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EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDS
Jūras ekosistēmas un problēmas ir globālas pēc būtības. Zivju krājumi vai
plastmasas piesārņojums neievēro valstu robežas. Tādēļ Eiropas Savienībai
ir jārīkojas gan savās robežās, gan ārvalstīs, lai aizsargātu, saglabātu un
nodrošinātu mūsu jūru ilgtspējīgu izmantošanu. Roku rokā ar mūsu zvejniekiem
un inovatīvām jūrniecības nozarēm mēs varam atkal atveseļot mūsu okeānus.
Vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella

KAS TAS IR?

KĀPĒC TĀ IR PRIORITĀTE?

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonds (EJZF) atbalsta ilgtspējīgas ES
zivsaimniecības un jūrlietu nozares,
kā arī ES starptautisko vadošo lomu
ilgtspējīgā okeānu pārvaldībā.

Jūra klāj vairāk nekā divas trešdaļas no mūsu planētas, tai ir potenciāls sekmēt
ekonomikas izaugsmi, darbvietu radīšanu un labklājības līmeni. Jūrniecības
darbības, piemēram, zvejniecība, akvakultūra, piekrastes tūrisms, jūras enerģija,
jūras biotehnoloģijas un citas dod savu ieguldījumu plaukstošās piekrastes
kopienās un veido Eiropas jūrniecības reģionu bagātīgo sociālo struktūru.
Tajā pašā laikā šīm saimnieciskajām darbībām ir jānotiek tādā veidā, kas ir
ilgtspējīgs no vides un sociālā viedokļa.

KĀDI DARBĪBAS VEIDI TIKS ATBALSTĪTI?
EJZF pēc 2020. gada būs šādas četras prioritātes:

>
>

veicināt ilgtspējīgu zvejniecību un jūras bioloģisko resursu saglabāšanu;

>
>

sekmēt ilgtspējīgas zilās ekonomikas izaugsmi un veicināt piekrastes kopienu pārticību;

veicināt Eiropas Savienības nodrošinātību ar pārtiku, izmantojot ilgtspējīgu un konkurētspējīgu akvakultūru un
tirgus;

stiprināt starptautisko okeānu pārvaldību un veicināt nebīstamas, drošas, tīras un ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un
okeānus.

KO TAS NOZĪMĒ FINANSIĀLĀ ZIŅĀ?
Priekšlikumā par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu ir paredzēts turpmāks atbalsts zivsaimniecības un jūrlietu
politikai.
Ierosinātais EJZF budžets ir 6,14 miljardi EUR faktiskajās cenās periodam no 2021. gada līdz 2027. gadam. EJZF
līdzekļi galvenokārt ir sadalīti starp dalītu un tiešu pārvaldību.

KAS KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMĀ IR JAUNS?
>

Vienkāršošana un plašākas izvēles iespējas dalībvalstīm virzīt atbalstu uz savām stratēģiskajām prioritātēm,
nevis izvēlēties no atbalsttiesīgo pasākumu saraksta.

>

Labāka saskaņotība ar citiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. Noteikumi, kas attiecas uz
visiem fondiem, ir izklāstīti Kopīgo noteikumu regulā.

>

Lielāka uzmanība pievērsta rezultātiem. Piemēram, zvejnieki saņems finansējumu tikai tad, ja pierādīs, ka tie ir
palīdzējuši sasniegt kopējā zivsaimniecības politikā noteiktos saglabāšanas mērķus.

>
>

Lielāka uzmanība pievērsta mazapjoma piekrastes zvejniekiem ar mērķi veicināt ilgtspējīgu zvejas praksi.

>

Stingrāka sinerģija ar citiem ES politikas virzieniem, piemēram, ar ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām un
ar Eiropas stratēģiju par plastmasu aprites ekonomikā.

>

Atbalsts mērķim nodrošināt drošus, tīrus un ilgtspējīgi pārvaldītus okeānus. Pirmo reizi EJZF atbalstīs Eiropas
Savienības starptautiskās saistības un mērķus. Turklāt finansējums būs pieejams kuģošanas uzraudzības un krasta
apsardzes sadarbībai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumiem jūras nozaru izaugsmē un jūras baseinu stratēģijās;

>

“InvestEU” instrumentu, kam varētu būt svarīga loma, veicinot finanšu instrumentu izmantošanu un atbalstot
mērķorientētu ieguldījumu platformu jūras nozaru ekonomikā.

Eiropas Sociālo fondu, pilnveidojot prasmes gan zivsaimniecības, gan jūrlietu nozarēs;
Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu, piemēram, atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus, kuri testē un
ievieš inovatīvus risinājumus jūras nozaru izaugsmei
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Papildus EJZF būs sinerģija ar citām Eiropas finansēšanas iespējām, piemēram, ar:
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KO VĒL JAUNAIS ES BUDŽETS UZLABOS ŠAJĀ JOMĀ?
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Arvien plašāks atbalsts piekrastes kopienām. Salīdzinājumā ar periodu no 2014. līdz 2020. gadam atbalsts
vietējām partnerībām ir paplašināts, lai aptvertu visas zilās ekonomikas nozares.

