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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2018. gada 12. jūnijā iesniedza jauno tiesību akta priekšlikumu par Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fondu (EJZF) 2021.–2027. gadam. Šā fonda mērķis ir virzīt Savienības 
budžeta finansējumu, lai atbalstītu kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanu, 
Savienības jūrlietu politikas piemērošanu un Savienības starptautisko saistību izpildi okeānu 
pārvaldības jomā, jo īpaši saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. 

Kā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinuma sagatavotājs 
pateicos Komisijai par tās paziņojumu, kas ir labs pamats abu likumdevēju turpmākam 
darbam un vienošanās panākšanai. Jo īpaši vēlos pateikties Komisijai par fonda ietekmes uz 
vidi pastiprināšanu, galveno uzmanību pievēršot jūras ekosistēmu aizsardzībai un saskaņā ar 
saistībām Parīzes nolīguma satvarā 30 % no fonda budžeta paredzot pasākumiem, kuru 
mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām.

Turklāt uzskatu, ka jaunais fonds būs efektīvāks un lietderīgāks, pateicoties vienkāršošanai, 
subsidiaritātei, saskaņošanai ar citiem fondiem un mērķtiecīgākam atbalstam kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanai.

Zvejniecība un akvakultūra sniedz ieguldījumu pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā. 
Tomēr patlaban Savienība importē vairāk nekā 60 % no zvejas produktiem, tāpēc ir ļoti 
atkarīga no trešām valstīm. Vissvarīgākais uzdevums ir mudināt iedzīvotājus patērēt 
Savienībā iegūtas zivis, kas atbilst augstiem kvalitātes standartiem un maksā samērīgi. Šajā 
sakarībā ir jāpalielina akvakultūras devums nozarē un kritiskā masa, jo no šīs darbības iegūtās 
zivis patlaban veido tikai 20 % no kopējā piedāvājuma Eiropas tirgos. 

Esmu uzskatījis par svarīgu arī papildināt ziņojumu ar virkni grozījumu, lai to pielāgotu un 
padarītu elastīgāku nolūkā nepieļaut pārmērīgu kaitējumu zvejas flotei, ņemot vērā tās 
daudzveidību Savienības mērogā. 

Manuprāt, ir jāiekļauj kopīgas pārvaldības elements, kas ir mehānisms profesionālās zvejas, 
atpūtas zvejas un akvakultūras darbību pārvaldībai, kurā valdības savu kompetenci īsteno 
kopā ar vietējo lietotāju kopienu un katrai pusei ir noteikti konkrēti pienākumi un tiesības 
attiecībā uz informāciju un lēmumu pieņemšanu darbības pārvaldībā. Nedrīkstam aizmirst, ka 
zvejas vietu un zivju krājumu nodrošināšanā visvairāk ieinteresēti ir paši zvejnieki, jo bez 
zivīm zveja nav iespējama un bez zvejas nav darba. Tāpēc ar iesniegtajiem grozījumiem esmu 
centies pēc iespējas lielākā mērā saglabāt vides, ekonomikas un sociālās ilgtspējas līdzsvaru. 

Visbeidzot, uzskatu, ka, vienkāršojot un precizējot dalībvalstīm to, kādas darbības var īstenot 
EJZF satvarā, tiks atvieglināta pārvaldība, samazināts administratīvais slogs un galu galā 
palīdzēts Savienības jūras zvejniecības nozarei, vienlaikus veicinot ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanu.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ir jāizveido Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds (EJZF) laikposmam 
no 2021. gada līdz 2027. gadam. 
Minētajam fondam būtu jātiecas virzīt 
Savienības budžeta finansējumu, lai 
atbalstītu kopējo zivsaimniecības politiku
(KZP), Savienības jūrlietu politiku un 
Savienības starptautiskās saistības okeānu 
pārvaldības jomā. Šāds finansējums būtiski 
sekmē ilgtspējīgu zivsaimniecību un jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanu, pārtikas 
nodrošinājumu, piegādājot jūras produktus, 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas izaugsmi un 
veselīgas, nebīstamas, drošas, tīras un 
ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un okeānus.

(1) Ir jāizveido Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds (EJZF) laikposmam 
no 2021. gada līdz 2027. gadam. 
Minētajam fondam būtu jātiecas virzīt 
Savienības budžeta finansējumu, lai 
atbalstītu kopējās zivsaimniecības politikas
(KZP), Jūras stratēģijas pamatdirektīvas, 
Savienības jūrlietu politikas un Savienības 
starptautisko saistību okeānu pārvaldības 
jomā pilnīgu un savlaicīgu īstenošanu. 
Šāds finansējums apvienojumā ar 
atbildīgu zivsaimniecības politiku ir viens 
no galvenajiem sekmējošajiem faktoriem 
un būtiski sekmē ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanu, pārtikas nodrošinājumu, 
piegādājot jūras produktus, ilgtspējīgas 
zilās ekonomikas — kas attīstās 
ekoloģisko iespēju robežās — izaugsmi un 
veselīgas, nebīstamas, drošas, tīras un 
ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un okeānus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienībai kā pasaules mēroga 
dalībniecei okeānu jomā un pasaulē 
piektajai lielākajai jūras produktu ražotājai 
ir liela atbildība aizsargāt, saglabāt un 
ilgtspējīgi izmantot okeānus un to resursus. 
Ņemot vērā pasaules iedzīvotāju skaita 

(2) Savienībai kā pasaules mēroga 
dalībniecei okeānu jomā un pasaulē 
piektajai lielākajai jūras produktu ražotājai 
ir liela atbildība aizsargāt, saglabāt un 
ilgtspējīgi izmantot okeānus un to resursus. 
Ņemot vērā pasaules iedzīvotāju skaita 
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straujo pieaugumu, jūru un okeānu 
saglabāšana ir patiešām būtiska. Tā ir arī 
Savienības sociālekonomiskajās 
interesēs — ilgtspējīga zilā ekonomika 
veicina investīcijas, nodarbinātību un 
izaugsmi, sekmē pētniecību un inovāciju, 
kā arī uzlabo energoapgādes drošību, 
izmantojot okeāna enerģiju. Turklāt 
nebīstamas un drošas jūras un okeāni ir 
būtisks priekšnosacījums efektīvai 
robežkontrolei un pasaules mēroga cīņai 
pret noziedzīgiem nodarījumiem jūrā, 
tādējādi risinot pilsoņu drošības
jautājumus.

straujo pieaugumu, jūru un okeānu 
saglabāšana ir patiešām būtiska. Tā ir arī 
Savienības sociālekonomiskajās interesēs
— ilgtspējīga zilā ekonomika, kas attīstās 
ekoloģisko iespēju robežās, veicina 
investīcijas, nodarbinātību un izaugsmi, 
sekmē pētniecību un inovāciju, kā arī 
uzlabo energoapgādes drošību, izmantojot 
okeāna enerģiju. Turklāt nebīstamas un 
drošas jūras un okeāni ir būtisks 
priekšnosacījums efektīvai robežkontrolei 
un pasaules mēroga cīņai pret 
noziedzīgiem nodarījumiem jūrā, tādējādi 
risinot pilsoņu drošības jautājumus.

Grozījums Nr. 3

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
daudzgadu 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.

_________________ _________________
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas jūrniecības nozarē ir 
nodarbināti vairāk nekā 5 miljoni cilvēku, 
tā rada gandrīz 500 miljardus EUR gadā un 
var nodrošināt vēl daudz vairāk darba 
iespēju. Globālās okeānu ekonomikas 
izlaides vērtība patlaban tiek lēsta 
1,3 triljonu EUR apmērā, un līdz 
2030. gadam tā varētu vairāk nekā 
divkāršoties. Nepieciešamība sasniegt CO2 
emisiju mērķrādītājus, palielināt resursu 
efektivitāti un samazināt zilās ekonomikas 
vidisko pēdas nospiedumu ir bijis nozīmīgs 
inovācijas virzītājspēks citās nozarēs, 
piemēram, kuģu aprīkojuma, kuģu būves, 
okeānu novērošanas, bagarēšanas, 
piekrastes aizsardzības un jūras 
būvniecības nozarē. Investīcijas jūrlietu 
ekonomikā sniedz Savienības 
struktūrfondi, jo īpaši Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) un EJZF. Lai 
nodrošinātu nozares izaugsmes potenciālu, 
jāizmanto jauni investīciju instrumenti, 
piemēram, InvestEU.

(9) Eiropas jūrniecības nozarē ir 
nodarbināti vairāk nekā 5 miljoni cilvēku, 
tā rada gandrīz 500 miljardus EUR gadā un 
var nodrošināt vēl daudz vairāk darba 
iespēju, tomēr būtu jāturpina uzraudzīt 
zivju sugu krājumus un jānodrošinās pret 
pārzveju, pieņemot atbilstošus 
pasākumus. Globālās okeānu ekonomikas 
izlaides vērtība patlaban tiek lēsta 
1,3 triljonu EUR apmērā, un līdz 
2030. gadam tā varētu vairāk nekā 
divkāršoties. Nepieciešamība sasniegt CO2

emisiju mērķrādītājus, palielināt resursu 
efektivitāti un samazināt zilās ekonomikas 
vidisko pēdas nospiedumu ir bijis nozīmīgs 
inovācijas virzītājspēks citās nozarēs, 
piemēram, kuģu aprīkojuma, kuģu būves, 
okeānu novērošanas, bagarēšanas, 
piekrastes aizsardzības un jūras 
būvniecības nozarē. Investīcijas jūrlietu 
ekonomikā sniedz Savienības 
struktūrfondi, jo īpaši Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF) un EJZF. Lai 
nodrošinātu nozares izaugsmes potenciālu, 
jāizmanto jauni investīciju instrumenti, 
piemēram, InvestEU.

Grozījums Nr. 5

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 

(10) EJZF būtu jābalstās uz četrām 
prioritātēm, kas pilnībā atbilst KZP 
mērķiem, proti: veicināt ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un jūras bioloģisko resursu 
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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.

saglabāšanu; ar konkurētspējīgu un 
ilgtspējīgu akvakultūru un tirgiem sekmēt 
pārtikas nodrošinājumu Savienībā; sekmēt 
ilgtspējīgu zilo ekonomiku, kas attīstās 
ekoloģisko iespēju robežās un veicina
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.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) EJZF pēc 2020. gada būtu jābalsta 
uz vienkāršotu struktūru, kurā nav iepriekš 
noteiktu, pārāk preskriptīvu Savienības 
līmeņa pasākumu un detalizētu atbilstības 
noteikumu. Tā vietā būtu jāapraksta katras 
prioritātes plašās atbalsta jomas. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāizstrādā sava 
programma, norādot tajā visatbilstošākos 
līdzekļus prioritāšu sasniegšanai. Dažādos 
pasākumus, ko dalībvalstis norādījušas 
minētajās programmās, var atbalstīt 
saskaņā ar šīs regulas un Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] noteikumiem, ja vien uz 
minētajiem pasākumiem attiecas šajā 
regulā norādītās atbalsta jomas. Lai 
izvairītos no negatīvas ietekmes 
zvejniecību saglabāšanas jomā, ir jānosaka 
saraksts ar neatbilstīgajām darbībām, 
piemēram, vispārējs aizliegums veikt tādas 
investīcijas, kas palielina zvejas kapacitāti. 
Turklāt attiecībā uz flotei paredzētām 
investīcijām un kompensācijām būtu 
jāizvirza stingri nosacījumi par to atbilstību 
KZP noteiktajiem saglabāšanas mērķiem.

(11) EJZF pēc 2020. gada būtu jābalsta 
uz vienkāršotu struktūru, kurā nav iepriekš 
noteiktu, pārāk preskriptīvu Savienības 
līmeņa pasākumu un detalizētu atbilstības 
noteikumu. Tā vietā būtu jāapraksta katras 
prioritātes plašās atbalsta jomas. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāizstrādā sava 
programma, norādot tajā visatbilstošākos 
līdzekļus prioritāšu sasniegšanai. Dažādos 
pasākumus, ko dalībvalstis norādījušas 
minētajās programmās, var atbalstīt 
saskaņā ar šīs regulas un Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] noteikumiem, ja vien uz 
minētajiem pasākumiem attiecas šajā 
regulā norādītās atbalsta jomas. Tomēr, lai 
izvairītos no negatīvas ietekmes 
zvejniecību saglabāšanas un ekosistēmu 
degradācijas ziņā, ir jānosaka saraksts ar 
neatbilstīgajām darbībām, piemēram, 
vispārējs aizliegums veikt tādas 
investīcijas, kas palielina zvejas kapacitāti. 
Turklāt attiecībā uz flotei paredzētām 
investīcijām un kompensācijām būtu 
jāizvirza stingri nosacījumi par to atbilstību 
KZP noteiktajiem saglabāšanas mērķiem.

Grozījums Nr. 7
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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 
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.

(13) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
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, cita starpā 
projekti, kuru mērķis ir aizsargāt un 
atjaunot jūraszāļu audzes un piekrastes 
mitrājus, kas ir galvenie oglekļa 
piesaistītāji, un tās tiks atkārtoti novērtētas 
attiecīgajos izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesos.

Pamatojums

Jaunākajā IPCC ziņojumā uzsvērts, ka ir jāapsver ne vien CO2 emisiju samazināšana, bet arī 
atmosfēras atbrīvošana no CO2.

Grozījums Nr. 8

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 KZP 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/56/EK1a satvarā. Šis 
ieguldījums būtu jāuzrauga, izmantojot 
Savienības vidiskos marķierus, un par to 
būtu regulāri jāziņo izvērtējumu un gada 
veikuma ziņojumu ietvaros.



AD\1169823LV.docx 9/44 PE627.712v02-00

LV

_________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija 
Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 
19. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
(“KZP regula”)7 42. pantu Savienības 
finansiālā palīdzība no EJZF būtu jāpiešķir 
ar nosacījumu, ka tiek ievēroti KZP 
noteikumi.  Pieteikumi no saņēmējiem, 
kuri neievēro piemērojamos KZP 
noteikumus, nebūtu pieņemami.

(15) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
(“KZP regula”)7 42. pantu Savienības 
finansiālā palīdzība no EJZF būtu jāpiešķir 
ar nosacījumu, ka tiek pilnībā ievēroti KZP 
noteikumi un attiecīgie Savienības vides 
tiesību akti. Savienības finansiālā 
palīdzība būtu jāpiešķir tikai tiem nozares 
dalībniekiem un dalībvalstīm, kas pilnībā 
izpilda savas attiecīgās juridiskās 
saistības. Pieteikumi no saņēmējiem, kuri 
neievēro piemērojamos KZP noteikumus, 
nebūtu pieņemami.

_________________ _________________

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.
gada 11. decembra Regula (ES) Nr.
1380/2013 par kopējo zivsaimniecības 
politiku un ar ko groza Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr.
1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) 
Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un 
Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L
354, 28.12.2013., 22. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības 
politiku un ar ko groza Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1954/2003 un (EK) 
Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas 
(EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 
un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV 
L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai pievērstos KZP īpašajiem 
nosacījumiem, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. 1380/2013, un veicinātu KZP 
noteikumu ievērošanu, būtu jāparedz 
noteikumi papildus noteikumiem par 
pārtraukšanu, apturēšanu un finanšu 
korekcijām, kas izklāstīti Regulā (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus]. Ja dalībvalsts vai saņēmējs 
nav izpildījuši KZP paredzētos pienākumus 
vai Komisijai ir pierādījumi, kas liek domāt 
par šādu neizpildi, Komisijai vajadzētu būt 
iespējai piesardzības nolūkos pārtraukt 
maksājumu termiņus. Papildus maksājuma 
termiņa pārtraukšanas iespējai un lai 
izvairītos no acīmredzama riska, ka tiek 
segti neattiecināmi izdevumi, Komisijai 
vajadzētu būt iespējai apturēt maksājumus 
un piemērot finanšu korekcijas gadījumos, 
kad dalībvalsts ir pieļāvusi KZP noteikumu 
nopietnu neievērošanu.

(16) Lai pievērstos KZP īpašajiem 
nosacījumiem, kas minēti Regulā (ES) 
Nr. 1380/2013, un veicinātu KZP 
noteikumu pilnīgu ievērošanu, būtu 
jāparedz noteikumi papildus noteikumiem 
par pārtraukšanu, apturēšanu un finanšu 
korekcijām, kas izklāstīti Regulā (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus]. Ja dalībvalsts vai saņēmējs 
nav izpildījuši KZP paredzētos pienākumus 
vai Komisijai ir pierādījumi, kas liek domāt 
par šādu neizpildi, Komisijai vajadzētu būt 
iespējai piesardzības nolūkos pārtraukt 
maksājumu termiņus. Papildus maksājuma 
termiņa pārtraukšanas iespējai un lai 
izvairītos no acīmredzama riska, ka tiek 
segti neattiecināmi izdevumi, Komisijai 
vajadzētu būt iespējai apturēt maksājumus 
un piemērot finanšu korekcijas gadījumos, 
kad dalībvalsts ir pieļāvusi KZP noteikumu 
nopietnu neievērošanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pateicoties KZP, pēdējo gadu laikā 
ir panākti labi rezultāti zivju krājumu 
atjaunošanā līdz veselīgam apjomam, 
Savienības zivsaimniecības nozares 
rentabilitātes palielināšanā un jūras 
ekosistēmu saglabāšanā. Tomēr, lai 
sasniegtu KZP sociālekonomiskos un 
vidiskos mērķus, joprojām ir jārisina 
būtiskas problēmas. Tam ir vajadzīgs 
turpmāks atbalsts pēc 2020. gada, jo īpaši 
jūras baseinos, kur attīstība ir bijusi lēnāka.

(17) Dažu pēdējo gadu laikā KZP 
satvarā ir īstenoti pasākumi ar mērķi 
panākt zivju krājumu atjaunošanu līdz 
veselīgam apjomam, Savienības 
zivsaimniecības nozares rentabilitātes 
palielināšanu un jūras ekosistēmu 
saglabāšanu. Tomēr, lai pilnībā sasniegtu 
KZP sociālekonomiskos un vidiskos 
mērķus, arī izpildītu juridisko pienākumu 
atjaunot un uzturēt visas zivju krājumu 
populācijas virs tāda biomasas līmeņa, 
kas var nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas 
ieguves apjomu, joprojām ir jārisina 
būtiskas problēmas. Tādēļ ir jāturpina 
sniegt atbalstu pēc 2020. gada, jo īpaši 
jūras baseinos, kur attīstība ir bijusi lēnāka.
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Grozījums Nr. 12

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 un salu 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.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Tādu kopīgas pārvaldības 
mehānismu īstenošana profesionālās un 
atpūtas zvejas un akvakultūras nozarē, 
tieši piedaloties iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
administrācijai, zvejas un akvakultūras 
nozarei, zinātnieku kopienai un 
pilsoniskajai sabiedrībai, kuru 
funkcionalitāte balstās uz vienlīdzīgu 
atbildības sadali lēmumu pieņemšanā un 
adaptīvu pārvaldību, kas ir pamatota ar 
zināšanām un informāciju un ir tūlītēja, 
veicina KZP mērķu sasniegšanu. EJZF 
būtu jāatbalsta minēto mehānismu 
īstenošana vietējā līmenī.

Pamatojums

Kopīgas pārvaldības modeļa vislielākais potenciāls tiek sasniegts bioekonomiskas 
pārvaldības satvarā, ievērojot ekosistēmas un piesardzības pieeju. Šim modelim būtu 
jānodrošina instrumenti, kas ļauj reāllaikā reaģēt uz adaptīvai pārvaldībai raksturīgajām 
reālās situācijas izmaiņām.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) EJZF būtu jācenšas sasniegt KZP 
mērķus vides, ekonomikas, sociālajā un 
nodarbinātības jomā, kā noteikts Regulas 
(ES) Nr. 1380/2013 2. pantā. Šādam 
atbalstam būtu jāgarantē, lai zvejas 
darbības ilgtermiņā būtu ekoloģiski 
ilgtspējīgas un tiktu pārvaldītas atbilstīgi 
mērķim nodrošināt ieguvumus 
ekonomiskajā, sociālajā un nodarbinātības 
jomā, kā arī veicināt pārtikas pieejamību.

(19) EJZF būtu jāveicina KZP mērķu 
sasniegšana vides, ekonomikas, sociālajā 
un nodarbinātības jomā, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. pantā. 
Šādam atbalstam būtu jāgarantē, ka zvejas 
darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski 
ilgtspējīgas un tiek pārvaldītas atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. panta 
2. punktā noteiktajiem mērķiem, proti, 
palīdzēt nodrošināt ieguvumus 
ekonomiskajā, sociālajā un nodarbinātības 
jomā, kā arī veicināt pārtikas pieejamību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) EJZF atbalstam vajadzētu būt 
vērstam uz to, lai panāktu un saglabātu 
ilgtspējīgu zveju, kas balstīta uz
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu
(MSY), un līdz minimumam samazinātu
zvejas darbību negatīvo ietekmi uz jūras 
ekosistēmu. Minētajam atbalstam būtu 
jāietver inovācijas un investīcijas 
mazietekmējošā, klimatnoturīgā un 
mazoglekļa zvejas praksē un paņēmienos.

(20) EJZF atbalstam vajadzētu palīdzēt 
savlaicīgi izpildīt juridisko pienākumu 
atjaunot un uzturēt visu zivju krājumu 
populācijas virs tāda biomasas līmeņa, 
kas var nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas 
ieguves apjomu, un līdz minimumam 
samazināt un, ja iespējams, novērst zvejas 
darbību negatīvo ietekmi uz jūras 
ekosistēmu. Minētajam atbalstam būtu 
jāietver inovācija un investīcijas 
mazietekmējošā, klimatnoturīgā un 
mazoglekļa zvejas praksē un paņēmienos
un nebūtu jāietver investīcijas zvejas 
metodēs, kurās izmanto elektriskos 
impulsus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Viens no galvenajiem KZP
izaicinājumiem ir nozvejas izkraušanas 
pienākums. Tas šajā nozarē ir noteicis 
būtiskas zvejas prakses izmaiņas, kas 
dažos gadījumos ir radījušas ievērojamas 
finansiālās izmaksas. Tāpēc EJZF
vajadzētu būt iespējai, piemērojot augstāku 
atbalsta intensitātes likmi nekā citām 
darbībām, atbalstīt inovācijas un 
investīcijas, kas veicina izkraušanas 
pienākuma īstenošanu, piemēram, 
investīcijas selektīvajos zvejas rīkos, ostu 
infrastruktūru uzlabošanā un nevēlamas 
nozvejas tirdzniecībā. Tam būtu arī 
jāpiešķir maksimāla atbalsta intensitāte 
100 % apmērā tādu pārredzamu sistēmu 
projektēšanai, izstrādei, uzraudzībai, 
izvērtēšanai un pārvaldībai, kas paredzētas 
zvejas iespēju apmaiņai starp dalībvalstīm 
(“kvotu apmaiņa”), lai mazinātu 
izkraušanas pienākuma izraisīto “kritiskās 
sugas” ietekmi.

(21) Nozvejas izkraušanas pienākums 
ir juridisks pienākums un viens no 
galvenajiem KZP mērķiem. Tas šajā 
nozarē ir noteicis ekoloģiski 
nepieņemamas izkraušanas prakses 
izbeigšanu, kā arī svarīgas zvejas prakses 
izmaiņas, kas dažos gadījumos ir radījušas 
ievērojamas finansiālās izmaksas. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāizmanto EJZF, lai, 
piemērojot būtiski augstāku atbalsta 
intensitātes likmi nekā citām darbībām, 
maksimāli atbalstītu inovāciju un 
investīcijas, kas veicina izkraušanas 
pienākuma pilnīgu un savlaicīgu 
īstenošanu, piemēram, investīcijas 
selektīvajos zvejas rīkos un pagaidu un 
telpiskos selektivitātes pasākumos, ostu 
infrastruktūru uzlabošanā un nevēlamas 
nozvejas tirdzniecībā. Tam būtu arī 
jāpiešķir maksimāla atbalsta intensitāte 
100 % apmērā tādu pārredzamu sistēmu 
projektēšanai, izstrādei, uzraudzībai, 
izvērtēšanai un pārvaldībai, kas paredzētas 
zvejas iespēju apmaiņai starp dalībvalstīm 
(“kvotu apmaiņa”), lai mazinātu 
izkraušanas pienākuma izraisīto “kritiskās 
sugas” ietekmi.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Izkraušanas pienākums būtu 
vienādi jāuzrauga visā flotes spektrā, no 
mazapjoma līdz lielapjoma zvejas kuģiem, 
un ikvienā Savienības dalībvalstī.

Pamatojums

Mazapjoma zvejas operatori Īrijā un citur pastāvīgi un nemainīgi sūdzas par to, ka ir 
vieglākais mērķis attiecībā uz kontroli un sodu uzlikšanu, ņemot vērā, ka lielākoties atrodas 
piekrastē, savukārt lielākiem kuģiem piekļūt ir grūtāk, tādēļ tos pārbaudīt ir sarežģītāk.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt inovācijas un investīcijas zvejas 
kuģos, lai uzlabotu veselību, drošību un 
darba apstākļus, energoefektivitāti un 
nozveju kvalitāti. Tomēr šāds atbalsts 
nedrīkstētu palielināt zvejas kapacitāti vai 
spēju atrast zivis, un to nedrīkstētu piešķirt 
vienkārši par Savienības vai valsts tiesību 
aktos paredzēto obligāto prasību izpildi. 
Struktūrā, kurā nav preskriptīvu pasākumu, 
dalībvalstīm pašām būtu jānosaka precīzi 
atbilstības noteikumi attiecībā uz 
minētajām investīcijām. Attiecībā uz 
veselību, drošību un darba apstākļiem uz 
zvejas kuģiem būtu jāatļauj augstāka 
atbalsta intensitātes likme nekā citām 
darbībām piemērotā.

(22) EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt inovāciju un investīcijas zvejas 
kuģos, lai uzlabotu veselību, drošību un 
darba apstākļus, energoefektivitāti un 
nozveju kvalitāti, kā arī atbalstīt 
konkrētus veselības aprūpes jautājumus. 
Tomēr šāds atbalsts nedrīkstētu palielināt 
zvejas kapacitāti vai spēju atrast zivis, un 
to nedrīkstētu piešķirt vienkārši par 
Savienības vai valsts tiesību aktos 
paredzēto obligāto prasību izpildi. 
Struktūrā, kurā nav preskriptīvu pasākumu, 
dalībvalstīm pašām būtu jānosaka precīzi 
atbilstības noteikumi attiecībā uz 
minētajām investīcijām un atbalstu. 
Attiecībā uz veselību, drošību un darba 
apstākļiem uz zvejas kuģiem būtu jāatļauj
augstāka atbalsta intensitātes likme nekā 
tā, ko piemēro citām darbībām.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Mazapjoma piekrastes zveju veic 
zvejas kuģi, kuru garums ir mazāks par 
12 metriem un kuri neizmanto velkamus 
zvejas rīkus. Šajā sektorā darbojas gandrīz 
75 % no visiem Savienībā reģistrētajiem 
zvejas kuģiem, un tas nodrošina gandrīz 
pusi no kopējās nodarbinātības 
zivsaimniecības nozarē. Mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir īpaši atkarīgi 
no veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots. Tāpēc EJZF 
būtu uz tiem jāattiecina preferenciāls 

(28) Mazapjoma piekrastes zveju veic 
zvejas kuģi, kuru garums ir mazāks par 
12 metriem un kuri neizmanto velkamus 
zvejas rīkus. Šajā sektorā darbojas gandrīz 
75 % no visiem Savienībā reģistrētajiem 
zvejas kuģiem, un tas nodrošina gandrīz 
pusi no kopējās nodarbinātības 
zivsaimniecības nozarē. Mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir īpaši atkarīgi 
no veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots. Tāpēc EJZF 
būtu uz tiem jāattiecina preferenciāls 
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režīms, piemērojot 100 % atbalsta 
intensitātes likmi, tostarp darbībām, kas 
saistītas ar kontroli un noteikumu izpildi 
nolūkā veicināt ilgtspējīgu zvejas praksi. 
Turklāt dažas atbalsta jomas (t. i., atbalsts 
lietota kuģa iegādei un dzinēju nomaiņai 
vai modernizācijai) būtu jārezervē 
mazapjoma zvejai flotes segmentā, kur 
zvejas kapacitāte ir līdzsvarota ar 
pieejamajām zvejas iespējām. Papildus tam 
dalībvalstīm savā programmā būtu 
jāiekļauj rīcības plāns attiecībā uz 
mazapjoma piekrastes zveju, kas būtu 
jāuzrauga, pamatojoties uz rādītājiem, 
kuriem būtu jānosaka starpposma un 
galīgie mērķrādītāji.

režīms, piemērojot 100 % atbalsta 
intensitātes likmi, tostarp darbībām, kas 
saistītas ar kontroli un noteikumu izpildi 
nolūkā veicināt ilgtspējīgu zvejas praksi
saskaņā ar KZP mērķiem. Turklāt dažas 
atbalsta jomas (t. i., atbalsts lietota kuģa 
iegādei un dzinēju nomaiņai vai 
modernizācijai, kā arī atbalsts jauniem 
zvejniekiem) būtu jārezervē mazapjoma 
zvejai flotes segmentā, kur zvejas 
kapacitāte ir līdzsvarota ar pieejamajām 
zvejas iespējām. Papildus tam dalībvalstīm 
savā programmā būtu jāiekļauj rīcības 
plāns attiecībā uz mazapjoma piekrastes 
zveju, kas būtu jāuzrauga, pamatojoties uz 
rādītājiem, kuriem būtu jānosaka 
starpposma un galīgie mērķrādītāji.

Grozījums Nr. 20

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) Zvejniecība un ilgtspējīga 
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. 21

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt akvakultūras, tostarp saldūdens 
akvakultūras, veicināšanu un ilgtspējīgu 

(32) EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt akvakultūras, tostarp saldūdens 
akvakultūras, veicināšanu un ilgtspējīgu 
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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 
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.

attīstību un akvakultūras aizsardzību pret 
invazīvām sugām un slimībām, lai audzētu 
ūdensdzīvniekus un augus, kas paredzēti 
pārtikas un citu izejvielu ražošanai. Dažās 
dalībvalstīs joprojām tiek piemērotas 
pārmērīgi sarežģītas administratīvās 
procedūras, piemēram, apgrūtināta 
piekļuve teritorijai un apgrūtinošas 
licencēšanas procedūras, kas šajā nozarē 
rada liekas 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, tādu konkrētu slimību un 
invazīvu sugu kontrolei, kuras rada 
būtisku kaitējumu akvakultūrai, 
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.

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. jūnija rezolūciju “Virzība uz ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari: pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie 
jautājumi” (2017/2118(INI)).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
33. apsvērums



AD\1169823LV.docx 17/44 PE627.712v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Pārtikas nodrošinājums ir atkarīgs 
no efektīviem un labi organizētiem tirgiem, 
kas uzlabo piegādes ķēdes pārredzamību, 
stabilitāti, kvalitāti un daudzveidību, kā arī 
patērētāju informēšanu. Šajā nolūkā EJZF 
vajadzētu būt iespējai atbalstīt zvejas un 
akvakultūras produktu tirdzniecību saskaņā 
ar mērķiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.
1379/2013 (“TKO regula”)15. Konkrētāk, 
vajadzētu būt pieejamam atbalstam, kas 
paredzēts ražotāju organizāciju izveidei, 
ražošanas un tirgvedības plānu īstenošanai, 
jauna tirgus noieta veicināšanai un tirgus 
informācijas sagatavošanai un izplatīšanai.

(33) Pārtikas nodrošinājums ir atkarīgs 
no jūras vides aizsardzības, zivju krājumu 
ilgtspējīgas pārvaldības, KZP pilnīgas 
īstenošanas, efektīviem un labi 
organizētiem tirgiem, kas uzlabo piegādes 
ķēdes pārredzamību, stabilitāti, kvalitāti un 
daudzveidību, kā arī patērētāju 
informēšanu. Šajā nolūkā EJZF vajadzētu 
būt iespējai atbalstīt zvejas un akvakultūras 
produktu tirdzniecību saskaņā ar mērķiem, 
kas noteikti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 
(“TKO regula”)15. Konkrētāk, vajadzētu 
būt pieejamam atbalstam, kas paredzēts 
ražotāju organizāciju izveidei, ražošanas un 
tirgvedības plānu īstenošanai, jauna tirgus 
noieta veicināšanai un tirgus informācijas 
sagatavošanai un izplatīšanai.

_________________ _________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.
gada 11. decembra Regula (ES) Nr.
1379/2013 par zvejas un akvakultūras 
produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar 
ko groza Padomes Regulas (EK) Nr.
1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L
354, 28.12.2013., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras 
produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar 
ko groza Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 
(OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 23

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 

(35) Darbvietu radīšana piekrastes 
reģionos un salās bieži 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 
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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, 
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.

ilgtspējība ir atkarīga no inovācijas 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, 
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. 24

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) EJZF vajadzētu būt iespējai dalītās 
pārvaldības ietvaros atbalstīt ilgtspējīgu 
zilo ekonomiku, vācot, pārvaldot un 
izmantojot datus nolūkā uzlabot zināšanas 
par jūras vides stāvokli. Šim atbalstam 
vajadzētu būt vērstam uz Direktīvas 
92/43/EEK un Direktīvas 2009/147/EK 
prasību izpildi, jūras telpiskās plānošanas 
atbalstīšanu un datu kvalitātes un 
koplietošanas palielināšanu, izmantojot 
Eiropas jūras novērojumu un datu tīklu.

(37) EJZF vajadzētu būt iespējai dalītās 
pārvaldības ietvaros atbalstīt ilgtspējīgu 
zilo ekonomiku, kas attīstās ekoloģisko 
iespēju robežās, vācot, pārvaldot un 
izmantojot datus nolūkā uzlabot zināšanas 
par jūras vides stāvokli. Šim atbalstam 
vajadzētu būt vērstam uz 
Direktīvas 92/43/EEK un 
Direktīvas 2009/147/EK prasību izpildi, 
jūras telpiskās plānošanas atbalstīšanu un 
datu kvalitātes un koplietošanas 
palielināšanu, izmantojot Eiropas jūras 
novērojumu un datu tīklu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Savienība kā globāla mēroga 
aktors ir stingri apņēmusies sekmēt 
starptautisko okeānu pārvaldību saskaņā ar 
2016. gada 10. novembra kopīgo 
paziņojumu Padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai “Starptautiskā okeānu 
pārvaldība — okeānu nākotnes veidošanas 
darbakārtība”17. Savienības okeānu 
pārvaldības politika ir jauna politika, kas 
pievēršas okeāniem integrēti. Starptautiskā 
okeānu pārvaldība ir būtiska ne tikai tādēļ, 
lai izpildītu Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un jo īpaši 
14. ilgtspējīgas attīstības mērķi (“Saglabāt 
un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un 
jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai”), bet 
arī lai nākamajām paaudzēm garantētu 
nebīstamas, drošas, tīras un ilgtspējīgi 
pārvaldītas jūras un okeānus. Savienībai ir 
jāpilda šīs starptautiskās saistības, un tai 
jābūt virzītājspēkam, kas sekmē labāku 
starptautisko okeānu pārvaldību divpusējā, 
reģionālā un daudzpusējā līmenī, tostarp,
lai aizkavētu, novērstu un izskaustu 
nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, 
uzlabotu starptautisko okeānu pārvaldības 
sistēmu, samazinātu ietekmi uz okeāniem 
un jūrām, radītu apstākļus ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas attīstībai un stiprinātu 
starptautisko okeānu izpētes un datu jomu.

(40) Savienība kā globālo procesu 
dalībniece ir stingri apņēmusies sekmēt 
starptautisko okeānu pārvaldību saskaņā ar 
2016. gada 10. novembra kopīgo 
paziņojumu Padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai “Starptautiskā okeānu 
pārvaldība — okeānu nākotnes veidošanas 
darbakārtība”17. Savienības okeānu 
pārvaldības politika ir jauna politika, kas 
integrēti pievēršas okeāniem. Starptautiskā 
okeānu pārvaldība ir būtiska ne tikai tādēļ, 
lai izpildītu Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un jo īpaši 
14. ilgtspējīgas attīstības mērķi (“Saglabāt 
un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un 
jūras resursus ilgtspējīgai attīstībai”), bet 
arī lai nākamajām paaudzēm garantētu 
nebīstamas, drošas, tīras un ilgtspējīgi 
pārvaldītas jūras un okeānus. Savienībai ir 
jāpilda šīs starptautiskās saistības, un tai 
jābūt vadošajam virzītājspēkam, kas sekmē 
labāku starptautisko okeānu pārvaldību 
divpusējā, reģionālā un daudzpusējā 
līmenī, tostarp lai aizkavētu, novērstu un 
izskaustu nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju, uzlabotu starptautisko 
okeānu pārvaldības sistēmu, samazinātu 
ietekmi uz okeāniem un jūrām, radītu 
apstākļus ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
attīstībai un stiprinātu starptautisko okeānu 
izpētes un datu jomu.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Ar pašreizējo EJZF saistītā 
maksājumu procedūra ir atzīta par 
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nepilnīgu, jo pēc četriem piemērošanas 
gadiem ir izmantoti tikai 11 %. Minētā 
procedūra būtu jāuzlabo, lai paātrinātu 
maksājumus saņēmējiem, jo īpaši 
attiecībā uz fiziskām personām vai 
ģimenēm.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [regula 
par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam], Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201319, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9520, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9621 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193922

Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu, arī krāpšanas gadījumu, 
novēršanu, konstatēšanu, labošanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu 
un — vajadzības gadījumā —
administratīvus sodus. Konkrētāk, saskaņā 
ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var 
veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un 
apskates uz vietas, lai noteiktu, vai ir 
notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda 
cita nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Padomes Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var veikt 
izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par 
krāpšanu un citiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas apdraud Savienības 
finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES)
2017/137123. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr.
[regula par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam] 

(47) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [regula 
par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam], Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201319, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9520, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9621 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193922

Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu, arī krāpšanas gadījumu, 
novēršanu, konstatēšanu, labošanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu 
un — vajadzības gadījumā —
administratīvus sodus. Konkrētāk, saskaņā 
ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
būtu jāveic izmeklēšana, tostarp pārbaudes 
un apskates uz vietas, lai noteiktu, vai ir 
notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda 
cita nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Padomes Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūrai (EPPO) būtu jāveic 
izmeklēšana un kriminālvajāšana par 
krāpšanu un citiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas apdraud Savienības 
finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
(ES) 2017/137123. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [regula par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam] 
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jebkurai personai vai subjektam, kas saņem 
Savienības fondu līdzekļus, pilnībā 
jāsadarbojas Savienības finanšu interešu 
aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai (ECA) 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir 
Savienības fondu apguvē iesaistītās trešās 
personas. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka, pārvaldot un īstenojot EJZF, Savienības 
finanšu intereses tiek aizsargātas saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. [regula par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam] un Regulu (ES) Nr.
[regula, ar ko paredz kopīgus noteikumus].

jebkurai personai vai subjektam, kas saņem 
Savienības fondu līdzekļus, pilnībā 
jāsadarbojas Savienības finanšu interešu 
aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai (ECA) 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir 
Savienības fondu apguvē iesaistītās trešās 
personas. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka, pārvaldot un īstenojot EJZF, tiek 
aizsargātas Savienības finanšu intereses 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [regula par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam] un 
Regulu (ES) Nr. [regula, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus].

_________________ _________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.
gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) Nr.
1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. septembra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, 
ko veic Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 
(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 
18.9.2013., 1. lpp.).

20 Padomes 1995. gada 18. decembra 
Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1.
lpp.).

20 Padomes 1995. gada 18. decembra 
Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

21 Padomes 1996. gada 11. novembra 
Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

21 Padomes 1996. gada 11. novembra 
Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

22 Padomes 2017. gada 12. oktobra Regula 
(ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku 
sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) 
izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

22 Padomes 2017. gada 12. oktobra Regula 
(ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku 
sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) 
izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.
gada 5. jūlija Direktīva (ES) 2017/1371 par 
cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības 
finanšu intereses, izmantojot 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 5. jūlija Direktīva 
(ES) 2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas 
skar Savienības finanšu intereses, 
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krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 
28.7.2017., 29. lpp.).

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai uzlabotu pārredzamību attiecībā 
uz Savienības līdzekļu izmantošanu un 
pareizu finanšu pārvaldību, jo īpaši 
pastiprinot sabiedrības kontroli pār 
izlietoto naudu, saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] dalībvalsts tīmekļa vietnē 
būtu jāpublicē konkrēta informācija par 
darbībām, kas finansētas no EJZF. 
Dalībvalstij publicējot informāciju par 
darbībām, kas finansētas no EJZF, jāievēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2016/67924 noteikumi par personas 
datu aizsardzību.

(48) Lai uzlabotu pārredzamību attiecībā 
uz Savienības līdzekļu izmantošanu un 
pareizu finanšu pārvaldību, jo īpaši 
pastiprinot sabiedrības kontroli pār 
izlietoto naudu, saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] dalībvalsts tīmekļa vietnē 
būtu jāpublicē visa informācija par 
darbībām, kas finansētas no EJZF. 
Dalībvalstij publicējot informāciju par 
darbībām, kas finansētas no EJZF, jāievēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2016/67924 noteikumi par personas 
datu aizsardzību.

_________________ _________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula 
(ES) 2016/679 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “produktīvas investīcijas 
akvakultūrā” ir investīcijas akvakultūras 
ražošanas iekārtu būvniecībā, 
paplašināšanā, modernizācijā vai 
aprīkošanā;

(12) “produktīvas investīcijas 
akvakultūrā” ir investīcijas akvakultūras 
ražošanas iekārtu būvniecībā, 
paplašināšanā, modernizācijā, inovācijā vai 
aprīkošanā;
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “ilgtspējīga zilā ekonomika” ir 
visas nozaru un starpnozaru ekonomiskās 
darbības visā vienotajā tirgū, kas saistītas 
ar okeāniem, jūrām, piekrastēm un 
iekšējiem ūdeņiem un aptver Savienības 
tālākos reģionus un valstis, kurām ir tikai 
sauszemes robežas, ietver jaunās nozares 
un ārpustirgus preces un pakalpojumus un 
ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem 
vides jomā.

(15) “ilgtspējīga zilā ekonomika” ir 
visas nozaru un starpnozaru ekonomiskās 
darbības ekoloģisko iespēju robežās visā 
vienotajā tirgū, kas saistītas ar okeāniem, 
jūrām, piekrastēm un iekšējiem ūdeņiem 
un aptver Savienības tālākos reģionus un 
valstis, kurām ir tikai sauszemes robežas, 
ietver jaunās nozares un ārpustirgus preces 
un pakalpojumus un ir saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem vides jomā ar 
mērķi atjaunot un uzturēt jūras 
ekosistēmas un aizsargāt neaizsargātus 
dabas resursus, preces un pakalpojumus;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 15.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) “kopīga pārvaldība” ir 
partnerattiecību kārtība, saskaņā ar kuru 
valdība, vietējo resursu lietotāju kopiena 
(zvejnieki), ārējie aģenti (nevalstiskās 
organizācijas, pētniecības iestādes) un 
dažkārt citas zvejniecības un ieinteresētās 
personas piekrastes resursu jomā (laivu 
īpašnieki, zivju tirgotāji, kreditēšanas 
aģentūras vai naudas aizdevēji, tūrisma 
nozare utt.) kopīgi uzņemas atbildību un 
pilnvaras lēmumu pieņemšanā par 
zivsaimniecības pārvaldību.

Pamatojums

FAO terminu portālā sniegtā definīcija: http://www.fao.org/faoterm/en/.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību 
un jūras bioloģisko resursu saglabāšanu;

(1) veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību 
un jūras bioloģisko resursu saglabāšanu, 
ņemot vērā sociālekonomiskos aspektus;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) ar konkurētspējīgu un ilgtspējīgu 
akvakultūru un tirgiem sekmēt pārtikas 
nodrošinājumu Savienībā;

(2) ar konkurētspējīgu un ilgtspējīgu 
akvakultūru un tirgiem sekmēt pārtikas 
nekaitīgumu un nodrošinājumu Savienībā;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) sekmēt ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas izaugsmi un veicināt 
pārtikušas piekrastes kopienas;

(3) sekmēt ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas izaugsmi un veicināt 
pārtikušas piekrastes kopienas un 
zivsaimniecības nozari;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums EJZF īstenošanai 
laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam 
ir 6 140 000 000 EUR faktiskajās cenās.

1. Finansējums EJZF daudzgadu 
īstenošanai laikposmā no 2021. gada līdz 
2027. gadam ir 6 140 000 000 EUR 
faktiskajās cenās.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vismaz 15 % no katrai dalībvalstij 
piešķirtā Savienības finansiālā atbalsta 
piešķir 19. un 20. pantā minētajām 
atbalsta jomām. Dalībvalstis, kurām nav 
piekļuves Savienības ūdeņiem, var 
piemērot mazāku procentuālo daļu 
attiecībā uz to kontroles un datu vākšanas 
uzdevumu apjomu.

svītrots

Pamatojums

Piešķīrums būtu jānosaka saskaņā ar katras dalībvalsts apzinātajām vajadzībām. Pārāk liels 
piešķīrums nozīmētu neizmantotus līdzekļus vai nevajadzīgus izdevumus.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar 19. un 20. pantu par 
kontroli un datu vākšanu paredzēto un 
neizlietoto finansējumu var no jauna 
iedalīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles 
aģentūrai.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) stratēģiju zvejniecību ilgtspējīgai 
izmantošanai un ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas nozaru attīstībai;

(a) stratēģiju zvejniecību ilgtspējīgai 
izmantošanai un tādu ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas nozaru attīstībai, kuras attīstās 
ekoloģisko iespēju robežās;
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija izstrādā katra jūras 
baseina analīzi, kurā norāda jūras baseina 
kopējās stiprās un vājās puses attiecībā uz 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. pantā 
minēto KZP mērķu sasniegšanu. Attiecīgā 
gadījumā šajā analīzē ņem vērā spēkā 
esošās jūras baseinu un makroreģionālās 
stratēģijas.

5. Komisija pēc atzinumu 
saņemšanas no attiecīgajām 
konsultatīvajām padomēm izstrādā katra 
jūras baseina analīzi, kurā norāda jūras 
baseina kopējās stiprās un vājās puses 
attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
2. pantā minēto KZP mērķu sasniegšanu
un Direktīvā 2008/56/EK minētā laba 
vides stāvokļa sasniegšanu. Attiecīgā 
gadījumā šajā analīzē ņem vērā pastāvošās
jūras baseinu un makroreģionālās 
stratēģijas.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tādu invazīvu svešzemju sugu 
mērķtiecīgu kontroli, kuras var būtiski 
kaitēt akvakultūras un zivsaimniecības 
nozares produktivitātei;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) atbalstu novatorisku selektīvas 
zvejas rīku pētniecībai un izmantošanai 
visā Savienībā, tostarp saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 27. pantu;

Grozījums Nr. 42
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Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) jaunākos datus par ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas un jo īpaši zvejniecības un 
akvakultūras nozares 
sociālekonomiskajiem rādītājiem;

(e) jaunākos datus par līdzsvaru starp 
vides prioritātēm un ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas un jo īpaši zvejniecības un 
akvakultūras nozares 
sociālekonomiskajiem rādītājiem;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) to, kā programma veicina klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām.

(i) to, kā programma veicina klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, 
tostarp ar degvielas ietaupījumiem 
samazinot CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr Līguma 107., 108. un 
109. pantu nepiemēro maksājumiem, ko 
dalībvalstis veic saskaņā ar šo regulu un 
kas ietilpst Līguma 42. panta darbības 
jomā.

2. Tomēr Līguma 107., 108. un 
109. pantu nepiemēro maksājumiem, ko 
dalībvalstis veic saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ir izdarījis smagus pārkāpumus, kas 
minēti Padomes Regulas (EK) Nr.
1005/200828 42. pantā vai Padomes 

(a) ir izdarījis pārkāpumus, kas minēti 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/200828

42. pantā vai Padomes Regulas (EK) 
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Regulas (EK) Nr. 1224/2009 90. pantā vai 
citos Eiropas Parlamenta un Padomes 
pieņemtos tiesību aktos;

Nr. 1224/2009 90. pantā vai citos Eiropas 
Parlamenta un Padomes pieņemtos tiesību 
aktos;

_________________ _________________

28 Padomes 2008. gada 29. septembra 
Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu 
un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 
un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ 
Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr.
1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008., 1.
lpp.).

28 Padomes 2008. gada 29. septembra 
Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu 
un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 
un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ 
Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) 
Nr. 1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc pieteikuma iesniegšanas 
saņēmējs 1. punktā minētos pieņemamības 
nosacījumus turpina ievērot visā darbības 
īstenošanas laikposmā un piecus gadus pēc 
galīgā maksājuma minētajam saņēmējam.

2. Pēc pieteikuma iesniegšanas 
saņēmējs 1. punktā minētos pieņemamības 
nosacījumus turpina ievērot visā darbības 
īstenošanas laikposmā un pēc galīgā 
maksājuma minētajam saņēmējam.

Pamatojums

Nevienam operatoram vai saņēmējam nebūtu jāizdara nopietni pārkāpumi, jāiesaistās NNN 
zvejā vai jāizdara citi pārkāpumi vides jomā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar ko nosaka nepieņemamības 
slieksni un 1. un 3. punktā minēto 
nepieņemamības laikposmu, kas ir 
samērīgs ar smago pārkāpumu, noziedzīgo 
nodarījumu vai krāpšanas veidu, smagumu, 
ilgumu un atkārtošanos un kas ilgst vismaz 

(a) ar ko nosaka nepieņemamības 
slieksni un 1. un 3. punktā minēto 
nepieņemamības laikposmu, kas ir 
samērīgs ar pārkāpumu, noziedzīgo 
nodarījumu vai krāpšanas raksturu, 
smagumu, ilgumu un atkārtošanos un kas 
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vienu gadu; ilgst vismaz vienu gadu;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zvejas kuģu būve un iegāde vai 
zvejas kuģu imports, ja vien šajā regulā 
nav paredzēts citādi;

(b) zvejas kuģu būve, iegāde vai 
modernizēšana, arī veicot dzinēja 
nomaiņu, vai zvejas kuģu imports, ja vien 
šajā regulā nav paredzēts citādi;

Pamatojums

Aprīkojuma modernizēšana vai nomaiņa bieži ir saistīta ar lielāku efektivitāti un lielāku 
nozvejas spēju. Tādēļ dzinēja modernizēšanas un nomaiņas pasākumi apdraudētu 14.6. IAM, 
kas aizliedz subsīdijas, ar kurām palielina zvejas kapacitāti. Pat tad, ja vecu dzinēju 
modernizēšana vai nomaiņa tiek veikta ar nosacījumu, ka dzinēju jauda nemainās vai 
samazinās, tas nenozīmē, ka tiks samazināta kuģa nozvejas spēja. Revīzijas palāta ir 
norādījusi, ka kuģiem, kas aprīkoti ar degvielu taupošiem dzinējiem, joprojām ir stimuls 
palielināt to zvejas piepūli.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) darbības, kas iekļauj jebkāda veida 
zveju, kurā izmanto elektriskos impulsus;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) tieša krājumu atjaunošana, izņemot 
gadījumus, kad tas ar Savienības tiesību 
aktu ir skaidri paredzēts kā saglabāšanas 
pasākums vai tiek veikta krājumu 

(g) tieša krājumu atjaunošana, izņemot 
gadījumus, kad tas ar Savienības tiesību 
aktu ir skaidri paredzēts kā saglabāšanas 
vai pārvietošanas pasākums vai tiek veikta 
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eksperimentāla atjaunošana; krājumu eksperimentāla atjaunošana;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) tādas investīcijas zvejas kuģos, kas 
vajadzīgas, lai izpildītu Savienības vai 
valstu tiesību aktu prasības, tostarp 
prasības saskaņā ar Savienības saistībām 
reģionālo zvejniecības pārvaldību 
organizāciju kontekstā;

svītrots

Pamatojums

Nav skaidrs, kāpēc investīcijas nevarētu saņemt atbalstu, ja tās vajadzīgas, lai izpildītu 
juridiskas prasības, kas saistītas ar, piemēram, jauniem rīkiem, uzraudzības sistēmām vai 
rīku pārveidošanu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) investīcijas zvejas kuģos, kuri 
katrā no pēdējiem diviem kalendārajiem 
gadiem pirms atbalsta pieteikuma 
iesniegšanas gada darbības jūrā ir veikuši 
mazāk nekā 60 dienas.

svītrots

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) darbības izmaksas, piemēram, 
apdrošināšana, pieskaitāmie izdevumi, 
degviela vai zvejas kuģu aprīkojums, kas 
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tos padara darbotiesspējīgus vai 
navigētspējīgus, piemēram, tauvas, 
obligātās drošības vai drošuma prasības 
un tehniskās apkopes pakalpojumi;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā nodaļā paredzētais atbalsts 
palīdz sasniegt Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 2. pantā noteiktos KZP 
mērķus vides, ekonomikas, sociālajā un 
nodarbinātības jomā.

1. Šajā nodaļā paredzētais atbalsts 
palīdz sasniegt Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 2. pantā noteiktos KZP 
mērķus vides, ekonomikas, sociālajā un 
nodarbinātības jomā un veicina sociālo 
dialogu starp ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nozares vērtību ķēdes stiprināšana 
un tirgvedības stratēģiju veicināšana;

(c) nozares vērtību ķēdes izveide un 
stiprināšana un tirgvedības stratēģiju 
veicināšana;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) aizdevumu, apdrošināšanas 
produktu un finanšu instrumentu 
pieejamības veicināšana;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) veselības, drošības un darba 
apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem;

(e) veselības, drošības un darba 
apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem, 
tādējādi ļaujot piesaistīt vairāk jauniešu 
un būtiski samazināt jūrā notiekošo 
negadījumu skaitu;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) darbību dažādošana plašākā 
ilgtspējīgā zilā ekonomikā;

(h) darbību dažādošana plašākā 
ilgtspējīgā zilā ekonomikā, kas attīstās 
ekoloģisko spēju robežās;

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) atbilstīgu apstākļu radīšana kopīgi 
pārvaldītu vietējo plānu izstrādei.

Pamatojums

Kopīgas pārvaldības modeļa vislielākais potenciāls tiek sasniegts bioekonomiskas 
pārvaldības satvarā, ievērojot ekosistēmas un piesardzības pieeju. Šim modelim būtu 
jānodrošina instrumenti, kas ļauj reāllaikā reaģēt uz adaptīvai pārvaldībai raksturīgajām 
reālās situācijas izmaiņām.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minēto atbalstu 
piešķir, izmantojot kompensāciju par 

2. Izņēmuma gadījumos 1. punktā 
minēto atbalstu var piešķirt, izmantojot 
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zvejas darbību pilnīgu izbeigšanu, ievēro 
šādus nosacījumus:

kompensāciju par zvejas darbību pilnīgu 
izbeigšanu, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izbeigšana ir paredzēta rīcības 
plānā, kas minēts Regulas (ES) Nr.
1380/2013 22. panta 4. punktā;

(a) izbeigšana ir paredzēta kā flotes 
kapacitātes samazināšanas instruments 
rīcības plānā, kas minēts Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 22. panta 4. punktā;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) izbeigšanas rezultātā tiek pilnībā 
samazināta zvejas kapacitāte, jo saņemtā 
nauda netiek atkārtoti ieguldīta nozarē;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ar EJZF var atbalstīt zvejas un 
akvakultūras uzņēmumus, palīdzot tiem 
piekļūt riska pārvaldības rīkiem, 
piemēram, stimuliem saistībā ar 
apdrošināšanas polisēm vai 
kopieguldījumu fondiem, lai segtu 
zaudējumus, ko izraisījuši viens vai 
vairāki no šādiem notikumiem:

(a) dabas katastrofas;

(b) nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
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(c) pēkšņas izmaiņas ūdens kvalitātē vai 
kvantitātē, par kurām operators nav 
atbildīgs;

(d) akvakultūras slimības, ražošanas 
iekārtu darbības traucējumi vai 
iznīcināšana, par ko operators nav 
atbildīgs;

(e) zvejnieku vai zvejas kuģu glābšanas 
izmaksas, ja zvejas laikā notiek 
negadījumi jūrā.

Pamatojums

Ņemot piemēru no lauksaimniecības nozares, tiek ierosināts ļaut EJZF atbalstu izmantot riska 
pārvaldības rīkiem, piemēram, stimuliem iegādāties apdrošināšanas polises vai veikt 
iemaksas kopieguldījumu fondos, lai segtu a) līdz e) apakšpunktā norādīto iemeslu radītos 
zaudējumus.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgā kuģa komerciālās darbības 
ir apturētas vismaz 90 dienas pēc kārtas;

(a) attiecīgā kuģa komerciālās darbības 
ir apturētas;

Pamatojums

Dažos ES jūras baseinos zveja ar riņķvadu un zveja ar traļiem ik gadu tiek pārtraukta uz 30–
60 dienām atkarībā no dažādiem mainīgiem faktoriem, piemēram, zivju segmenta un 
konkrētās zivsaimniecības. Tādēļ pagaidu pārtraukšana būtu jāsedz neatkarīgi no tās ilguma.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visas zvejas darbības, ko veic 
attiecīgie kuģi un zvejnieki, periodā, uz 
kuru attiecas zvejas darbību pārtraukšana, 
tiek faktiski apturētas. Kompetentā iestāde 

5. Periodā, uz kuru attiecas zvejas 
darbību pārtraukšana, tiek faktiski 
apturētas visas zvejas darbības, ko veic 
attiecīgie kuģi un zvejnieki. Kompetentā 
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pārliecinās, ka periodā, uz ko attiecas 
zvejas darbību ārkārtas pārtraukšana, 
attiecīgais kuģis ir apturējis jebkādas 
zvejas darbības un netiek pieļauta 
pārmērīga kompensācija, kas varētu rasties 
no kuģa izmantošanas citiem nolūkiem.

iestāde nodrošina, ka periodā, uz ko 
attiecas zvejas darbību ārkārtas 
pārtraukšana, attiecīgais kuģis ir apturējis 
jebkādas zvejas darbības un netiek pieļauta 
pārmērīga kompensācija, kas varētu rasties 
no kuģa izmantošanas citiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana

1. EJZF var atbalstīt pasākumus zvejas 
darbību pagaidu pārtraukšanai šādos 
gadījumos:

(a) bioloģiskās atjaunošanās laikposmi;

(b) ja pagaidu pārtraukšana ir paredzēta 
apsaimniekošanas plānā, kas pieņemts 
saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1967/2006, vai daudzgadu plānā, kas 
pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 9. un 10. pantu, kad, 
pamatojoties uz zinātniskajiem 
ieteikumiem, zvejas piepūles 
samazinājums ir vajadzīgs, lai sasniegtu 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. panta 
2. punktā un 2. panta 5. punkta 
a) apakšpunktā minētos mērķus.

2. Šā panta 1. punktā minēto atbalstu var 
piešķirt laikposmā no 2021. gada līdz 
2027. gadam ne ilgāk kā uz sešiem 
mēnešiem attiecībā uz vienu kuģi.

3. Šā panta 1. punktā minēto atbalstu 
piešķir tikai:

(a) tādu Savienības zvejas kuģu 
īpašniekiem vai operatoriem, kas reģistrēti 
kā aktīvi un kas pēdējo divu kalendāro 
gadu laikā pirms atbalsta pieteikuma 
iesniegšanas dienas vidēji vismaz 
90 dienas ir veikuši zvejas darbības jūrā,



PE627.712v02-00 36/44 AD\1169823LV.docx

LV

vai

(b) zvejniekiem, kuri pēdējo divu 
kalendāro gadu laikā pirms atbalsta 
pieteikuma iesniegšanas dienas vidēji 
vismaz 90 dienas ir strādājuši jūrā uz 
Savienības zvejas kuģa, uz ko attiecas 
darbību pagaidu pārtraukšana.

4. Visas zvejas darbības, ko veic 
attiecīgais kuģis vai zvejnieki, tiek faktiski 
pārtrauktas. Kompetentā iestāde 
pārliecinās, ka attiecīgais kuģis ir pilnībā 
pārtraucis zvejas darbības laikposmā, uz 
ko attiecas pagaidu pārtraukšana.

Pamatojums

Iepriekš minētais pasākums būtu jāievieš no jauna, jo tam ir bijuši izcili rezultāti ikvienā 
plānošanas periodā, kurā tas īstenots.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz Regulas (ES)
2017/1004 6. pantā minētajiem valsts darba 
plāniem, EJZF var atbalstīt datu vākšanu, 
pārvaldību un izmantošanu zvejniecības 
pārvaldības un zinātniskiem mērķiem, kā 
paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
25. panta 1. un 2. punktā un 27. pantā un 
sīkāk noteikts Regulā (ES) 2017/1004.

1. Pamatojoties uz 
Regulas (ES) 2017/1004 6. pantā 
minētajiem valsts darba plāniem, EJZF var 
atbalstīt datu vākšanu, pārvaldību, apstrādi
un izmantošanu zvejniecības pārvaldības 
un zinātniskiem mērķiem, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 25. panta 1. 
un 2. punktā un 27. pantā un sīkāk noteikts 
Regulā (ES) 2017/1004.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sagatavojot 2. punktā minēto 
sarakstu un nosakot daudzumus, 
dalībvalstis ņem vērā visus attiecīgos 

3. Sagatavojot 2. punktā minēto 
sarakstu un nosakot daudzumus, 
dalībvalstis ņem vērā visus attiecīgos 
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faktorus, jo īpaši vajadzību nodrošināt to, 
lai kompensācija būtu pilnībā saderīga ar
KZP noteikumiem.

faktorus, jo īpaši vajadzību nodrošināt to, 
lai kompensācija pilnībā atbilst KZP 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kompensācijas zvejniekiem par 
pazaudēto zvejas rīku un drazu savākšanu 
jūrā;

(a) kompensācijas zvejniekiem par 
pazaudēto zvejas rīku savākšanu un drazu 
pasīvu savākšanu jūrā;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūra Ilgtspējīga akvakultūra

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EJZF var atbalstīt Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 34. panta 1. punktā minēto 
ilgtspējīgas akvakultūras veicināšanu. Tas
var atbalstīt arī dzīvnieku veselību un 
labturību akvakultūrā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
2016/42932 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 652/201433.

1. EJZF var atbalstīt Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 34. panta 1. punktā minēto 
ilgtspējīgas akvakultūras veicināšanu. No 
tā arī var sniegt atbalstu tādu konkrētu 
nozares problēmu risināšanai, ko 
izraisījušas invazīvas svešzemju sugas, un
dzīvnieku veselības un labturības 
veicināšanai akvakultūras nozarē saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2016/42932 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 652/201433.

_________________ _________________

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.
gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 
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pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko 
groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku 
veselības jomā (“Dzīvnieku veselības 
tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.
lpp.).

par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un 
ar ko groza un atceļ konkrētus aktus 
dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku 
veselības tiesību akts”) (OV L 84, 
31.3.2016., 1. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 15. maija Regula (ES) Nr. 652/2014, 
ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu 
pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, 
dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, 
augu veselību un augu reproduktīvo 
materiālu, un ar ko groza Padomes 
Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 
2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) 
Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un 
atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 
76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 
27.6.2014., 1. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 15. maija Regula (ES) Nr. 652/2014, 
ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu 
pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, 
dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, 
augu veselību un augu reproduktīvo 
materiālu, un ar ko groza Padomes 
Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 
2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) 
Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un 
atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 
76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 
27.6.2014., 1. lpp.).

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. jūnija rezolūciju “Virzība uz ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari: pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie 
jautājumi” (2017/2118(INI)), tostarp par invazīvu svešzemju sugu Ocenebra inornata un 
dzīvnieku slimību — austeru herpesvīrusu.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EJZF var atbalstīt darbības, kas palīdz 
sasniegt zvejas un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgās organizācijas mērķus, kā 
paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
35. pantā un sīkāk noteikts Regulā (ES) 
Nr. 1379/2013. Tas var atbalstīt arī 
darbības, ar kurām veicina zvejas un 
akvakultūras produktu tirdzniecību, 
kvalitāti un pievienoto vērtību.

EJZF var atbalstīt darbības, kas palīdz 
sasniegt zvejas un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgās organizācijas mērķus, kā 
paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
35. pantā un sīkāk noteikts Regulā (ES) 
Nr. 1379/2013. Tas var atbalstīt arī 
darbības, ar kurām veicina zvejas un 
ilgtspējīgas akvakultūras produktu 
tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto 
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vērtību.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā pantā paredzēto atbalstu var 
piešķirt, tikai izmantojot finanšu 
instrumentus, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 52. pantā, un instrumentu 
InvestEU saskaņā ar minētās regulas 
10. pantu.

2. Šajā pantā paredzēto atbalstu 
piešķir tikai mazapjoma piekrastes 
zvejniecībām, izmantojot finanšu 
instrumentus, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 52. pantā, un instrumentu 
InvestEU saskaņā ar minētās regulas 
10. pantu.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
2. virsraksts – 4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. prioritāte. Sekmēt ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas izaugsmi un veicināt 
pārtikušas piekrastes kopienas

3. prioritāte. Sekmēt ilgtspējīgu zilo 
ekonomiku ekoloģisko iespēju robežās un 
veicināt pārtikušas piekrastes kopienas

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EJZF var atbalstīt datu vākšanu, pārvaldību 
un izmantošanu, ko veic, lai uzlabotu 
zināšanas par jūras vides stāvokli ar mērķi:

EJZF var atbalstīt datu vākšanu, 
pārvaldību, analīzi, apstrādi un 
izmantošanu, ko veic, lai uzlabotu 
zināšanas par jūras vides stāvokli ar mērķi:

Grozījums Nr. 76

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

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 90. panta 4. punktu Komisija 
var pārtraukt maksājuma termiņu visam 
maksājuma pieteikumam vai tā daļai, ja ir 
pierādījumi par to, ka dalībvalsts nav 
ievērojusi KZP piemērojamos noteikumus, 
un šī noteikumu neievērošana ietekmē
izdevumus, kas iekļauti maksājuma 
pieteikumā, saistībā ar ko pieprasīts 
starpposma maksājums.

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 90. panta 4. punktu Komisija 
var pārtraukt maksājuma termiņu visam 
maksājuma pieteikumam vai tā daļai, ja ir 
pierādījumi par to, ka dalībvalsts nav 
ievērojusi saskaņā ar KZP piemērojamos
noteikumus vai attiecīgos Savienības vides 
tiesību aktus, un šī noteikumu 
neievērošana var ietekmēt izdevumus, kas 
iekļauti maksājuma pieteikumā, saistībā ar 
kuru pieprasīts starpposma maksājums.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 91. panta 3. punktu Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
aptur visus programmai paredzētos 
starpposma maksājumus vai daļu no tiem, 
ja dalībvalsts ir pieļāvusi KZP 
piemērojamo noteikumu nopietnu 
neievērošanu, un šī nopietnā noteikumu 
neievērošana ietekmē izdevumus, kas 
iekļauti maksājuma pieteikumā, saistībā ar 
ko pieprasīts starpposma maksājums.

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 91. panta 3. punktu Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
aptur visus programmai paredzētos 
starpposma maksājumus vai daļu no tiem, 
ja dalībvalsts ir pieļāvusi saskaņā ar KZP 
piemērojamo noteikumu vai attiecīgo 
Savienības vides tiesību aktu nopietnu 
neievērošanu, un šī nopietnā noteikumu 
neievērošana var ietekmēt izdevumus, kas 
iekļauti maksājuma pieteikumā, saistībā ar 
kuru pieprasīts starpposma maksājums.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) maksājuma pieteikumā iekļautos 
izdevumus ir ietekmējuši gadījumi, kad 
dalībvalsts ir pieļāvusi KZP noteikumu 

(b) maksājuma pieteikumā iekļautos 
izdevumus ir ietekmējuši gadījumi, kad 
dalībvalsts ir pieļāvusi KZP noteikumu vai 
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nopietnu neievērošanu, kuras dēļ ir apturēts 
maksājums saskaņā ar šīs regulas 34.
pantu, un attiecīgā dalībvalsts joprojām 
nespēj pierādīt, ka tā ir veikusi vajadzīgās 
koriģējošās darbības, lai turpmāk 
nodrošinātu piemērojamo noteikumu 
ievērošanu un izpildi.

attiecīgo Savienības vides tiesību aktu 
nopietnu neievērošanu, kuras dēļ ir apturēts 
maksājums saskaņā ar šīs regulas 
34. pantu, un attiecīgā dalībvalsts joprojām 
nespēj pierādīt, ka tā ir veikusi vajadzīgās 
koriģējošās darbības, lai turpmāk 
nodrošinātu piemērojamo noteikumu 
ievērošanu un izpildi.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija lemj par korekcijas 
summu, ņemot vērā dalībvalsts vai 
saņēmēja pieļautās nopietnās KZP 
noteikumu neievērošanas veidu, smagumu, 
ilgumu un atkārtošanos, un EJZF 
ieguldījuma nozīmi attiecīgā saņēmēja 
saimnieciskajā darbībā.

2. Komisija lemj par korekcijas 
summu, ņemot vērā dalībvalsts vai 
saņēmēja pieļautās nopietnās KZP 
noteikumu vai attiecīgo Savienības vides 
tiesību aktu neievērošanas raksturu, 
smagumu, ilgumu un atkārtošanos, un 
EJZF ieguldījuma nozīmi attiecīgā 
saņēmēja saimnieciskajā darbībā.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nav iespējams precīzi noteikt 
dalībvalsts ar KZP noteikumu 
neievērošanu saistīto izdevumu summu, 
Komisija piemēro vienotu likmi vai 
ekstrapolētu finanšu korekciju saskaņā ar 
4. punktu.

3. Ja nav iespējams precīzi noteikt to 
izdevumu summu, kas saistīti ar to, ka 
dalībvalsts nav ievērojusi KZP 
noteikumus vai attiecīgos Savienības vides 
tiesību aktus, Komisija piemēro vienotu 
likmi vai ekstrapolētu finanšu korekciju 
saskaņā ar 4. punktu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicinot ilgtspējīgu, mazoglekļa un 
klimatnoturīgu zilo ekonomiku;

(a) veicinot ilgtspējīgu, mazoglekļa un 
klimatnoturīgu zilo ekonomiku, kas attīstās 
ekoloģisko iespēju robežās;

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlabojot jūrlietu prasmes, 
zināšanas par okeāniem un ar ilgtspējīgu 
zilo ekonomiku saistītu sociālekonomisko 
datu koplietošanu;

(d) uzlabojot jūrlietu prasmes, 
zināšanas par okeāniem un ar ilgtspējīgu 
zilo ekonomiku saistītu vides un 
sociālekonomisko datu koplietošanu;

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
46. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šo regulu saistītās maksājumu 
procedūras paātrina, lai samazinātu 
ekonomisko slogu zvejniekiem. Komisija 
izvērtē pašreizējo sniegumu, lai uzlabotu 
un paātrinātu maksājumu procesu.
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