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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, cik nozīmīgi ir īstenot reformēto kopējo zivsaimniecības politiku, jo tā nodrošina 
zvejas resursu ilgtspējīgu attīstību un ierobežo pārzveju, kas apdraud dzīvību jūrā;

2. uzsver Jūras vides stratēģijas direktīvas priekšlikuma nozīmību (COM(2005)0505) un 
atgādina, ka nepieciešams, lai dalībvalstis izstrādātu savus plānus ar jūras vidi saistīto 
biotisko un abiotisko resursu aizsardzībai;

3. uzskata, ka, lai aizsargātu jūras kopējās teritorijas, ir ļoti svarīgi veicināt nolīgumus un 
saskaņotas rīcības plānus starp ES un trešām valstīm;

4. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu īstenot kopēju jūrniecības politiku, kuras pamatā būtu 
holistiska pieeja okeāniem un vērš uzmanību uz to, ka nepieciešams visos vides aspektos, 
kā arī ekoloģiski saglabāt okeānus, kā garantiju nozaru ekonomiskai attīstībai, piemēram, 
zivsaimniecības, tūrisma, kā arī citu nozaru attīstībai;

5. aicina Komisiju izstrādāt īpašu rīcības programmu, lai izskaustu nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju, kas visvairāk apdraud zivju krājumu atjaunošanos;

6. atgādina, cik nozīmīga ir Septītā Pētniecības pamatprogramma, un atgādina, ka 
zivsaimniecība un ilgtspējīga okeānu izmantošana jāuzskata par stratēģisku prioritāti, lai 
saglabātu jūras vidi;

7. mudina Komisiju pārskatīt noteiktu zivju sugu pārvaldības un atjaunošanas plānus, kas 
bieži vien neatbilst šo sugu monitoringa pareiziem rezultātiem; mudina Komisiju 
piemērot konkrētākus pasākumus, kas atbilstu attiecīgajos bioģeogrāfiskajos reģionos 
izmantotajiem zvejas rīkiem un metodēm;

8. atzīmē, ka selektīvu zvejas paņēmienu veicināšana ir prioritāte, jo, samazinot piezveju,  
tiks veicināta zivsaimniecības ilgtspējība un uzturēta bioloģiskā daudzveidība;

9. mudina Komisiju labāk pārbaudīt to Kopienas likumu ievērošanu, kas saistīti ar cīņu pret 
jūras ekosistēmu piesārņojumu un degradēšanu;

10. atzinīgi vērtē ES un dalībvalstu priekšlikumu iekļaut jūras un upju ekosistēmas 
NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā un aicina, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta  
teritorijām, kurās notiek zivju krājumu reproducēšanās;

11. aicina Komisiju vēl vairāk konsolidēt NATURA 2000 tīklu, paplašinot to desmit jaunajās 
dalībvalstīs, kas pievienojās ES 2004. gadā, kā arī Bulgārijā un Rumānijā, jo šīm divām 
valstīm pievienojoties, Melnā jūra ir kļuvusi par Kopienas ūdeņu daļu;

12. pauž bažas par to, kā eksotisko sugu ievazāšana un ģenētiski modificēto zivju iespējamā 
izbēgšana jūras ekosistēmās varētu ietekmēt bioloģisko daudzveidību, un aicina Komisiju 
dziļāk izpētīt šo apdraudējumu;

13. pauž bažas par to, ka ģenētiski modificētas zivis varētu izbēgt jūras ekosistēmās, un par 
iespējamo šo zivju krustošanos ar vietējām zivīm, kas varētu sagraut šo ekosistēmu 
bioloģisko daudzveidību; aicina Komisiju aizliegt ievest Eiropas Savienības teritorijā 
ģenētiski modificētas zivis, kas paredzētas Eiropas Savienības pārtikas apritei;
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14. mudina Komisiju veicināt un atbalstīt pētījumus par agrāk nebrīvē neaudzētu zivju sugu 
audzēšanu, jo īpaši to sugu, kuras visvairāk cietušas no pārzvejas, tādējādi apmierinot 
tirgus vajadzības, kuras visvairāk varētu ietekmēt nozvejas samazināšanās;

15. aicina Komisiju finansēt pētījumus par jūras ekosistēmām, īpaši par tām teritorijām, kurās 
ir bagātīga bioloģiskā daudzveidība un notiek intensīva zveja;

16. atzinīgi vērtē Komisijas pausto nodomu ieviest īpašus tiesību aktus par zivju 
ekosertifikāciju un mudina Komisiju iesniegt šādu likumdošanas priekšlikumu, cik drīz 
vien iespējams;

17. aicina Komisiju ieviest efektīvas kontroles sistēmas balasta ūdeņu izgāšanai ES ūdeņos;
18. mudina Komisiju izdarīt spiedienu uz tiem, kas atbildīgi par to, ka ilgstoši kavējas 

reģionālo zivsaimniecības konsultatīvo padomju izveidošana, kurām ir liela nozīme, lai 
veicinātu zivju resursu monitoringu un saglabāšanu;

19. mudina Komisiju uzsākt kampaņas sabiedrības izpratnes veicināšanai par problēmām, kas 
saistītas ar zvejas resursu un attiecīgo ekosistēmu saglabāšanu;

20. vērš uzmanību uz to, ka nepieciešama finansiāla kompensācija vietējām kopienām, kuru 
ienākumus negatīvi ietekmējusi konkrēta rīcība jūras vides saglabāšanai.
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