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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu, ka Ceturtajā ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas 
Savienībā trūkst datu un īpaša vērtējuma par zivsaimniecības nozari un Zivsaimniecības 
virzības finansēšanas instrumentu (ZVFI);

2. atkārto, ka kopējā zivsaimniecības politika (KZP) ir svarīga, lai veicinātu piekrastes 
kopienu sociāli ekonomisko kohēziju, vietējo attīstību un kultūras tradīcijas;

3. uzsver, ka zivsaimniecības nozarē pēdējos desmit gados ir samazinājusies nodarbinātība 
(par 35 %), kuģu skaits (par 20 %) un nozveja (par 28 %), kas ir radījis nopietnas sociāli 
ekonomiskas sekas mazāk labvēlīgajos reģionos un kopienās;

4. atgādina, ka pēc nesenās ES paplašināšanās tā sauktā statistiskā efekta rezultātā atsevišķi 
1. mērķa reģioni, kuros zivsaimniecība ir nozīmīga darbības joma, ir nepelnīti nonākuši 
neizdevīgā stāvoklī, kaut gan nopietnās strukturālās problēmas, ar ko tie cīnījušies, nav 
atrisinātas un pašreizējās atšķirības nav izzudušas;

5. uzstājīgi prasa, lai ES strukturālā politika zivsaimniecības nozarē patiešām veicinātu šīs 
nozares modernizāciju un ilgtspējīgu attīstību, darbavietu saglabāšanu, pienācīgus 
ienākumus un zvejnieku dzīves un darba apstākļu uzlabošanu;

6. pauž nožēlu, ka Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) apropriācijas 27 dalībvalstu 
Savienībā būtiski neatšķiras no ZVFI budžeta 15 dalībvalstu Savienībā, un uzskata, ka 
EZF finansējums ir jāpalielina;

7. uzskata, ka KZP pastāvēšana uzliek pienākumu Kopienas līmenī zivsaimniecības nozarei 
piešķirt ievērojamus un piemērotus finanšu resursus, tostarp piekrastes mazapjoma zvejai, 
lai tādējādi efektīvi reaģētu uz šīs nozares vajadzībām un problēmām, kas tajā jārisina;

8. uzsver, ka zivsaimniecības nozarei jāveicina sociālo un ekonomisko apstākļu uzlabošana 
gan zvejnieku kopienās konverģences reģionos un reģionos, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie vai pastāvīgi nelabvēlīgi dabas apstākļi, piemēram, īpaši nomaļos reģionos, 
gan nabadzīgajās zvejnieku kopienās attīstītajos reģionos;

9. pauž nožēlu, ka neizzūd un pat pastiprinās reģionālā nevienmērība un ekonomiskās un 
sociālās atšķirības starp dažādām dalībvalstīm un pat šo valstu iekšienē; uzsver, ka 
patlaban Eiropas Savienībā ir atšķirības starp atsevišķām dalībvalstīm un atsevišķiem 
reģioniem;

10. uzskata, ka kohēzijas politika ir nozīmīgs instruments, lai veicinātu reģionālās 
nevienmērības un sociālo atšķirību samazināšanu, lai sekmētu patiesu konverģenci un lai 
rosinātu izaugsmi un nodarbinātību, vienlaikus dodot iespēju pārdalīt un kompensēt 
izmaksas iekšējā tirgū, it īpaši vismazāk attīstītajiem reģioniem; līdz ar to uzskata, ka ir 
jāpalielina Kopienas finansējums šai politikai un jānodrošina tās pareiza īstenošana;
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11. noraida jebkādus mēģinājumus ieviest jaunus nosacījumus finanšu līdzekļu piešķiršanai 
saskaņā ar kohēzijas politiku, piemēram, politiski ekonomiskās attīstības kritērijus, kas 
var vēl vairāk ierobežot iespējas gūt labumu no šīs politikas un kas it īpaši skartu 
konverģences reģionus; uzskata, ka rādītājs „iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
cilvēku” arī turpmāk jāizmanto kā atbilstīguma pamatrādītājs attiecībā uz ES kohēzijas 
politiku;

12. ņemot vērā iespēju, ka tiks radīta ES „jūras politika”, uzsver, ka jaunajām prioritātēm 
vajadzīgi atbilstīgi jauni, daudz lielāki finanšu līdzekļi un ka EZF nedrīkst tāpēc ciest.
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