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Īss pamatojums

Priekšlikums paredz izveidot jaunu Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk EFF) 
laikposmam no 2007.-2013. gadam. EFF aizstāj pašreizējo Finanšu instrumentu 
zivsaimniecības vadībai (turpmāk FIFG). ES finansējums EFF sasniegs aptuveni 0,7 miljardus 
EURO gadā laikposmā no 2007.-2013. gadam. Trīs ceturtdaļas šī budžeta piešķirs visvairāk 
atpalikušajiem reģioniem.

Priekšlikums ES finansējumu zivsaimniecības sektorā nostāda vienā līmenī ar pašreiz 
notiekošo Kopējās zivsaimniecības politikas (turpmāk CFP) reformu, par kuru Padome 
vienojās 2002. gada decembrī. Jaunā fonda mērķis ir palīdzēt ieviest šādas galvenās izmaiņas, 
ko paredz šī reforma, - samazināt zvejošanas intensitāti, lai dotu iespēju atjaunot zivju 
resursus, kā arī dažādot ekonomiskās darbības zivju nozvejas zonās.
Eiropas Zivsaimniecības fonds būs vienā līmenī ar jauno pieeju ES finansēšanas vadīšanā, kas 
vienkāršo plānošanas un palīdzības mehānismus. Kopiena izveidos stratēģiskās 
pamatnostādnes, kas kalpos par ietvaru fonda sagatavošanai un ieviešanai. 

Galvenie fonda vadīšanas principi nemainīsies: daudzgadēja plānošana, līdzdalība, 
līdzfinansējums, subsidiaritāte, proporcionalitāte un kopēja vadība. 

Jaunais EFF izvirza četrus galvenos mērķus, kurus sauc arī par prioritātes asīm:
1. Zvejniecības ieguldījumu sakārtošana un labāka jūras vides aizsardzība

2. Ūdenskultūra, pārstrāde un realizēšana
3. Sekmēt šādas kolektīvās intereses – pasākumus, kas paredzēti ūdens faunas un zvejošanas 

vietu aizsardzībai, kā arī jaunu tirgu attīstībai
4. Piekrastes zvejošanas zonas noturīga attīstība

Dalībvalstīm jāizlemj, kādi pasākumu apvienojumi vislabāk iederas to reģionos.

Projekta sagatavotāja piezīmes
Reģionālās attīstības komiteja atbalsta šo priekšlikumu, jo tas nostiprina saikni ar reģionālo 
politiku un, iespējams, palielinās ieguldījumu kohēzijā. 

Piekrastes reģioniem, kuros notiek zvejošanas darbības, bieži ir neizdevīgs teritoriālais
stāvoklis, jo tie atrodas perifērijā. Tas negatīvi ietekmē viņu ekonomisko attīstību, īpaši, kad 
sāk dažādot ekonomiskos pasākumus. Četras fonda prioritātes, sevišķi piekrastes zvejošanas 
zonu kolektīvās intereses un noturīgas attīstības pasākumi, dos ieguldījumu piekrastes 
zvejošanas zonu ekonomiskās situācijas uzlabošanā.

Dažādošanas pasākumu nozīme
Pastāvīgu darbavietu nodrošināšanai ir jābūt sevišķi svarīgai EFF, tāpat kā jebkuras citas ES 
politikas, interesei. Šajās jomās ekonomisko pasākumu dažādošana ir ļoti vajadzīga, jo ES 
zvejošanas sektorā katru gadu vidēji zūd 8.000 darbavietas. 4. prioritātes ass ("Piekrastes 
zvejošanas zonu noturīga attīstība") galvenokārt paredz ekonomisko pasākumu dažādošanu.  

Priekšlikumā vairāk jāuzsver, ka jāveicina daudzkārt lielāka to cilvēku nodarbinātība, kuri 
aktīvi strādā zvejniecības sektorā, radot papildus darbavietas vai dodot iespēju nomainīt darbu 
ārpus zvejniecības sektora. 
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"Piekrastes zvejošanas zonu noturīga attīstība" - risinājums reģionālās politikas 
papildināšanai
4. ass ne tikai vislabāk veicina noturīgas nodarbinātības iespējas ārpus zvejniecības sektora, 
bet tai ir arī nozīmīga loma reģionālās politikas papildināšanā. 

Jaunais EFF, īpaši 4. ass, spēj nodrošināt vajadzīgo stimulu, lai saglabātu piekrastes zonu 
ekonomisko dzīvotspēju, sevišķi tur, kur ir pārāk liela paļāvība uz zvejniecības ekonomiku un, 
kas ir mazākas par Teritoriālo statistikas vienību nomenklatūru (turpmāk NUTS III). Šīs zonas 
ir pārāk mazas, lai tām precīzi piemērotu kohēzijas politiku un tās cieš pastāvīgu trūkumu, jo 
tām nav kohēzijas saistību nacionālā līmenī.

Nodrošināt pietiekamus resursus "Piekrastes zvejošanas zonu noturīgai attīstībai"
Tā kā prioritāšu plānošanā 4. asij, attiecībā uz kohēziju un noturīgu nodarbinātību, ir pievērsta 
visattālākā nozīme, priekšlikumā jānosaka minimālie apjomi katrai no četrām atšķirīgajām 
prioritāšu asīm. Kaut arī ir nepieciešams dalībvalstīm ļaut pietiekami elastīgi lemt par to, kādi 
pasākumi vislabāk atbilst viņu vajadzībām, ES jānodrošina, lai neviena no plānošanas asīm, 
īpaši 4. ass, nepaliktu novārtā. 
4. ass un nobeigumā arī visu atšķirīgo plānoto prioritāšu minimālās programmas finansēšana 
varētu palielināt saistību ar priekšlikumu Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai, 
kas nosaka katras prioritātes minimālo finansēšanas programmu.

Labāk noteikts budžeta minimums nekā pietiekami resursi
Turklāt priekšlikums neparedz pieaugumu zivsaimniecības izmaksu finansējumā laikposmā 
no 2007.-2013. gadam. Pieaugums no 4 miljardiem EURO līdz 4.9 miljardiem EURO 7 gadu 
plānošanas periodā ir skaidra zivsaimniecībai piešķirtā budžeta ekstrapolācija īslaicīgās 15 
dalībvalstu Savienības ietvaros 
Šo apjomu jāuzskata par noteikto minimumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu EFF pozitīvu 
ieguldījumu kohēzijā, ņemot vērā, ka jaunajai zivsaimniecības politikai būs pamatīgi jāsakārto 
piekrastes reģionus, kas ir atkarīgi no zvejošanas vietu apsaimniekošanas, lai cīnītos pret zivju 
resursu noplicināšanu.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina Zivsaimniecības komiteju, kā atbildīgo komiteju, iekļaut 
savā ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
9. apsvērums

(9) Fonda darbībai un procesiem, ko tas (9) Fonda darbībai un procesiem, ko tas 

  
1 Nav vēl publicēts OV.
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palīdz finansēt, jābūt savienojamai ar citām 
Kopienas politikām un jāpakļaujas Kopienas 
likumdošanai;

palīdz finansēt, jābūt savienojamai ar citām 
Kopienas politikām, īpaši papildinot 
reģionālo politiku, un jāpakļaujas Kopienas 
likumdošanai,;

Pamatojums

Eiropas Zivsaimniecības fondam ir nozīmīga loma reģionālās politikas papildināšanā mikro 
līmenī zonās, kurām ir neizdevīgs stāvoklis to perifēriskās situācijas dēļ.

Grozījums Nr. 2
24. apsvērums

(24) Vajadzība nodrošināt CFP ar papildu 
pasākumiem, īpaši, samazinot tās socio-
ekonomisko ietekmi, ieviešot piekrastes 
zonas attīstības politiku;

(24) Vajadzība nodrošināt CFP ar papildu 
pasākumiem, īpaši, samazinot tās socio-
ekonomisko ietekmi, ieviešot piekrastes 
zonas attīstības politiku ar mērķi dažādot 
ekonomiskās darbības un nodrošināt 
noturīgu nodarbinātību;

Pamatojums

EFF ir sevišķi svarīgi nodrošināt noturīgas darbavietas un atbalstīt ekonomisko darbību 
dažādošanu.

Grozījums Nr. 3
18. a apsvērums (jauns)

18. a pants

Kopienas finanšu ieguldījumam 4. 
prioritātes asī, atsaucoties uz IV nodaļas IV 
virsrakstu, un īpaši uz tiesīgu pasākumu, 
atsaucoties uz 43. pantu, jāatbilst vismaz 
25% no fonda kopējā ieguldījuma katrā 
nacionālajā programmā.

Pamatojums

Tā kā plānojot prioritātes, 4. asij attiecībā uz kohēziju un noturīgu nodarbinātību ir paredzēta 
visattālākā nozīme, šai asij ir jānodrošina minimāls finansējums.
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