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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) vispārīgais mērķis ir atbalstīt ES 
ekskluzīvās kompetences politikas — KZP — mērķus, turpmāk attīstīt ES integrēto jūrlietu 
politiku un atbalstīt Savienības starptautiskās saistības okeānu pārvaldības jomā tādā veidā, 
kas papildina kohēzijas politiku un KZP un citus ES politikas pasākumus.

EJZF būs ievērojama nozīme 2021.–2027. gada laika periodā, un ir ļoti svarīgi būtiski 
stiprināt zivsaimniecības nozari, arī palielinot tās finansējumu.

DFS ierosinātais maksimālais apjoms EJZF miljonos EUR.

DFS 2014.–2020. ES-27 
2018. gada salīdzināmās
cenās

DFS 2021.–2027. 
2018. gada 
salīdzināmās cenās

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonds

6.243 6.866

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ņemt vērā šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a atgādina, ka Eiropas Parlaments 
par 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) ir pieņēmis divas 
rezolūcijas — 2018. gada 14. martā un 
30. maijā;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)
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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b uzsver, cik svarīgi ir horizontālie 
principi, uz kuriem būtu jābalstās 2021.–
2027. gada DFS un visiem saistītajiem ES 
politikas pasākumiem; šajā sakarībā 
Eiropas Parlaments ir atkārtoti paudis 
nostāju, ka ES ir jāizpilda sava 
apņemšanās kļūt par līderi ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
īstenošanā, un paudis nožēlu par to, ka 
DFS priekšlikumos trūkst skaidras un 
redzamas apņemšanās šajā sakarībā;

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.c uzsver savu nostāju, ka, ievērojot 
Parīzes nolīgumu, ar klimatu saistītie 
horizontālie izdevumi salīdzinājumā ar 
pašreizējo DFS būtu ievērojami 
jāpalielina un tiem pēc iespējas drīz 
(vēlākais — 2027. gadā) būtu jāsasniedz 
30 %;

Grozījums Nr. 4

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.d punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.d atgādina, ka Eiropas Parlaments 
2018. gada 14. marta rezolūcijā uzsvēra 
zivsaimniecības nozares, jūras vides un 
„zilās ekonomikas” sociālekonomisko un 
ekoloģisko nozīmi un ieguldījumu ES 
ilgtspējīgas pārtikas apgādes autonomijā, 
nodrošinot Eiropas akvakultūras un 
zvejniecības ilgtspēju un mazinot ietekmi 
uz vidi; turklāt Eiropas Parlaments 
aicināja saglabāt zivsaimniecības nozarei 
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paredzētās finanšu apropriācijas vismaz 
pašreizējās DFS līmenī un jaunu 
vajadzību gadījumā palielināt finanšu 
apropriācijas jūrlietām;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments 2018. gada 
14. marta un 30. maija rezolūcijās par 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam uzsvēra, ka liela nozīme ir 
horizontālajiem principiem, kam 
vajadzētu būt 2021.–2027. gada DFS un 
visu saistīto ES politikas pasākumu 
pamatā. Šajā sakarībā Parlaments 
atkārtoti pauda nostāju, ka ES ir jāizpilda
sava apņemšanās kļūt par līderi ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
īstenošanā, un pauda nožēlu par to, ka 
DFS priekšlikumos trūkst skaidras un 
redzamas apņemšanās šajā sakarībā; 
tādēļ Parlaments prasīja integrēt IAM 
visās nākamajā DFS paredzētajās 
Savienības politikas nostādnēs un 
iniciatīvās. Turklāt Parlaments atkārtoti 
norāda, ka Savienība kļūs spēcīgāka un 
savos mērķos vērienīgāka tikai tad, ja tās 
rīcībā būs vairāk finanšu līdzekļu; tādēļ 
aicina pastāvīgi atbalstīt pastāvošo 
politiku, it īpaši ES ilgtermiņa politikas 
pasākumus, kas nostiprināti Līgumos, 
proti, kopējo lauksaimniecības politiku, 
kopējo zivsaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku, jo tie Savienības 
iedzīvotājiem sniedz jūtamus ieguvumus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Turklāt Eiropas Parlaments 
2018. gada 14. marta un 30. maija 
rezolūcijās par 2021.–2027. gada 
daudzgadu finanšu shēmu uzsvēra — lai 
varētu izpildīt ES saistības par iekļaujošu 
Eiropu, ir ārkārtīgi svarīgi likvidēt 
diskrimināciju. Tādēļ tas prasīja iekļaut 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
un dzimumu līdztiesības nodrošināšanas 
saistības visos nākamajā DFS 
paredzētajos ES politikas pasākumos un 
iniciatīvās.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Turklāt Eiropas Parlaments 
2018. gada 14. marta un 30. maija 
rezolūcijās par 2021.–2027. gada 
daudzgadu finanšu shēmu uzsvēra —
ievērojot Parīzes nolīgumu, ar klimatu 

saistītie horizontālie izdevumi būtu 
ievērojami jāpalielina salīdzinājumā ar 
pašreizējo DFS un tiem iespējami drīz 
(vēlākais — 2027. gadā) būtu jāsasniedz 
30 %.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Finansējuma veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 
darbībām noteiktās prioritātes un 
nodrošināt rezultātus, jo īpaši ņemot vērā 

(7) Finansējuma veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 
darbībām noteiktās prioritātes un 
nodrošināt rezultātus, jo īpaši ņemot vērā 
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kontroles izmaksas, administratīvo slogu 
un paredzamo neatbilstības risku. Šajā 
nolūkā būtu jāapsver arī iespēja izmantot 
vienreizējus maksājumus, vienotas likmes 
un vienības izmaksas, kā arī ar izmaksām 
nesaistītu finansējumu, kā minēts Regulas 
(ES) Nr. [regula par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam] 125. panta 1. punktā.

kontroles izmaksas, administratīvo slogu 
un neatbilstības risku. Šajā nolūkā būtu 
jāapsver arī iespēja izmantot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un vienības 
izmaksas, kā arī ar izmaksām nesaistītu 
finansējumu, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. [regula par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam] 
125. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulā (ES) xx/xx6 noteiktā 
daudzgadu finanšu shēma paredz, ka no 
Savienības budžeta jāturpina atbalstīt 
zivsaimniecības un jūrlietu politika. EJZF 
budžetam vajadzētu būt 6 140 000 000 
EUR faktiskajās cenās. EJZF resursi 
jāsadala starp dalītu, tiešu un netiešu 
pārvaldību. 5 311 000 000 EUR būtu 
jāpiešķir atbalstam dalītā pārvaldībā un 
829 000 000 EUR — atbalstam tiešā un 
netiešā pārvaldībā. Lai nodrošinātu 
stabilitāti, jo īpaši attiecībā uz KZP mērķu 
sasniegšanu, valstu piešķīrumi dalītajā 
pārvaldībā 2021.–2027. gada plānošanas 
periodam būtu jānosaka, pamatojoties uz 
2014.–2020. gada EJZF piemēroto 
sadalījumu attiecību. Konkrētas summas 
būtu jārezervē tālākajiem reģioniem, 
kontrolei un noteikumu izpildei, kā arī datu 
vākšanai un apstrādei, ko veic zvejniecības 
pārvaldības un zinātniskiem mērķiem, 
savukārt summas, kas paredzētas zvejas 
darbību pilnīgai izbeigšanai un ārkārtas 
pārtraukšanai, būtu jāierobežo.

(8) Regulā (ES) xx/xx6 noteiktā 
daudzgadu finanšu shēma paredz, ka no 
Savienības budžeta jāturpina atbalstīt 
zivsaimniecības un jūrlietu politiku. EJZF 
budžetam vajadzētu būt 
6 866 943 600 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 
7 739 176 524 EUR faktiskajās cenās). 
EJZF resursi jāsadala starp dalītu, tiešu un 
netiešu pārvaldību. No tiem 
5 939 794 375 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 
6 694 261 648 EUR faktiskajās cenās) 
būtu jāpiešķir atbalstam dalītā pārvaldībā 
un 927 149 225 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 
1 044 914 876 EUR faktiskajās cenās) —
atbalstam tiešā un netiešā pārvaldībā. Lai 
nodrošinātu stabilitāti, jo īpaši attiecībā uz 
KZP mērķu sasniegšanu, valstu piešķīrumi 
dalītajā pārvaldībā 2021.–2027. gada 
plānošanas periodam būtu jānosaka, 
pamatojoties uz 2014.–2020. gada EJZF 
piemēroto sadalījumu attiecību. Konkrētas 
summas būtu jārezervē tālākajiem 
reģioniem, kontrolei un noteikumu izpildei, 
kā arī datu vākšanai un apstrādei, ko veic 
zvejniecības pārvaldības un zinātniskiem 
mērķiem, savukārt summas, kas paredzētas 
zvejas darbību pilnīgai izbeigšanai un 



PE625.572v02-00 8/21 AD\1169474LV.docx

LV

ārkārtas pārtraukšanai, būtu jāierobežo.

__________________ __________________

6 OV C [...], [...], [...]. lpp. 6 OV C [...], [...], [...]. lpp.

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais programmas finansējuma sadalījums ir tikai orientējošs 
aritmētisks rādītājs, kas izriet no programmas vispārīgā finansējuma izmaiņām un neskar 
sadalījumu, kuru ir izlēmusi vadošā komiteja.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) EJZF būtu jābalstās uz četrām 
prioritātēm: veicināt ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanu; ar konkurētspējīgu un 
ilgtspējīgu akvakultūru un tirgiem sekmēt 
pārtikas nodrošinājumu Savienībā; sekmēt 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas izaugsmi un 
veicināt pārtikušas piekrastes kopienas; 
stiprināt starptautisko okeānu pārvaldību 
un veicināt nebīstamas, drošas, tīras un 
ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un okeānus. Šīs 
prioritātes būtu jāīsteno ar dalītu, tiešu un 
netiešu pārvaldību.

(10) EJZF būtu jābalstās uz četrām 
prioritātēm: veicināt ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanu; ar konkurētspējīgu un 
ilgtspējīgu zvejniecību, akvakultūru un 
tirgiem sekmēt pārtikas nodrošinājumu 
Savienībā; sekmēt ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas izaugsmi un veicināt 
pārtikušas piekrastes kopienas, tostarp 
salas un tālākos reģionus; stiprināt 
starptautisko okeānu pārvaldību un veicināt 
nebīstamas, drošas, tīras un ilgtspējīgi 
pārvaldītas jūras un okeānus. Šīs prioritātes 
būtu jāīsteno ar dalītu, tiešu un netiešu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

(13) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
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Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai būtu jāpalīdz integrēt 
klimata politiku un sasniegt vispārēju 
mērķrādītāju — 25 % no Savienības 
budžeta izdevumiem atvēlēt klimata jomā 
izvirzīto mērķu atbalstam. Paredzams, ka 
30 % no fonda kopējā finansējuma tiks 
atvēlēti EJZF darbībām, kas veicina 
klimata jomā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Sagatavojot un īstenojot EJZF, tiks 
apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks 
atkārtoti novērtētas attiecīgajos 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai būtu jāpalīdz integrēt 
klimata politiku un sasniegt vispārēju 
mērķrādītāju — 2021.–2027. gada DFS 
periodā vismaz 25 % no Savienības 
budžeta izdevumiem atvēlēt klimata jomā 
izvirzīto mērķu atbalstam un pēc iespējas 
drīz, bet ne vēlāk kā 2027. gadā, sasniegt 
ikgadēju mērķrādītāju — 30 %. 
Paredzams, ka 35 % no fonda kopējā 
finansējuma tiks atvēlēti EJZF darbībām, 
kas veicina klimata jomā izvirzīto mērķu 
sasniegšanu. Sagatavojot un īstenojot 
EJZF, tiks apzinātas attiecīgās darbības, un 
tās tiks atkārtoti novērtētas attiecīgajos 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) EJZF būtu jādod ieguldījums 
Savienības vidisko mērķu sasniegšanā. Šis 
ieguldījums būtu jāuzrauga, izmantojot 
Savienības vidiskos marķierus, un par to 
būtu regulāri jāziņo izvērtējumu un gada 
veikuma ziņojumu ietvaros.

(14) EJZF būtu jādod ieguldījums 
Savienības vidisko mērķu sasniegšanā, 
pienācīgi ievērojot sociālo kohēziju. Šis 
ieguldījums būtu jāuzrauga, izmantojot 
Savienības vidiskos marķierus, un par to 
būtu regulāri jāziņo izvērtējumu un gada 
veikuma ziņojumu ietvaros.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Savienībā zivsaimniecība ir būtiska
daudzu piekrastes kopienu iztikai un 
kultūras mantojumam, sevišķi vietās, kur 
liela nozīme ir mazapjoma piekrastes 
zvejai. Vidējais vecums daudzās zvejnieku 
kopienās pārsniedz 50 gadus, un paaudžu 
atjaunošanās un darbību dažādošana 
joprojām ir problemātiska.

(18) Savienībā zivsaimniecība ir būtiska 
daudzu piekrastes kopienu, salu un tālāko 
reģionu iztikai un kultūras mantojumam, 
sevišķi vietās, kur liela nozīme ir 
mazapjoma piekrastes zvejai. Vidējais 
vecums daudzās zvejnieku kopienās 
pārsniedz 50 gadus, un paaudžu 
atjaunošanās un darbību dažādošana 
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joprojām ir problemātiska.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Zvejniecība un akvakultūra sniedz 
ieguldījumu pārtikas nodrošinājuma un 
uztura jomā. Tomēr patlaban Savienība 
importē vairāk nekā 60 % no tās 
piegādātajiem zvejas produktiem, un tāpēc 
ir ļoti atkarīga no trešām valstīm. Svarīgs 
uzdevums ir veicināt Savienībā ražota, 
augstiem kvalitātes standartiem atbilstoša 
un par patērētājiem pieejamām cenām 
pārdota zivju proteīna patēriņu.

(31) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam bada novēršana un pārtikas 
nodrošinājuma un labāka uztura 
panākšana ir noteikta par vienu no 17 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2. IAM). 
Savienība ir pilnībā apņēmusies īstenot šo 
mērķi. Šajā sakarībā zvejniecība un 
akvakultūra sniedz ieguldījumu pārtikas 
nodrošinājuma un uztura jomā. Tomēr 
patlaban Savienība importē vairāk nekā 
60 % no tās piegādātajiem zvejas 
produktiem, un tāpēc ir ļoti atkarīga no 
trešām valstīm. Svarīgs uzdevums ir 
veicināt Savienībā ražota, augstiem 
kvalitātes standartiem atbilstoša un par 
patērētājiem pieejamām cenām pārdota 
zivju proteīna patēriņu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt akvakultūras, tostarp saldūdens 
akvakultūras, veicināšanu un ilgtspējīgu 
attīstību, lai audzētu ūdensdzīvniekus un 
augus, kas paredzēti pārtikas un citu 
izejvielu ražošanai. Dažās dalībvalstīs 
joprojām tiek piemērotas sarežģītas 
administratīvās procedūras, piemēram, 
apgrūtināta piekļuve teritorijai un 
apgrūtinošas licencēšanas procedūras, kas 
šajā nozarē rada grūtības uzlabot audzētu 

(32) EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt akvakultūras, tostarp saldūdens 
akvakultūras un slēgto turēšanas sistēmu, 
veicināšanu un ilgtspējīgu attīstību, lai 
audzētu ūdensdzīvniekus un augus, kas 
paredzēti pārtikas un citu izejvielu 
ražošanai. Dažās dalībvalstīs joprojām tiek 
piemērotas sarežģītas administratīvās 
procedūras, piemēram, apgrūtināta 
piekļuve teritorijai un apgrūtinošas 
licencēšanas procedūras, kas šajā nozarē 
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jūras produktu tēlu un konkurētspēju. 
Atbalstam vajadzētu būt saskanīgam ar 
valstu stratēģiskajiem daudzgadu plāniem 
akvakultūrai, kas izstrādāti, pamatojoties 
uz Regulu (ES) Nr. 1380/2013. Konkrētāk, 
atbilstīgam vajadzētu būt atbalstam vides 
ilgtspējībai, produktīvām investīcijām, 
inovācijai, profesionālo prasmju apguvei, 
darba apstākļu uzlabošanai un 
kompensējošiem pasākumiem, kas 
nodrošina būtiskus zemes un dabas resursu 
pārvaldības pakalpojumus. Atbilstīgām 
vajadzētu būt arī sabiedrības veselības 
aizsardzības darbībām, akvakultūras 
krājuma apdrošināšanas shēmām un 
dzīvnieku veselības un labturības 
darbībām. Tomēr produktīvu investīciju 
gadījumā atbalsts būtu jāsniedz, tikai 
izmantojot finanšu instrumentus un 
InvestEU, kas nodrošina lielāku sviras 
efektu tirgos un tāpēc ir piemērotāki 
līdzekļi nozares finansējuma problēmu 
risināšanai nekā dotācijas.

rada grūtības uzlabot audzētu jūras 
produktu tēlu un konkurētspēju. Atbalstam 
vajadzētu būt saskanīgam ar valstu 
stratēģiskajiem daudzgadu plāniem 
akvakultūrai, kas izstrādāti, pamatojoties 
uz Regulu (ES) Nr. 1380/2013. Konkrētāk, 
atbilstīgam vajadzētu būt atbalstam vides 
ilgtspējībai, produktīvām investīcijām, 
inovācijai, profesionālo prasmju apguvei, 
darba apstākļu uzlabošanai un 
kompensējošiem pasākumiem, kas 
nodrošina būtiskus zemes un dabas resursu 
pārvaldības pakalpojumus. Atbilstīgām 
vajadzētu būt arī sabiedrības veselības 
aizsardzības darbībām, akvakultūras 
krājuma apdrošināšanas shēmām un 
dzīvnieku veselības un labturības 
darbībām. Tomēr produktīvu investīciju 
gadījumā atbalsts būtu jāsniedz, tikai 
izmantojot finanšu instrumentus un 
InvestEU, kas nodrošina lielāku sviras 
efektu tirgos un tāpēc ir piemērotāki 
līdzekļi nozares finansējuma problēmu 
risināšanai nekā dotācijas.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Darbvietu radīšana piekrastes 
reģionos ir atkarīga no vietējā līmenī 
virzītas ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
attīstības, kas atdzīvina šo reģionu sociālo 
struktūru. Okeāna nozarēm un 
pakalpojumiem, visticamāk, būs straujāka 
izaugsme nekā globālajai ekonomikai, un 
šīs nozares un pakalpojumi būtiski sekmēs 
nodarbinātību un izaugsmi līdz 
2030. gadam. Zilās izaugsmes ilgtspējība ir 
atkarīga no inovācijām un investīcijām 
jaunos jūrlietu uzņēmumos un 
bioekonomikā, tostarp ilgtspējīgos tūrisma 
modeļos, no okeāniem iegūtā atjaunojamā 
enerģijā, inovatīvā augstākās kvalitātes 
kuģu būvē un jaunos ostas pakalpojumos, 

(35) Darbvietu radīšana piekrastes 
reģionos ir atkarīga no vietējā līmenī 
virzītas ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
attīstības, kas atdzīvina šo reģionu, tostarp 
salu un tālāko reģionu, sociālo struktūru. 
Okeāna nozarēm un pakalpojumiem, 
visticamāk, būs straujāka izaugsme nekā 
globālajai ekonomikai, un šīs nozares un 
pakalpojumi būtiski sekmēs nodarbinātību 
un izaugsmi līdz 2030. gadam. Zilās 
izaugsmes ilgtspējība ir atkarīga no 
inovācijām un investīcijām jaunos jūrlietu 
uzņēmumos un bioekonomikā, tostarp 
ilgtspējīgos tūrisma modeļos, no okeāniem 
iegūtā atjaunojamā enerģijā, inovatīvā 
augstākās kvalitātes kuģu būvē un jaunos 
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kas var radīt darbvietas un vienlaikus 
veicināt vietējo attīstību. Lai gan publiskās 
investīcijas ilgtspējīgā zilajā ekonomikā 
būtu jāintegrē visā Savienības budžetā, 
EJZF būtu jāliek īpašs uzsvars uz tādu 
nosacījumu izveidi, kas ļauj attīstīt 
ilgtspējīgu zilo ekonomiku, un uz 
problemātisko aspektu novēršanu, lai 
veicinātu investīcijas, kā arī jaunu tirgu un 
tehnoloģiju vai pakalpojumu attīstību. 
Atbalsts ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
attīstībai būtu jāsniedz, izmantojot dalītu, 
tiešu un netiešu pārvaldību.

ostas pakalpojumos, kas var radīt 
darbvietas un vienlaikus veicināt vietējo 
attīstību. Lai gan publiskās investīcijas 
ilgtspējīgā zilajā ekonomikā būtu jāintegrē 
visā Savienības budžetā, EJZF būtu jāliek 
īpašs uzsvars uz tādu nosacījumu izveidi, 
kas ļauj attīstīt ilgtspējīgu zilo ekonomiku, 
un uz problemātisko aspektu novēršanu, lai 
veicinātu investīcijas, kā arī jaunu tirgu un 
tehnoloģiju vai pakalpojumu attīstību. 
Atbalsts ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
attīstībai būtu jāsniedz, izmantojot dalītu, 
tiešu un netiešu pārvaldību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
attīstību lielā mērā ietekmē vietējo 
ieinteresēto personu partnerības, kas sekmē 
piekrastes un iekšzemes kopienu un 
ekonomikas dzīvotspēju. EJZF būtu 
jānodrošina rīki šādu partnerību 
sekmēšanai. Tāpēc dalītās pārvaldības 
ietvaros vajadzētu būt pieejamam 
atbalstam, kas paredzēts sabiedrības 
virzītai vietējai attīstībai (SVVA). Šai 
pieejai būtu jāveicina ekonomikas 
dažādošana vietējā kontekstā, attīstot 
piekrastes un iekšzemes zvejniecību, 
akvakultūru un ilgtspējīgu zilo ekonomiku. 
SVVA stratēģijām būtu jānodrošina, ka 
vietējās kopienas labāk izmanto 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas piedāvātās 
iespējas un gūst labumu no tām, balstoties 
uz vides, kultūras, sociālajiem resursiem un 
cilvēkresursiem un stiprinot tos. Tālab 
katrai vietējai partnerībai būtu jāatspoguļo 
savas stratēģijas galvenie virzieni, 
nodrošinot visu attiecīgo vietējās 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas ieinteresēto 
personu līdzsvarotu iesaistīšanos un 
pārstāvību.

(36) Ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
attīstību lielā mērā ietekmē vietējo 
ieinteresēto personu partnerības, kas sekmē 
piekrastes, salu un iekšzemes kopienu un 
ekonomikas dzīvotspēju un ilgtspēju. EJZF 
būtu jānodrošina rīki šādu partnerību 
sekmēšanai. Tāpēc dalītās pārvaldības 
ietvaros vajadzētu būt pieejamam 
atbalstam, kas paredzēts sabiedrības 
virzītai vietējai attīstībai (SVVA). Šai 
pieejai būtu jāveicina ekonomikas 
dažādošana vietējā kontekstā, attīstot 
piekrastes un iekšzemes zvejniecību, 
akvakultūru un ilgtspējīgu zilo ekonomiku. 
SVVA stratēģijām būtu jānodrošina, ka 
vietējās kopienas labāk izmanto 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas piedāvātās 
iespējas un gūst labumu no tām, balstoties 
uz vides, kultūras, sociālajiem resursiem un 
cilvēkresursiem un stiprinot tos. Tālab 
katrai vietējai partnerībai būtu jāatspoguļo 
savas stratēģijas galvenie virzieni, 
nodrošinot visu attiecīgo vietējās 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas ieinteresēto 
personu līdzsvarotu iesaistīšanos un 
pārstāvību.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) EJZF tiešās un netiešās pārvaldības 
ietvaros būtu jāpievēršas tādiem 
nosacījumiem, kas veicina ilgtspējīgu zilo 
ekonomiku, sekmējot integrētu jūrlietu 
politikas vadību un pārvaldību, pastiprinot 
pētniecības, inovācijas un tehnoloģiju 
nodošanu un ieviešanu zilajā ekonomikā, 
uzlabojot jūrlietu prasmes, zināšanas par 
okeāniem un ar ilgtspējīgu zilo ekonomiku 
saistītu sociālekonomisko datu 
koplietošanu, veicinot mazoglekļa un 
klimatnoturīgu ilgtspējīgu zilo ekonomiku, 
kā arī izstrādājot projektu plānus un 
inovatīvus finansēšanas instrumentus. 
Iepriekš minētajās jomās būtu pienācīgi 
jāņem vērā tālāko reģionu īpašā situācija.

(38) EJZF tiešās un netiešās pārvaldības 
ietvaros būtu jāpievēršas tādiem 
nosacījumiem, kas veicina ilgtspējīgu zilo 
ekonomiku, sekmējot integrētu jūrlietu 
politikas vadību un pārvaldību, pastiprinot 
pētniecības, inovācijas un tehnoloģiju 
nodošanu un ieviešanu zilajā ekonomikā, 
uzlabojot jūrlietu prasmes, zināšanas par 
okeāniem un ar ilgtspējīgu zilo ekonomiku 
saistītu sociālekonomisko datu 
koplietošanu, veicinot mazoglekļa un 
klimatnoturīgu ilgtspējīgu zilo ekonomiku, 
kā arī izstrādājot projektu plānus un 
inovatīvus finansēšanas instrumentus. 
Iepriekš minētajās jomās būtu pienācīgi 
jāņem vērā tālāko reģionu un salu, uz 
kurām attiecas LESD 174. pants, īpašā 
situācija.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam dzimumu līdztiesības 
panākšana un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšana visām sievietēm un 
meitenēm ir noteikta par vienu no 17 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem (5. IAM). 
Savienība ir pilnībā apņēmusies īstenot šo 
mērķi. Šajā sakarībā diskriminācijas 
novēršana ir ļoti svarīga, lai izpildītu ES 
saistības attiecībā uz iekļaujošas Eiropas 
izveidi. Tādēļ dzimumu līdztiesības 
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aspekta integrēšanas un dzimumu 
līdztiesības saistības būtu jāiekļauj visos 
ES politikas pasākumos, tostarp šajā 
regulā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Dalītās pārvaldības ietvaros katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vienota 
programma, kas jāapstiprina Komisijai. 
Reģionalizācijas kontekstā un nolūkā 
veicināt dalībvalstu stratēģiskāku pieeju 
programmu sagatavošanā Komisijai būtu 
jāizstrādā katra jūras baseina analīze, kurā 
norādītas kopējās stiprās un vājās puses 
attiecībā uz KZP mērķu sasniegšanu. Šai 
analīzei būtu jādod ievirze gan 
dalībvalstīm, gan Komisijai sarunās par 
katru programmu, ņemot vērā reģionālās 
problēmas un vajadzības. Novērtējot 
programmas, Komisijai būtu jāņem vērā 
KZP vidiskās un sociālekonomiskās 
problēmas, ilgtspējīgās zilās ekonomikas 
sociālekonomiskie rādītāji, problēmas jūras 
baseinu līmenī, jūras ekosistēmu 
saglabāšana un atjaunošana, jūras 
piedrazojuma samazināšana un klimata 
pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām.

(43) Dalītās pārvaldības ietvaros katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vienota 
programma, kas jāapstiprina Komisijai. 
Reģionalizācijas kontekstā un nolūkā 
veicināt dalībvalstu stratēģiskāku pieeju 
programmu sagatavošanā Komisijai būtu 
jāizstrādā katra jūras baseina analīze, kurā 
norādītas kopējās stiprās un vājās puses 
attiecībā uz KZP mērķu sasniegšanu. Šai 
analīzei būtu jādod ievirze gan 
dalībvalstīm, gan Komisijai sarunās par 
katru programmu, ņemot vērā reģionālās 
problēmas un vajadzības. Novērtējot 
programmas, Komisijai būtu jāņem vērā 
KZP vidiskās un sociālekonomiskās 
problēmas, ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
sociālekonomiskie rādītāji, jo īpaši 
attiecībā uz mazapjoma piekrastes 
zvejniecībām, problēmas jūras baseinu 
līmenī, jūras ekosistēmu saglabāšana un 
atjaunošana, jūras piedrazojuma 
samazināšana un klimata pārmaiņu 
mazināšana un pielāgošanās tām.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums EJZF īstenošanai 
laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam 

1. Finansējums EJZF īstenošanai 
laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam 
ir 6 866 943 600 EUR 2018. gada 
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ir 6 140 000 000 EUR faktiskajās cenās. salīdzināmās cenās (t. i., 
7 739 176 524 EUR faktiskajās cenās).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalīti pārvaldītā finansējuma daļa, 
kā noteikts II sadaļā, ir 5 311 000 000 EUR 
faktiskajās cenās saskaņā ar sadalījumu pa 
gadiem, kas noteikts V pielikumā.

1. Dalīti pārvaldītā finansējuma daļa, 
kā noteikts II sadaļā, ir 5 939 794 375 EUR 
2018. gada salīdzināmās cenās (t. i., 
6 694 261 648 EUR faktiskajās cenās) 
saskaņā ar sadalījumu pa gadiem, kas 
noteikts V pielikumā.

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais programmas finansējuma sadalījums ir tikai orientējošs 
aritmētisks rādītājs, kas izriet no programmas vispārīgā finansējuma izmaiņām un neskar 
sadalījumu, kuru ir izlēmusi vadošā komiteja.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 102 000 000 EUR Azoru salām un 
Madeirai;

(a) 114 076 262 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 
128 566 125 EUR faktiskajās cenās)
Azoru salām un Madeirai;

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais programmas finansējuma sadalījums ir tikai orientējošs 
aritmētisks rādītājs, kas izriet no programmas vispārīgā finansējuma izmaiņām un neskar 
sadalījumu, kuru ir izlēmusi vadošā komiteja.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 82 000 000 EUR Kanāriju salām; (b) 91 708 367 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 
103 357 081 EUR faktiskajās cenās)
Kanāriju salām;

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais programmas finansējuma sadalījums ir tikai orientējošs 
aritmētisks rādītājs, kas izriet no programmas vispārīgā finansējuma izmaiņām un neskar 
sadalījumu, kuru ir izlēmusi vadošā komiteja.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Francijas Gviānai, Martinikai, Majotai, 
Reinjonai un Senmartēnai.

(c) 146 509 709 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 
165 119 239 EUR faktiskajās cenās)
Gvadelupai, Francijas Gviānai, Martinikai, 
Majotai, Reinjonai un Senmartēnai.

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais programmas finansējuma sadalījums ir tikai orientējošs 
aritmētisks rādītājs, kas izriet no programmas vispārīgā finansējuma izmaiņām un neskar 
sadalījumu, kuru ir izlēmusi vadošā komiteja.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tieši un netieši pārvaldītā 
finansējuma daļa, kā noteikts III sadaļā, ir 
829 000 000 EUR faktiskajās cenās.

1. Tieši un netieši pārvaldītā 
finansējuma daļa, kā noteikts III sadaļā, ir 
927 149 225 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 
1 044 914 876 EUR faktiskajās cenās).

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais programmas finansējuma sadalījums ir tikai orientējošs 
aritmētisks rādītājs, kas izriet no programmas vispārīgā finansējuma izmaiņām un neskar 
sadalījumu, kuru ir izlēmusi vadošā komiteja.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompensācija par papildu izmaksām, kas 
tālākajos reģionos rodas saistībā ar zvejas 
un akvakultūras produktiem

Kompensācija par papildu izmaksām, kas 
tālākajos reģionos un to salu mazapjoma 
piekrastes zvejniecībās, uz kurām attiecas 
LESD 174. pants, rodas saistībā ar zvejas 
un akvakultūras produktiem

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EJZF var atbalstīt tādu papildu 
izmaksu kompensāciju, kuras radušās 
saņēmējiem tālāko reģionu, kas minēti
6. panta 2. punktā, dažu zvejas un 
akvakultūras produktu zvejniecībā, 
audzēšanā, apstrādē un tirdzniecībā.

1. EJZF var atbalstīt tādu papildu 
izmaksu kompensāciju, kuras radušās 
saņēmējiem dažu zvejas un akvakultūras 
produktu zvejniecībā, audzēšanā, apstrādē 
un tirdzniecībā 6. panta 2. punktā
minētajos tālākajos reģionos un to salu 
mazapjoma piekrastes zvejniecībās, uz 
kurām attiecas LESD 174. pants.

Grozījums Nr. 29
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Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EJZF var atbalstīt darbības jūras un 
piekrastes bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, 
tostarp iekšējos ūdeņos.

1. EJZF var atbalstīt darbības jūras un 
piekrastes bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, 
tostarp iekšējos ūdeņos. Šajā nolūkā būtu 
jāveicina sadarbība ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru un Eiropas satelītprogrammām, 
lai iegūtu vairāk datu par stāvokli saistībā 
ar jūras piesārņojumu un jo īpaši par 
plastmasas atkritumiem ūdeņos.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veikt investīcijas jūras 
piesārņojuma — jo īpaši piesārņojuma ar 
plastmasu — analīzē un novērošanā, lai 
iegūtu vairāk datu par situāciju;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) palielināt zināšanas par jūras 
piedrazojumu ar plastmasu un tā 
koncentrāciju.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) starptautisku sadarbību okeānu 
pētniecības un datu jomā un okeānu 

(f) starptautisku sadarbību okeānu 
pētniecības un datu jomā un okeānu 
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pētniecības un datu izstrādi. pētniecības un datu pilnveidi, jo īpaši 
attiecībā uz jūras piedrazojumu ar 
plastmasu, šādu informāciju iegūstot ar 
pienācīgiem satelītu sensoriem, jo īpaši no 
ES Kosmosa programmas Copernicus 
komponenta, autonomiem gaisa kuģiem 
un in situ novērošanas sistēmām, kas spēj 
novērot gan lielākas peldoša 
piedrazojuma vienības, gan mazāku 
vienību koncentrāciju.
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