
PR\1202523LV.docx PE650.373v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Zivsaimniecības komiteja

2019/2162(INI)

10.7.2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par zivju krājumu apmēra palielināšanu jūrās: pasākumi, ar ko tiktu veicināta 
krājumu atjaunošana virs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma, tostarp zivju 
krājumu atjaunošanas zonas un aizsargājamās jūras teritorijas
(2019/2162(INI))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Caroline Roose



PE650.373v01-00 2/9 PR\1202523LV.docx

LV

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS..............................................3

PASKAIDROJUMS ...................................................................................................................7



PR\1202523LV.docx 3/9 PE650.373v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par zivju krājumu apmēra palielināšanu jūrās: pasākumi, ar ko tiktu veicināta krājumu 
atjaunošana virs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma, tostarp zivju krājumu 
atjaunošanas zonas un aizsargājamās jūras teritorijas
(2019/2162(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punktu un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 11. un 191. pantu,

– ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku (KZP),

– 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),

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumā “ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģija 2030. gadam. Atgriezīsim savā dzīvē dabu” (COM(2020)0380) izklāstīto ES 
Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam,

– ņemot vērā Starpvaldību zinātnes un politikas platformas bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES) 2019. gada vispārējo novērtējuma ziņojumu par 
bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem,

– ņemot vērā Starptautiskās Dabas un dabas resursu saglabāšanas savienības (IUCN) 
2016. gada rezolūciju par aizsargājamo jūras teritoriju pārklājuma palielināšanu, lai 
efektīvi saglabātu jūras bioloģisko daudzveidību,

– ņemot vērā 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību Pušu konferences 15. sesiju (COP15)1,

– ņemot vērā Pasaules Bankas 2017. gada ziņojumu “The sunken billions revisited: 
Progress and Challenges in Global Marine Fisheries” (“Jauns ieskats attiecībā uz jūras 
dzīlēs pieejamajiem miljardiem: pasaules jūras zvejniecības progress un problēmas”),

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 1. oktobra ziņojumu par progresu aizsargājamo jūras 
teritoriju izveidē (saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK 21. pantu) 
(COM(2015)0481),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0015.
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– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā KZP mērķis ir nodrošināt, ka zvejas un akvakultūras darbības ilgtermiņā ir 
ekoloģiski ilgtspējīgas, un pakāpeniski atjaunot un uzturēt zivju krājumu populācijas 
virs biomasas līmeņa, kas spēj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu;

B. tā kā Jūras stratēģijas pamatdirektīvas mērķis ir aizsargāt un saglabāt jūras vidi, novērst 
tās pasliktināšanos un atjaunot jūras ekosistēmas, un līdz 2020. gadam panākt labu vides 
stāvokli ES jūras ūdeņos;

C. tā kā zivsaimniecības pārvaldības pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar KZP, sāk sniegt 
rezultātus, jo pieaug to zivju krājumu skaits, kas tiek izmantoti ilgtspējīgā līmenī, 
tādējādi palielinot to krājumu ieguves apjomu, kuri vēl nesen tika pārmērīgi izmantoti;

D. tā kā saskaņā ar Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) 
datiem aptuveni 38 % krājumu Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā un aptuveni 92 % 
krājumu Vidusjūrā joprojām tiek izmantoti pārmērīgi, neraugoties uz juridisko prasību 
līdz 2020. gadam pārtraukt pārzveju;

E. tā kā zveja ar maksimālo ekonomisko ienesīgumu attiecas uz nozvejas līmeni, ar kuru 
tiek maksimāli palielināti sabiedrības sociālie, vides un ekonomiskie ieguvumi, tādējādi 
uzlabojot nozares izturētspēju;

F. tā kā IUCN aicina līdz 2020. gadam vismaz 30 % no visām jūras dzīvotnēm pārveidot 
par īpaši aizsargājamu jūras teritoriju (AJT) tīklu, kā arī veikt citus efektīvus teritorijas 
saglabāšanas pasākumus, lai vismaz 30 % okeāna teritorijas netiktu veiktas ieguves 
darbības;

G. tā kā ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam ir noteikts juridiski saistošs mērķis 
aizsargāt vismaz 30 % no ES jūras teritorijas un stingri aizsargāt 10 % no ES jūras 
teritorijas;

H. tā kā jūras bioloģiskās daudzveidības zudumam ir sociālekonomiska ietekme uz 
zvejniecības nozari, piekrastes kopienām un sabiedrību kopumā, un tāpēc tas būtu 
jānovērš; tā kā saskaņā ar Pasaules Bankas datiem zivju populāciju atjaunošana sniegtu 
lielākus ekonomiskos ieguvumus nekā pašreizējais jūras zivju populāciju stāvoklis;

I. tā kā zinātniskajās aprindās pastāv stingra vienprātība par to, ka AJT noteikšana nāk par 
labu zvejniecības nozarei, jo rada plašāku ietekmi un pozitīvi ietekmē pieņemšanu 
darbā,

Zvejniecības pārvaldības uzlabošana pārzvejas novēršanas nolūkā

1. atkārtoti aicina pilnībā īstenot KZP, lai atjaunotu un saglabātu zivju krājumu 
populācijas virs biomasas līmeņa, kas spēj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu (MSY);

2. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt zinātnisko tvērumu, lai vēlākais līdz 
2025. gadam novērtētu 100 % no Eiropas ūdeņos izmantotajiem zivju krājumiem un 
aprēķinātu MSY visiem šiem krājumiem;
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3. mudina Komisiju stiprināt ekosistēmas pieejas īstenošanu zivsaimniecības pārvaldībā, 
lai līdz minimumam samazinātu negatīvo ietekmi uz jūras ekosistēmām, zivju 
krājumiem un sabiedrību;

4. aicina Komisiju turpināt atbalstīt plānus selektivitātes uzlabošanai un ņemt vērā 
pētījumu rezultātus, kas liecina par zvejas paņēmienu, piemēram, grunts zvejas rīku vai 
zivju pievilināšanas ierīču (ZPI), kaitīgo ietekmi, stingri ierobežojot to izmantošanu;

5. uzskata, ka ES būtu jādara vairāk, nekā to paredz pašreizējā zivsaimniecības pārvaldības 
prakse, un jāveicina pāreja uz mazietekmējošu zvejniecību, lai atjaunotu zivju krājumus 
un jūras ekosistēmas;

6. uzskata, ka MSY nevajadzētu būt vienīgajam ES zivsaimniecības pārvaldības rādītājam 
un ka būtu jāizmanto arī maksimālais ekonomiskais ienesīgums (MEY);

7. aicina Komisiju sākt pieprasīt zinātniskus ieteikumus par MEY, sākot šo procesu ar 
vissvarīgākajiem krājumiem;

8. aicina Komisiju pakāpeniski ierosināt KPN, kas ilgtermiņā visiem krājumiem ir noteikta 
MEY līmenī un līdz 2030. gadam nodrošināt to, ka tas ir paveikts attiecībā uz 30 % no 
KPN;

Aizsargājamo teritoriju tīkla paplašināšana un tā pārvaldības uzlabošana

9. uzsver — lai gan Eiropas Savienība ir panākusi progresu un sasniegusi mērķi noteikt 
10 % Eiropas ūdeņu par aizsargājamām teritorijām, AJT tīkls nebūt nav pilnībā efektīvs 
un tikai ļoti nelielai daļai pašreizējo AJT ir izstrādāti pārvaldības plāni un aizsardzības 
pasākumi;

10. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu tās Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam 
nodrošināt aizsardzību vismaz 30 % ES jūras teritorijas;

11. prasa, lai puse no šīs teritorijas, proti, 15 % Eiropas ūdeņu, gūtu labumu no augsta 
aizsardzības līmeņa, kas ietver apgabalus, kuros ir aizliegta jebkāda nozveja un 
saimnieciska darbība (nepieņemamās zonas), apgabalus, kuros ir aizliegtas tikai 
vispostošākās zvejas metodes, piemēram, grunts zvejas rīki, un zivju krājumu 
atjaunošanas apgabalus, kā paredzēts KZP;

12. mudina dalībvalstis turpināt noteikt AJT saskaņā ar Putnu direktīvu, Dzīvotņu direktīvu 
un Jūras stratēģijas pamatdirektīvu, lai sasniegtu šos mērķus;

13. prasa izveidot AJT kā daļu no saskaņota savienoto teritoriju tīkla, iekļaujot tajā atkrastes 
un dziļjūras teritorijas; atgādina par prasību pārtraukt zveju ar grunts zvejas rīkiem, kuru 
garums ir mazāks par 400 m, apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tajos ir vai varētu būt 
jutīgas jūras ekosistēmas (JJE);

14. mudina Komisiju noteikt dalībvalstīm stingras AJT pārvaldības pamatnostādnes un 
izveidot AJT klasifikāciju, ņemot vērā to izveides stadiju, pārvaldības plānus un 
ekosistēmas ieguvumus un  pamatojoties uz spēkā esošajām pamatnostādnēm, 
piemēram, IUCN vispārējiem standartiem;
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15. mudina dalībvalstis izstrādāt stingrākus un efektīvākus pašreizējo AJT pārvaldības 
plānus un ieviest stingrākus kontroles pasākumus, lai nodrošinātu to, ka AJT tiek 
respektētas, tostarp iesaistot šajā procesā zivsaimniecības nozari;

16. atzīst, ka AJT un citu aizsargājamo teritoriju panākumi ir saistīti ar to, ka tās pieņem un 
respektē zvejnieki, piekrastes kopienas un citas ieinteresētās personas; tādēļ prasa AJT 
izstrādē, pārvaldībā un uzraudzībā iekļaut zivsaimniecības nozari, tostarp tās 
nerūpniecisko komponentu, kā arī citas attiecīgās ieinteresētās personas;

17. uzsver to, cik svarīga ir visaptveroša un saskaņota pieeja AJT izveidē, ne tikai 
ierobežojot komerciālās zvejas darbības, bet arī pievēršoties citām darbībām, piemēram, 
fosilā kurināmā izpētei un ieguvei, izrakteņu ieguvei, liela mēroga akvakultūrai, 
bagarēšanai, transportam un atpūtas zvejai;

18. aicina dalībvalstis saskaņā ar KZP paplašināt zivju krājumu atjaunošanas apgabalu 
tīklu;

Citu zivju krājumu atjaunošanos apdraudošu vides faktoru novēršana

19. uzsver, ka ātra un stingra rīcība cīņā pret klimata pārmaiņām ir būtiska, lai saglabātu 
veselīgas zivju populācijas un tādējādi ilgtermiņā nodrošinātu zvejas darbību 
nepārtrauktību un pārtikas nodrošinājumu;

20. uzsver, ka, rūpējoties par zivju krājumu atjaunošanu, ir jāpievērš uzmanība arī citām 
antropogēnām sekām, piemēram, skābekļa noplicināšanai un paskābināšanās 
jautājumam, kā arī dažādiem piesārņojuma avotiem, kas ietekmē zivju krājumu 
atjaunošanu, piemēram, nitrātiem, notekūdeņiem, mēslošanas līdzekļiem, pesticīdiem, 
toksiskām ķīmiskajām vielām, rūpnieciskās darbības un masu tūrisma radītam 
piesārņojumam, akvakultūras atliekām, plastmasas un mikroplastmasas piesārņojumam, 
saules krēmiem, hormoniem, trokšņa piesārņojumam, naftas noplūdēm un nozaudētiem 
vai izmestiem zvejas rīkiem;

21. aicina Komisiju ņemt vērā šos pieprasījumus un reaģēt uz tiem savā jaunajā rīcības 
plānā par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību, ko tā 
plāno iesniegt līdz 2021. gadam, kā arī visos turpmākajos tiesību aktu priekšlikumos;

°

° °

22. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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2020. gadam bija jābūt gadam, kurā jāpanāk labs jūras vides stāvoklis un visu zivju krājumu 
izmantošanā jāsasniedz ilgtspējīgs līmenis. KZP satvarā pieņemtie pasākumi sāk sniegt 
rezultātus, un to zivju krājumu skaits, kas tiek izmantoti ilgtspējīgā līmenī, palielinās, ļaujot 
palielināt arī nozvejas apjomu attiecībā uz dažām sugām, kas līdz šim bija apdraudētas. 
Tomēr Jūras stratēģijas pamatdirektīvā un KZP noteiktie mērķi nav sasniegti. Ņemot vērā 
problēmas apmēru un jaunos riskus, ko rada klimata pārmaiņas, vairs nepietiek tikai ar to, ka 
tiek saglabāti resursi un vide, bet ir jāpievēršas atjaunošanai. 

Viens no galvenajiem KZP mērķiem kopš 2013. gada ir izbeigt visu Eiropas krājumu pārzveju 
un līdz 2020. gadam piemērot maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) mērķi attiecībā 
uz krājumu izmantošanas apmēriem. Saskaņā ar Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un 
ekonomikas komitejas (ZZTEK) datiem 38 % krājumu Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā 
un 92 % krājumu Vidusjūrā joprojām ir pārzvejoti. Ir pilnībā jāīsteno KZP un jāveic papildu 
pasākumi.

Lai gan ICES šajā jautājumā ir veikusi ievērojamo darbu, ne visi krājumi gūst labumu no 
zinātniskā novērtējuma, kas vajadzīgs, lai aprēķinātu MSY. Pietiekamu zinātnisko datu 
ieguvei un analīzei vajadzīgo resursu trūkums pārāk bieži tiek izmantots kā arguments, lai 
pamatotu to, ka dažām sugām, jo īpaši Vidusjūrā, nav noteikta KPN un kvotas. Eiropas 
Komisijai un dalībvalstīm ir jāpalielina zinātniskais segums, lai vēlākais līdz 2025. gadam 
novērtētu 100 % Eiropas ūdeņu krājumu un aprēķinātu MSY visiem šiem krājumiem. Nav 
pieņemami turpināt zvejot sugas, par kurām nav pietiekamu datu, tādējādi apdraudot šīs 
sugas.

Turklāt, kaut arī MSY ļauj stabilizēt zivju krājumu apmērus, ar šo pieeju vien nepietiek, lai 
ilgtspējīgi atjaunotu zivju krājumus. Zinātnieki ir izstrādājuši vēl vienu rādītāju — maksimālo 
ekonomisko izdevīgumu (MEY). MSY mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku ilgtspējīgu 
nozveju, savukārt MEY mērķis ir zvejot zem šā līmeņa, kas arī uzlabotu zivju krājumu 
noturību. IPCC īpašajā ziņojumā par okeāniem un kriosfēru tika uzsvērta klimata pārmaiņu 
ietekme uz jūrām un zivīm. Šajā sakarībā, lai ilgtermiņā garantētu pārtikas nodrošinājumu, ir 
svarīgi saglabāt zināmu rezervi, kas ļautu sugām izturēt klimata pārmaiņu sekas, un vienlaikus 
samazināt degvielas patēriņu. Zveja, ievērojot MEY, tādā līmenī, kurā zvejnieki gūst 
vislielāko ekonomisko labumu, arī uzlabo nozares ekonomisko noturību. MEY, ko jau 
piemēro krājumiem, kurus pārvalda tikai Islande, ļauj nodrošināt labākus zvejnieku 
ienākumus un varētu palīdzēt atjaunot visvairāk apdraudētos krājumus. Komisijai ir 
jāpieprasa zinātniskais ieteikums par MEY un jānosaka KPN šajā līmenī.

Arī selektivitātes uzlabošana var dot ievērojamus panākumus. Jāturpina pētījumi, lai 
izstrādātu zvejas paņēmienus, kuri mazākā mērā ietekmē jūras vidi, un Eiropas Savienībai 
jāatbalsta šie pētījumi. Daudzos pētījumos ir uzsvērta dažu paņēmienu postošā ietekme, 
piemēram, zvejas rīku izmantošana saskarē ar jūras gultni vai zivju pievilināšanas ierīču (ZPI) 
izmantošana. To izmantošanai jābūt stingri ierobežotai. Kaut arī tā saukto ekoloģisko vai 
bioloģiski noārdāmo ZPI parādīšanās var būt risinājums ZPI radītā piesārņojuma problēmas 
novēršanai, tas nav izmantojams ilgtermiņā, ņemot vērā šīs metodes neselektīvo raksturu.

Mazapjoma nerūpnieciskā zvejā jau sen tiek izmantoti mazāk kaitīgi paņēmieni. Šāda 
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mazapjoma vietējā zveja, kas rada daudzas darbvietas un piedāvā kvalitatīvus un videi 
nekaitīgākus produktus, ir Eiropas zivsaimniecības nākotne. Mūsu noteikumiem tā ir 
jāaizsargā, un tai ir jāsaņem taisnīga daļa no katrai valstij piešķirtajām KPN un kvotām.

Ar zivsaimniecības pārvaldību vien okeānu saglabāšanas problēmu atrisināt nevar. Kā 
paredzēts KZP, tā dēvētie telpiskie pasākumi, piemēram, aizsargājamās jūras teritorijas vai 
krājumu atjaunošanas teritorijas, var palīdzēt atjaunot zivju krājumus, vienlaikus aizsargājot 
jūras bioloģisko daudzveidību.

Instrumenti, kas paredzēti gan KZP, gan Jūras stratēģijas pamatdirektīvā, Dzīvotņu direktīvā 
un Putnu direktīvā vai valsts tiesību aktos, netiek īstenoti vai koordinēti pietiekamā apmērā. 
Daži no tiem, piemēram, KZP 8. pantā paredzētie zivju krājumu atjaunošanas apgabali, tiek 
izmantoti ļoti reti. Šos instrumentus pārvalda dažādas, nevis tās pašas, pārvaldes iestādes. Ir 
jāstiprina saikne starp šiem dažādajiem instrumentiem.

Konvencijā par bioloģisko daudzveidību (KBD) un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos ir 
paredzēts, ka līdz 2020. gadam būtu jānodrošina 10 % pasaules ūdeņu aizsardzība. Eiropas 
Savienība, vismaz teorētiski, šo mērķi sasniedza 2017. gadā. Zinātnieki un Starptautiskā 
Dabas aizsardzības savienība (IUCN) iesaka līdz 2030. gadam nodrošināt aizsardzību 30 % 
ūdeņu. Šo lūgumu Eiropas Parlaments iekļāva vairākās rezolūcijās, un pēc tam Eiropas 
Komisija to ietvēra ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam. Tagad šis mērķis ir jāiekļauj 
ES tiesību aktos, padarot to juridiski saistošu un tādējādi nodrošinot, ka tiek kontrolēta tā 
izpilde.

Tomēr ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ko īsti nozīmē šie 10 % vai 30 % no aizsargājamām 
jūras teritorijām. Vairāki pētījumi liecina, ka daudzām aizsargājamām jūras teritorijām nav 
efektīvu apsaimniekošanas plānu vai pasākumu. Nedrīkst pieļaut, ka šāda situācija turpina 
pastāvēt. Komisijai un dalībvalstīm ir pēc iespējas drīzāk jārīkojas, lai visām esošajām 
aizsargājamām jūras teritorijām tiktu ieviesti efektīvi apsaimniekošanas plāni. 

Lai sasniegtu mērķi attiecībā uz laba jūras vides stāvokļa panākšanu, ir svarīgi, lai no šiem 
30 % aizsargājamo teritoriju 15 % Eiropas ūdeņu tiktu nodrošināts augsts aizsardzības 
līmenis. Augsta līmeņa aizsargājamās jūras teritorijas ietver apgabalus, kuros ir aizliegta 
nozveja un jebkāda saimnieciska darbība, kā arī KZP noteiktus zivju krājumu atjaunošanas 
apgabalus un apgabalus, kuros ir aizliegtas tikai visproblemātiskākās zvejas metodes, ņemot 
vērā vietējās īpatnības un gada laikposmus. Ir jāatjauno cietušās teritorijas, kurās ir izdarīti 
kaitējumi videi. Lai nodrošinātu ierosināto pasākumu pareizu īstenošanu, iepriekš noteiktos 
intervālos būtu jāveic progresa pārskats.

Attiecībā uz šīm īpaši aizsargājamajām teritorijām ir svarīgi situāciju skatīt plašākā tvērumā, 
domājot ne tikai par zveju, bet arī ieviešot pasākumus, ar kuriem tiktu ierobežota cita veida 
negatīva ietekme, ko rada tādas saimnieciskās darbības kā transports, enerģijas ražošana, 
izrakteņu ieguve un fosilais kurināmais, masu tūrisms, bagarēšana un intensīva akvakultūra, 
kā arī ierobežoti citi ārēji piesārņojuma avoti.

Kopš to izveides 2014. gadā ir ieviesti ļoti nedaudzi zivju krājumu atjaunošanas apgabali. 
Tomēr zivju krājumu atjaunošanas apgabalos, piemēram, Jabuka/Pomo Pit, ko 2017. gadā 
izveidoja Vidusjūras Vispārējā zivsaimniecības komisija (GFCM), jau ir gūti rezultāti. Šis 
apgabals, kas stratēģiski noteikts vietā, kur atjaunojas konkrētu sugu, tostarp heka, krājumi, ir 
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ļāvis atjaunot šīs sugas krājumus, kas sastopami ārpus aizsargājamās teritorijas, un tādējādi 
sniedzis atbalstu vietējiem zvejniekiem. 

Citas aizsargājamās jūras teritorijas, kas sākotnēji tika izveidotas, lai aizsargātu konkrētas 
sugas, ir pozitīvi ietekmējušas zivju populācijas. Zviedrijā kopš 1979. gada ir aizliegts zvejot 
noteiktā Åskelandet-Kvädö (Natura 2000 apgabals SE0230138) rezervāta daļā, lai aizsargātu 
jūras ērgli. Tā rezultātā Baltijas jūras piekrastēs ir palielinājies plēsīgo zivju (līdaku, asaru 
u. c) skaits un izmērs.

Lai aizsargājamās jūras teritorijas tiktu ieviestas veiksmīgi, ir svarīgi, lai šādus pasākumus 
pieņemtu zvejnieki. Ir būtiski iesaistīt zvejniekus aizsargājamo teritoriju sagatavošanā un 
pārvaldībā. Viņi var arī piedalīties aizsargājamo jūras teritoriju uzraudzībā un kontrolē 
papildus kuģu satelītnovērošanas sistēmas (Vessel Monitoring System) paplašināšanai un 
pārbaužu uz vietas pastiprināšanai.

Ir svarīgi, lai pašreizējā un turpmākā EJZF resursi tiktu piesaistīti galvenokārt šādu augsta 
līmeņa aizsargājamu jūras teritoriju izveidei, ieinteresēto personu apmācībai un šādu teritoriju 
pārvaldībai un kontrolei.

Visbeidzot, ir svarīgi uzlabot zināšanas par dažādu piesārņojuma avotu ietekmi uz jūras faunu 
un floru un veikt attiecīgus pasākumus, lai tos samazinātu līdz minimumam. Ziņojumā jo 
īpaši Komisija tiek aicināta pievērsties jautājumam par piesārņojumu ar nitrātiem, it sevišķi 
daļēji slēgtās jūrās, notekūdeņu attīrīšanu, kā arī piesārņojumu ar lauksaimniecībā izmantoto 
augu aizsardzības līdzekļiem, rūpniecisko piesārņojumu, plastmasu un mikroplastmasu, 
cigarešu izsmēķiem, saules aizsarglīdzekļiem vai hormoniem.

Īstenojot visus šos pārvaldības, tehnoloģiskos, teritoriālos un vides pasākumus, būs iespējams 
ne tikai sasniegt Savienības vides mērķus uz ekosistēmu vērstas pieejas satvarā (jūras floras, 
putnu sugu u. c. saglabāšana un atjaunošana), bet arī uzlabot zivju krājumu veselību un 
ilgtermiņā nodrošināt labumu zvejniecības nozarei.


