Aktuālā informācija par Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonda atbalstu

05.12.2019.

EK ierosināto grozījumu EJZF regulā 2014-2020
virzība saistībā ar mencu zvejas iespējām
2020.gadā

Jautājuma virzības progress
• 17.oktobrī Padomē, diskusijās par Baltijas jūras kvotu regulu 2020, tika pieņemta
8 Baltijas valstu un EK deklarācija. Tajā ietverts aicinājums EK rosināt
grozījumus EJZF regulā, paredzot atbalstu zvejas darbību pilnīgai pārtraukšanai
un pagaidu pārtraukšanai sociāli ekonomiskās ietekmes seku mazināšanai.
• 31.oktobrī EK publicēja priekšlikumu grozījumiem EJZF regulā ar mērķi “sniegt
finansiālu atbalstu flotes kapacitātes un zvejas iespēju līdzsvara panākšanai un
uzturēšanai saistībā ar mencu zvejas nulles kvotu 2020.gadā”.
• Prezidentūra ir izstrādājusi kompromisa priekšlikumu Padomes pozīcijas
definēšanai. Jautājumu uzskata par steidzamu.
• Eiropas Parlaments steigu nesaskatot. Pagaidām jautājuma virzība EP plānota
2020.gada februārī / martā*.

*Prezidentūras sniegta informācija
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Piedāvātie būtiskākie atbalsta mehānismi
EK priekšlikums

PRES
kompromiss*

LV nostāja

1.Atbalsts pilnīgai pārtraukšanai

+

+

+

2.Zvejas dienu skaits iepriekšējos divos gados
(pilnīgajā pārtraukšanā)

-

2017. un
2018.g.

2017. un
2018.g.

3.Atbalsts pagaidu pārtraukšanas pasākumiem 6
mēneši katru gadu līdz 2023.gadam

-

-

+

4.Saņemot atbalstu pilnīgajā pārtraukšanā,
neatmaksāt iepriekš saņemto pagaidu
pārtraukšanas finansējumu*

-

-

+

5.Nepiemērot nosacījumu par aizliegumu pārdot
kuģi, ja saņemta pagaidu pārtraukšanas
kompensācija

-

-

+

6. Nosacījumus nr. 3., 4. un 5. piemērot no
01.01.2020.

-

-

+

No divām, kurās LV
nav atlikuma

No divām, kurās LV
nav atlikuma

Starp visām

Atbalsta nosacījums

7.Finansējuma pārdales iespējas starp dažādām
finanšu aploksnēm (LV ir 5)
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* Pagaidu pārtraukšanā pamatā kompensē stāvēšanas laikā radušos zaudējumus, pilnīgā pārtraukšanā – kuģa vērtību

Grozījumi Rīcības programmā zivsaimniecības
attīstībai 2014-2020 (I)
Rīcības programmas īstenošanai pieejamā publiskā
finansējuma piesaiste, milj. EUR

Kopumā pieejami
183,55

100%

92,4

4,0
80%

30,7

22,5

7,2

27,3
60%

3,7

25,9

61,5

3,3
40%

20%

11,0
29,0

17,5

5,0

16,0

0%

Pieejamais atlikums
Rezervēts
Apstiprināts
Izmaksāts

1.
2.
Zvejniecība Akvakultūra

3. KZP
funkcijas

4. SVVA

5. Apstrāde 6. Integrētā
un
jūrlietu
tirdzniecība
politika
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Rezervēts

Pieejamais atlikums

Grozījumi Rīcības programmā zivsaimniecības
attīstībai 2014-2020 (II)
Rīcības programmas īstenošanai pieejamā publiskā
finansējuma piesaiste zvejniecībā*, milj. EUR
Publiskais finansējums,
milj. EUR

13,8
12,5

Atlikums

Rezervētais

13,3

9,5
3,3
1,9
Zvejas ostas

Pievienotā vērtība

Inovācija

2,1

0,8

0,6

Zvejas darbību
Atbalsts zušu
pagaidu
plāna īstenošanai
pārtraukšana

1,4

0,4
0,1

Galīga zvejas
darbību
pārtraukšana

Zvejas flotes
modernizācija
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* RP 1.prioritāte “Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību”

Grozījumi Rīcības programmā zivsaimniecības
attīstībai 2014-2020 (III)
• Jauna pasākuma iekļaušana, lai kompensētu roņu nodarītos zaudējumus
piekrastes zvejā (skatīts ZKP 19.09.2019.)
• Publiskā finansējuma pārdale starp pasākumiem:
+35 384 LV
līdzfinansējums*

Atlikums
pēc
pārdales
166 370

Pasākums
“Atbalsts
saglabāšanas
pasākumu
izstrādei un
īstenošanai”
(īstenots
zušu plāns
EUR
629 526)

+106 152

Pasākums “Zvejas
darbību pagaidu
pārtraukšana”

Kopā
pieejami
2 106 156

+600 000

Pasākums
“Kompensācijas
shēmas par
nozvejas
zaudējumiem,
kurus radījuši
zīdītāji un putni”

Kopā
pieejami
600 000

- 670 768

*Atšķirīgas līdzfinansējuma likmes pasākumos, tāpēc nepieciešams papildus LV līdzfinansējums
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Grozījumi Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai
2014-2020 (IV)
Pasākuma zvejas darbību pagaidu pārtraukšana īstenošana

II

I

Pamatojoties uz ICES novērtējumu, BIOR atzinumu,
nozares rosināto un ZKP akceptēto, tika ieviests mencu
specializētās zvejas nacionālais liegums peridā no
01.06.2019. - līdz 31.08.2019.

➢ Projektu iesniegumu iesniegšanas kārta no 1.jūlija 30.augustam, lai pieteiktos uz atbalstu no 1.jūnija
līdz 31.augustam.
➢ Atbalsta saņemšanai tika
pieteikušies 33 zvejnieki;

pieteikti

➢ Tika izsludināti 2 000 000 EUR
➢ Iesniegti iesniegumi par 794 956 EUR
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2. Stājās spēkā EK 22.07.2019. Īstenošanas regula Nr. 2019/1248,
ar ko nosaka pasākumus ar mērķi samazināt nopietnu
apdraudējumu mencas Baltijas jūras austrumdaļas krājuma
saglabāšanai, ārkārtas pasākumu īstenošanu laikā no
01.09.2019. līdz 31.12.2019, aizliedzot mencu zveju 24.-26.zvejas
rajonā.

➢ Projektu iesniegumu iesniegšanas kārta no 1.- 29.novembrim, lai
pieteiktos uz atbalstu kompensācijas saņemšanai par laika
periodu no š.g. 1.septembra līdz 31.decembrim.

kuģi,
➢ Atbalsta saņemšanai pieteikti 18 kuģi, pieteikušies 38 zvejnieki;
➢ Bija izsludināts viss pasākumā atlikušais finansējums
1 205 048EUR
➢ Iesniegti iesniegumi par 1 311 195,28 EUR
➢ Finansējuma iztrūkums 106 149,28 EUR
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Grozījumi Rīcības programmā zivsaimniecības
attīstībai 2014-2020 (V)
Kompensācijas aprēķins par roņu nodarītiem
zaudējumiem piekrastes komerczvejā
Kompensācija par katru sugu (eiro) = nozveja kilogramos *vērtības koeficients * roņu radīto
zaudējumu koeficients

Zivju suga

Zivju suga

Akmeņplekste,
Sīga, Zandarts, Asaris,
Lucītis, Menca, Vimba,
Plaudis, Lasis, Taimiņš, Salaka
Reņģe,
Vējzivs
Apaļais jūras grundulis,
Plekste

Roņu radīto
zaudējumu
koeficients (avots:
BIOR)

38 %

20 %
10 %

Vērtības koeficients

Akmeņplekste,
Sīga,
Zandarts

2,75

Asaris, Lucītis,
Menca, Vimba,
Plaudis

1,11

Lasis,
Taimiņš

5,20

Salaka

0,28

Reņģe,
Vējzivs

0,24

Apaļais jūras
grundulis, Plekste

0,20

8

EJZF 2021-2027 izstrādes progress
ES līmeņa aktualitātes
➢ Novembrī uzsākti trialogi starp Eiropas Komisiju, Padomi un Eiropas Parlamentu
par EJZF regulas programmēšanas bloku, t.i. rīcības programmas sagatavošanai
nepieciešamo ietvaru.

➢ Diskusijas par atbalsta pasākumiem atstātas vēlākā fāzē.
viedokļos par atbalstu zvejniecībai.

Lielākās atšķirības

Latvijas rīcības programmas izstrāde
➢ ZM organizētas diskusijas tematiskajās darba grupās septembrī un oktobrī par
nozares SVID un vajadzībām;
➢ Ikgadējā zivsaimniecības konferencē novembra beigās prezentēts iepriekšējo
diskusiju kopsavilkums;
➢ ZM sagatavotais SVID un vajadzību apkopojums papildināts ar konferencē
nozares pārstāvju pausto viedokli.
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Paldies par uzmanību!
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