gan jūrā, jo īpaši teritorijās, kurās zvejošana ir aizliegta (uz 

laiku vai pastāvīgi); 
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8. apsver iespēju ieviest tālāk nenododamas kvotas, jo īpaši attiecībā uz sugām, kuras 

zvejo ekskluzīvas zvejas ietvaros; uzskata, ka, lai novērstu sociālas atšķirības, zvejas 

tiesības ir jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem un pārredzamiem kritērijiem, tostarp 

vides, sociāliem un ekonomikas rakstura kritērijiem un ka papildus tam ir jānodrošina 

taisnīga sadale dažādu tādu zvejas sektoru ietvaros, pie kuriem pieder tradicionālā zveja 

un amatnieciskā zveja, kā arī, ka ir jāparedz stimuli, kā zvejniekus mudināt izmantot 

specializētākus zvejas rīkus un tādas tehnoloģijas, kurām ir mazāka ietekme uz jūras 

vidi, saskaņā ar KZP regulas 17. pantu; 

9. konstatē, ka aizsargāto jūras teritoriju sistēma Vidusjūrā aptver neadekvātu virsmas 

īpatsvaru un ka ievērojami atšķiras dažādu akvatoriju platība; uzskata par izšķiroši 

svarīgu palielināt aizsargāto jūras teritoriju īpatsvaru, kā arī noskaidrot teritorijas, 

attiecībā uz kurām veic aizsardzības pasākumus un īsteno efektīvu uzraudzības un 

kontroles sistēmu, ar kuru pārbauda aizsardzības pasākumu efektivitāti; 

10. uzskata par ārkārtīgi svarīgu īstenot dažādotu un modulētu politisko nostāju pieeju, kuru 

paredzētu pārvaldības plāni, kā arī ievērot dažādus kritērijus, kuru pamatā būtu sugu 

bioloģiskie raksturlielumi un zvejas veidu tehnoloģijas; papildus tam uzskata, ka 

atbilstošai plānošanai attiecībā uz telpu (zvejas aizlieguma zona, rotācija, pilnīga vai 

daļēja slēgšana atbilstoši zvejas sistēmām) un laiku (bioloģiskais pārtraukums) 

vajadzētu būt katra daudzgadu plāna pamatkomponentam, kā arī šādam komponentam 

vajadzētu būt arī tādu tehnisko pasākumu sekmēšanai, kuras īsteno, lai panāktu pēc 

iespējas lielāku iekārtu specializāciju; 

11. konstatē, ka Vidusjūras valstu līmenī attiecībā uz visām komerciālajām sugām tiesību 

aktos būtu jānosaka minimālā daļa, kas būtu atkarīga no dzimumbrieduma, pamatojoties 

uz labāku zinātnisko izpratni; 

Trešām valstīm paredzēti pasākumi  

12. aicina Komisiju sekmēt darbības ar GFCM starpniecību, lai uzlabotu to zivju krājumu 

stāvokli, kuras zvejo arī trešās valstis;  

13. aicina Komisiju palīdzēt Vidusjūras valstīm, kas nav ES dalībvalstis, modernizēt 

zivsaimniecības nozari un ieviest ilgtspējīgu nozveju, cita starpā, īstenojot tādu zvejas 

nolīgumu politiku, kas būtu līdzsvarotāki, taisnīgāki un ilgtspējīgāki; 

Sociālie un ekonomiskie aspekti 

14. uzsver, ka 250 000 personas ir nodarbinātas tieši uz kuģiem un ka nodarbināto personu 

skaits šajā zivsaimniecības nozarē pieaug eksponenciāli, jo no darba šajā nozarē ir 

atkarīga šo personu izdzīvošana, ja ņemam vērā ģimenes, kuru galvenais iztikas avots ir 

reģionālā zveja un kuru locekļi strādā blakusnozarēs, piemēram, pārstrādē un kuģu 

remontēšanā, un tūrismā; konstatē, ka 60 % no darbvietām, kas ir saistītas ar zveju, ir 

izveidotas Vidusjūras dienvidu un austrumu jaunattīstības valstīs, apliecinot to, kāda 

nozīme no šo reģionu ilgtspējīgas attīstības viedokļa ir mazajām zivsaimniecībām, jo 

īpaši visneaizsargātāko piekrastes teritoriju mazajām zivsaimniecībām; 

15. uzskata, ka Komisijai ir jāparedz iespēja sniegt pamatnostādnes par to, kā vislabāk 

izmantot līdzekļus, kurus var iegūt no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un 
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Eiropas kaimiņattiecību instrumenta; 

16. uzskata par ārkārtīgi svarīgu sekmēt, izmantot un stimulēt vienas teritorijas vai reģiona 

mazo zvejnieku sadarbību, lai kolektīvi veiktu vietējo zivju resursu plānošanu un 

apsaimniekošanu, ņemot vērā efektīvu un konkrētu reģionalizāciju un ievērojot KZP 

objektīvos mērķus gadījumos, kad amatu, mērķu, tehnisko raksturlielumu un 

nodarbinātās apkalpes milzīgā sadrumstalotība un dažādība padara gandrīz neiespējamu 

horizontālas un vienveidīgas pieejas īstenošanu; 

17. konstatē, ka neraugoties uz neseniem uzlabojumiem, joprojām augsts saglabājas to zivju 

krājumu skaits, kuru apjoms nav faktiski izvērtēts, un ka Zivsaimniecības zinātnes, 

tehnikas un ekonomikas komiteja ZZTEK sūdzas, patlaban mēs saskaramies arī ar pašu 

izvērtējumu skaita samazināšanos — 2012. gadā tika veikti 44 izvērtējumi un tikai 15 

2014. gadā; 

18. uzskata, ka racionāla un ilgtspējīga zvejas pārvaldība ir atkarīga no attiecīgo datu 

zinātniskas izmantošanas, piemēram, attiecībā uz zvejas jaudu, veiktās zvejas darbībām, 

izmantotā krājuma bioloģisko stāvokli un pašas zvejošanas sociāli ekonomisko stāvokli 

konkrētajā brīdī; 

19. konstatē, ka tikai 40 % no loma, kas tiek izkrauts teritorijā, kurā ir spēkā GFCM 

regulējums, tiek iegūti no krājumiem, kuru zinātniskais izvērtējums ir iesniegts 

Komisijai, un ka minētais īpatsvars samazinās, ja runa ir par krājumiem, attiecībā uz 

kuriem tiek īstenots apsaimniekošanas plāns; tā kā šī ir joma, kurā ir jāpalielina 

zinātnisko izvērtējumu piemērošanas apjoms, lai konstatētu krājumu stāvokli, un 

jāpalielina to lomu īpatsvars, kas ir iegūti, zvejojot saskaņā ar daudzgadu 

zivsaimniecības plāniem; 

20. uzsver nepieciešamību īstenot integrētu pieeju, kurā būtu ņemta vērā vienlaikus jūras 

vides dažādība, sugu (gan zvejojamo, gan nezvejojamo) sarežģītība jūrā, dažādie 

raksturlielumi un zvejas darbību īpatnības; 

21. atzīst, ka pieejamie dati, ar kuriem nosaka mazo zivsaimniecību darbības apjomu un 

ietekmi, ir ierobežoti un dažādās dalībvalstīs var būt atšķirīgi; tā kā, kā jau tika minēts, 

trūkst datu, amatniecisko zveju parasti mēdz neņemt vērā pietiekami nopietni, kā 

rezultātā tā tiek atstāta novārtā lēmumu pieņemšanas procesā; 

22. stingri atbalsta GFCM priekšlikumu izveidot zvejas darbību katalogu un tajā iekļaut 

informāciju par zvejas iekārtām un zvejas darbībām, kā arī zvejas teritoriju un 

zvejošanai paredzēto zivju un nejaušo lomu aprakstu, lai sniegtu pilnīgu zvejas darbību 

aprakstu noteiktā teritorijā un tās mijiedarbības aprakstu, kas tiek īstenota ar citām 

zivsaimniecības nozarēm, piemēram, zivju krājumu atjaunotājiem; 

23. aicina Komisiju sekmēt ciešu zinātnisko sadarbību un censties uzlabot to datu ieguvi, 

kas attiecas uz vissvarīgākajiem zivju krājumiem, samazinot laiku starp datu ieguvi un 

gala izvērtējumu un pieprasot ZZTEK izvērtējumus par jauniem zivju krājumiem; pauž 

dziļu nožēlu par to, ka Vidusjūrā lielākā daļa lomu tiek iegūta no zivīm, par kurām 

iegūtais datu apjoms ir niecīgs („data deficient fisheries”); 

24. uzsver lielo un izšķiroši svarīgo nepieciešamību palielināt apmaiņu ar datiem un apkarot 



 

PR\1111357LV.docx 7/8 PE595.446v01-00 

 LV 

datu nepieejamību un izkliedētību, tiešsaistē izveidojot visaptverošu arhīvu, kuru 

finansētu no publiskiem avotiem un kurā būtu iekļauti visi dati par zivīm un zveju, lai 

varētu atvieglot neatkarīgu un daudzkārtēju kvalitātes kontroli un analīzi, un līdz ar to 

sākt konstruktīvu dialogu par zivju krājumu izvērtējumiem; 

25. norāda, ka ietekme, kāda ir INN zvejai, proti, nelegālās zvejas skaitam, apjomam un 

raksturlielumiem, patlaban izvērtēta netiek un līdz ar to tā netiek pietiekamā mērā 

atspoguļota informācijā par šā brīža zvejas stāvokli un par tendencēm, kas ir 

novērojamas laikā, kaut arī tā būtu pienācīgi jāņem vērā, izstrādājot zinātniskos 

izvērtējumus, kurus izmanto zvejas zinātniskajā pārvaldībā; 

Izpratne 

26. uzsver, ka efektīvus rezultātus un pilnīgu izpildi var nodrošināt, ja šīs nozares 

subjektiem ir augsts apzinīguma un izpratnes līmenis, visiem zvejniekiem (gan 

komerciāliem, gan izklaides) radot iespējas un izglītojot visus zvejniekus un viņus 

iesaistot lēmumu pieņemšanas procesā, papildus kam tiek veiktas īpašas darbības, ar 

kurām izplata paraugpraksi; 

27. uzskata par svarīgu informēt arī patērētājus, jo arī viņi ir jāizglīto un jāaicina zivis 

patērēt atbildīgi, dodot priekšroku vietējas izcelsmes zivīm, kas ir zvejotas ar 

ilgtspējīgām tehnoloģijām, iespējams, no krājumiem, kas netiek ekspluatēti pārmērīgi; 

šajā sakarībā uzskata par nepieciešamu ne tikai izveidot izsekošanas sistēmu, bet arī un 

galvenokārt patērētājiem sniegt pilnīgu un uzticamu informāciju; 

28. uzsver to, ka, ņemot vērā, šo jauno scenāriju un visus tos minētos faktorus, kas 

mijiedarbojas Vidusjūrā un kas ir izmainījuši pieeju zvejai šajā teritorijā, ir jāpārskata 

Regula (EK) Nr.  1967/2006, kurā ir reglamentēti Vidusjūras zvejas resursi, lai 

pielāgotos šā brīža situācijai; 

29. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Vidusjūra, kurā mīt 17 000 jūras sugu, ir viena no pasaules teritorijām, kurā valda lielāka 

bioloģiskā daudzveidība. Tomēr kopējais to zivju resursu apjoms, kuras zvejo pārmērīgi 

daudz, viennozīmīgi divkārt vai trīskārt pārsniedz maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. 

Pastāv risks, ka Vidusjūra pārvērtīsies par tuksnesi.  

Papildus tam, ka zveja ir pārmērīga, Vidusjūra ir pakļauta arī citiem spēcīgiem apdraudējuma 

faktoriem, piemēram, pārmērīgam uzturvielu un mēslojuma īpatsvaram, piesārņojumam, 

piekrastes un dzīvotņu izmaiņai. Citi riska faktori ir: jūras satiksme, naftas un gāzes ieguve. 

Vidusjūra papildus tam ir ļoti jūtīga pret klimata pārmaiņām. Tā ir jāaizsargā.  

Turpmāk ir izklāstīti daži galvenie ziņojuma aspekti:  

– resursu daudzgadēja apsaimniekošana lielākas ilgtspējības nolūkā, ko nodrošina, cita starpā 

izmantojot specializētākas zvejas iekārtas; 

– sadarbība ar trešām valstīm, kas darbojas Vidusjūrā; 

– bioloģiskais pārtraukums, kura pamatā ir sugu bioloģiskie raksturlielumi; 

– dažu teritoriju slēgšana, lai izaudzētu pārmērīgai zvejai pakļauto sugu mazuļus un tās 

atjaunotu; 

– priviliģētas amatniecisko zivsaimniecību tiesības zvejot;  

– lielāka kontrole pār nelikumīgās zvejas darbībām līdztekus īpašiem pasākumiem, kurus 

piemēro personām un uzņēmumiem, kas ir pārkāpuši noteikumus un kam nav atļaujas; 

– iespējama kvotu ieviešana attiecībā uz dažām pārmērīgai zvejai pakļautām sugām; 

– minimālās daļas ievērošana un šīs daļas noteikšana, balstoties uz zinātniskiem kritērijiem; 

– lielāka ķēdes kontrole līdz pat zivju tirgum, patērētājam sniedzot izsmeļošāku informāciju; 

– reģionālo zvejas organizāciju lielāka iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā, ievērojot KZP 

ietvaros pieminēto reģionalizāciju;  

Pastāvīgais ziņojums vispārējos vilcienos tika izstrādāts galvenokārt tāpēc, lai sasniegtu šādus 

mērķus: 

– resursu daudzgadīga apsaimniekošana lielākas ilgtspējības nolūkā, ko nodrošina, cita starpā 

izmantojot specializētākas zvejas iekārtas; 

– sadarbība ar trešām valstīm, kas darbojas Vidusjūrā; 

– bioloģiskais pārtraukums; 

– dažu teritoriju slēgšana, lai izaudzētu pārmērīgai zvejai pakļauto sugu mazuļus un tās 

atjaunotu; 

– priviliģētas amatniecisko zivsaimniecību tiesības zvejot; 

– lielāka kontrole pār nelikumīgās zvejas darbībām līdztekus īpašiem pasākumiem, kurus 

piemēro personām un uzņēmumiem, kas ir pārkāpuši noteikumus un kam nav atļaujas; 

– iespējama kvotu ieviešana attiecībā uz dažām pārmērīgai zvejai pakļautām sugām; 

– minimālās daļas ievērošana; 

– lielāka ķēdes kontrole līdz pat zivju tirgum, patērētājam sniedzot izsmeļošāku informāciju; 

– GFCM un reģionālo zvejas organizāciju lielāka iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā, 

ievērojot kopējās lauksaimniecības politikas (KZP) ietvaros pieminēto reģionalizāciju. 

 


