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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 508/2014 
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0390),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, un 42. pantu, 
43. panta 2. punktu, 91. panta 1. punktu, 100. panta 2. punktu, 173. panta 3. punktu, 
175. pantu, 188. pantu, 192. panta 1. punktu, 194. panta 2. punktu, 195. panta 2. punktu 
un 349. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-
0270/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības 2017. gada 29. marta oficiālo paziņojumu 
par tās nodomu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu izstāties no Eiropas 
Savienības;

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 16. maija atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības 
komitejas atzinumus (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C …………. ...... lpp.
2Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Pamatojums

Komisijas teksts nozīmē, ka neatbilstība būs vienmēr.

Grozījums Nr. 2

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 

(8) Regulā (ES) xx/xx6 noteiktā 
daudzgadu finanšu shēma paredz, ka no 
Savienības budžeta jāturpina atbalstīt 
zivsaimniecības un jūrlietu politika. EJZF 
budžetu vajadzētu saglabāt tādā līmenī, 
kāds bija paredzēts 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam. Tam vajadzētu būt 
6 400 000 000 EUR faktiskajās cenās. 
EJZF resursi jāsadala starp dalītu, tiešu un 
netiešu pārvaldību. 90 % no kopējā EJZF 
budžeta (5 760 000 000 EUR) būtu 
jāpiešķir atbalstam dalītā pārvaldībā un 
10 % (640 000 000 EUR) — atbalstam 
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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.

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 pagaidu
pārtraukšanai, būtu jāierobežo.

__________________ __________________

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

Or. en

Pamatojums

Publiskais finansējums ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk, lai risinātu tādas sagaidāmās 
problēmas kā izkraušanas pienākums, Brexit sekas, maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms 
līdz 2020. gadam, flotes restrukturizācija, aizvien novecojošāka flote un darbaspēka trūkums. 
Tādēļ ir izšķirīgi svarīgi, lai vērienīgā zivsaimniecības fonda līdzekļu sadalījums tiktu 
saglabāts vismaz tādā līmenī kā līdz šim. Tādējādi vajadzētu saglabāt iepriekšējā fonda 
budžetu, kā arī tādu pašu dalīti pārvaldīto piešķīruma daļu.

Grozījums Nr. 3

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 

(10) EJZF būtu jābalstās uz četrām 
prioritātēm: veicināt ilgtspējīgu 
zivsaimniecību, lai nodrošinātu 
ieguvumus ekonomiskajā, sociālajā un 
vides jomā; ar konkurētspējīgu un 
ilgtspējīgu zivsaimniecību, 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 
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dalītu, tiešu un netiešu pārvaldību. pārvaldītas jūras un okeānus. Šīs prioritātes 
būtu jāīsteno ar dalītu, tiešu un netiešu 
pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Viena no Komisijas ierosinātā EJZF prioritātēm ir pārtikas nodrošinājuma sekmēšana 
Savienībā. Zivsaimniecības un akvakultūra sekmē pārtikas nodrošinājumu Eiropā, un tās būtu 
jāatzīst un jāsekmē arī turpmāk. Saskaņā ar šo prioritāti ES pienākums ir nodrošināt 
apstākļus ekonomiski dzīvotspējīgām un konkurētspējīgām zvejas un akvakultūras nozarēm.

Grozījums Nr. 4

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 
prioritātes. 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 mērķiem.

Or. en
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Pamatojums

Nav skaidri saprotams, ka visas "atbalsta jomas" ir minētas katrā no četrām EJZF 
prioritātēm. EJZF jābūt iespējai atbalstīt pasākumus, uz kuriem attiecas viena (vai vairākas) 
no minētajām prioritātēm.

Grozījums Nr. 5

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 
regulējuma ietvaros. Šis ieguldījums būtu 
jāuzrauga, izmantojot Savienības vidiskos 
marķierus, un par to būtu regulāri jāziņo 
izvērtējumu un gada veikuma ziņojumu 
ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Lai gan EJZF vajadzētu sekmēt ES mērķu vides jomā sasniegšanu, tomēr tiem jābūt saistītiem 
ar zivsaimniecību un akvakultūru, nevis jebkādiem mērķiem vides jomā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

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 

(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 apliecina
šādu neizpildi, Komisijai vajadzētu būt 
iespējai provizoriski pārtraukt maksājumu 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Pienākumu neizpilde jāpierāda, lai uz laiku pārtrauktu maksājumu termiņu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Zvejniecības kontrolei ir būtiska 
nozīme KZP īstenošanā. Tāpēc EJZF 
dalītās pārvaldības ietvaros būtu jāatbalsta 
Savienības zivsaimniecības kontroles 
sistēmas izstrāde un īstenošana, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1224/2009 
(“Kontroles regula”)8. Daži pienākumi, 
kas paredzēti, pārskatot Kontroles regulu, 
proti, obligāta kuģu izsekošana un 
elektroniskās ziņošanas sistēmas 
mazapjoma piekrastes zvejas kuģiem, 
obligātas attālās elektroniskās 
novērošanas sistēmas, kā arī dzinēja 
jaudas obligāta nepārtraukta mērīšana un 
reģistrēšana, pamato īpašu EJZF 
atbalstu. Turklāt dalībvalstu investīcijas 
kontroles līdzekļos var izmantot arī jūras 
uzraudzībai un sadarbībai krasta apsardzes 
funkciju izpildē.

(23) Zvejniecības kontrolei ir būtiska 
nozīme KZP īstenošanā. Tāpēc EJZF 
dalītās pārvaldības ietvaros būtu jāatbalsta 
Savienības zivsaimniecības kontroles 
sistēmas izstrāde un īstenošana, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1224/2009 
("Kontroles regula")8. Turklāt dalībvalstu 
investīcijas kontroles līdzekļos var 
izmantot arī jūras uzraudzībai un 
sadarbībai krasta apsardzes funkciju 
izpildē.

__________________ __________________

8 Padomes 2009. gada 20. novembra 
Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 
Kopienas kontroles sistēmu, lai 
nodrošinātu atbilstību kopējās 

8 Padomes 2009. gada 20. novembra 
Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 
Kopienas kontroles sistēmu, lai 
nodrošinātu atbilstību kopējās 
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zivsaimniecības politikas noteikumiem, un 
groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) 
Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) 
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) 
Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) 
Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) 
Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un 
(EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un 
(EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343,
22.12.2009., 1. lpp.).

zivsaimniecības politikas noteikumiem, un 
groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) 
Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) 
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) 
Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) 
Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) 
Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un 
(EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas 
(EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un 
(EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 
22.12.2009., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Kontroles regulas pārskatīšana nav pabeigta, tādēļ nevajadzētu minēt nekādas atsauces uz 
noteikumiem, par kuriem līdztiesīgie likumdevēji nav vienojušies.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ņemot vērā problēmas, kas saistītas 
ar KZP noteikto saglabāšanas mērķu 
sasniegšanu, EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt zvejniecību un zvejas flotu 
pārvaldības darbības. Šajā jomā reizēm 
joprojām ir nepieciešams atbalsts flotes 
pielāgošanai attiecībā uz noteiktiem flotes 
segmentiem un jūras baseiniem. Šāds 
atbalsts būtu stingri jāvirza uz jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī zvejas 
kapacitātes un pieejamo zvejas iespēju 
līdzsvarošanu. Tāpēc EJZF vajadzētu būt 
iespējai atbalstīt zvejas darbību pilnīgu 
izbeigšanu flotes segmentos, kur zvejas 
kapacitāte nav līdzsvarā ar pieejamām 
zvejas iespējām. Šādam atbalstam 
vajadzētu kalpot par rīcības plānu 
instrumentu, ar ko pielāgot flotes 
segmentus, kuros konstatēta pārmērīga 
strukturālā kapacitāte, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 22. panta 

(26) Ņemot vērā problēmas, kas saistītas 
ar KZP noteikto mērķu sasniegšanu, EJZF 
vajadzētu būt iespējai atbalstīt zvejniecību 
un zvejas flotu pārvaldības darbības. Šajā 
jomā reizēm joprojām ir nepieciešams 
atbalsts flotes pielāgošanai attiecībā uz 
noteiktiem flotes segmentiem un jūras 
baseiniem. Šāds atbalsts būtu stingri 
jāvirza uz jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā 
arī zvejas kapacitātes un pieejamo zvejas 
iespēju līdzsvarošanu. Tāpēc EJZF 
vajadzētu būt iespējai atbalstīt zvejas 
darbību pilnīgu izbeigšanu flotes 
segmentos, kur zvejas kapacitāte nav 
līdzsvarā ar pieejamām zvejas iespējām. 
Šādam atbalstam vajadzētu kalpot par 
rīcības plānu instrumentu, ar ko pielāgot 
flotes segmentus, kuros konstatēta 
pārmērīga strukturālā kapacitāte, kā 
paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
22. panta 4. punktā, un tas būtu jāīsteno vai 
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4. punktā, un tas būtu jāīsteno vai nu ar 
zvejas kuģa sadalīšanu, vai tā izņemšanu 
no ekspluatācijas un modernizāciju citu 
darbību veikšanai. Ja modernizācijas 
rezultātā ir palielinājusies atpūtas zvejas 
radītā jūras ekosistēmas noslodze, atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tad, ja tas atbilst KZP 
un attiecīgo daudzgadu plānu mērķiem. Lai 
nodrošinātu flotes strukturālās 
pielāgošanas atbilstību saglabāšanas 
mērķiem, atbalstam zvejas darbību 
pilnīgai izbeigšanai būtu jāpiemēro stingri 
nosacījumi un tam vajadzētu būt saistītam 
ar rezultātu sasniegšanu. Tāpēc tas būtu 
jāīsteno, tikai izmantojot ar izmaksām 
nesaistītu finansējumu, kā paredzēts 
Regulā (ES) Nr. [regula, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus]. Atbilstīgi šim 
mehānismam, nosakot Komisijas atlīdzību 
dalībvalstīm par zvejas darbību pilnīgu 
izbeigšanu, būtu jāņem vērā nevis
faktiskās izmaksas, bet gan nosacījumu 
izpilde un sasniegtie rezultāti. Šajā nolūkā 
Komisijai deleģētā aktā būtu jāparedz 
attiecīgi nosacījumi, kam vajadzētu būt 
saistītiem ar KZP noteikto saglabāšanas 
mērķu sasniegšanu.

nu ar zvejas kuģa sadalīšanu, vai tā 
izņemšanu no ekspluatācijas un 
modernizāciju citu darbību veikšanai. Ja 
modernizācijas rezultātā ir palielinājusies 
atpūtas zvejas radītā jūras ekosistēmas 
noslodze, atbalsts būtu jāpiešķir tikai tad, 
ja tas atbilst KZP un attiecīgo daudzgadu 
plānu mērķiem. Atbilstīgi šim 
mehānismam Komisija izmaksā
dalībvalstīm atlīdzību par zvejas darbību 
pilnīgu izbeigšanu, ņemot vērā faktiskās 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

KZP mērķi ietver ne tikai zvejas resursu un ekosistēmu saglabāšanu, bet arī ekonomiskos un 
sociālos aspektus. Svītrotā teksta daļa radītu juridisku nenoteiktību, kas varētu atturēt 
dalībvalstis pieprasīt atbalstu šai darbībai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ņemot vērā zvejas darbību lielo 
neparedzamību, ārkārtas apstākļi var 
radīt zvejniekiem ievērojamus 
ekonomiskos zaudējumus. Lai mazinātu 
šādas sekas, EJZF vajadzētu būt iespējai 

(27) EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt kompensāciju par zvejas darbību 
pagaidu pārtraukšanu, ko izraisījusi 
konkrētu saglabāšanas pasākumu, proti, 
bioloģiskās atjaunošanās posmus,
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atbalstīt kompensāciju par zvejas darbību 
ārkārtas pārtraukšanu, ko izraisījusi
konkrētu saglabāšanas pasākumu, proti, 
daudzgadu plānu, krājumu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas izmantošanas mērķapjomu, 
pasākumu, ar kuriem zvejas kuģu zvejas 
kapacitāti pielāgo pieejamajām zvejas 
iespējām, un tehnisku pasākumu 
īstenošana, ārkārtas pasākumu īstenošana, 
ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīguma piemērošanas 
pārtraukšana force majeure dēļ, dabas 
katastrofa vai vides incidents. Atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tad, ja šādu apstākļu 
ietekme uz zvejniekiem ir ievērojama, t. i., 
ja attiecīgā kuģa komerciālās darbības ir 
apturētas vismaz 90 dienas pēc kārtas un 
ja darbības izbeigšanas rezultātā radušies 
ekonomiskie zaudējumi pārsniedz 30 % 
no attiecīgā uzņēmuma gada vidējā 
apgrozījuma noteiktā laikposmā. Šāda 
atbalsta piešķiršanas nosacījumos būtu 
jāņem vērā zuša zvejniecību specifika.

daudzgadu plānu, krājumu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas izmantošanas mērķapjomu, 
pasākumu, ar kuriem zvejas kuģu zvejas 
kapacitāti pielāgo pieejamajām zvejas 
iespējām, un tehnisku pasākumu 
īstenošana, ārkārtas pasākumu īstenošana, 
ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīguma piemērošanas 
pārtraukšana vai neatjaunošana, dabas 
katastrofa vai vides incidents. Šāda atbalsta 
piešķiršanas nosacījumos būtu jāņem vērā 
zuša zvejniecību specifika.

Or. en

Pamatojums

Darbību pagaidu pārtraukšanas atbalstam ir bijusi liela nozīme zivju krājumu stāvokļa 
uzlabošanā, it īpaši attiecībā uz slēgtajām sezonām, vienlaikus daļēji kompensējot zvejniekiem 
ienākumu zaudējumus. Tomēr ierosinātais pasākums ir pārāk preskriptīvs un stingrs. 
Komisija ierosina divas jaunas prasības, kādas nebija ietvertas iepriekšējā EJZF regulā. 
Ierosinātais pasākums nav pietiekami elastīgs.

Grozījums Nr. 10

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 

(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 
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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 
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.

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 
režīms, piemērojot 100 % atbalsta 
intensitātes likmi, tostarp darbībām, kas 
saistītas ar kontroli un noteikumu izpildi 
nolūkā veicināt ilgtspējīgu zvejas praksi. 
Turklāt dažas atbalsta jomas būtu jārezervē 
mazapjoma zvejai flotes segmentā, kur 
zvejas kapacitāte ir līdzsvarota ar 
pieejamajām zvejas iespējām. Papildus tam 
dalībvalstīm savā programmā būtu 
jāiekļauj rīcības plāns, kurā paredzēts 
atbalsts mazapjoma piekrastes zvejas 
saglabāšanai, sekmēšanai un ilgtspējīgai 
attīstībai, kas būtu jāuzrauga, pamatojoties 
uz rādītājiem, kuriem būtu jānosaka 
starpposma un galīgie mērķrādītāji. 
Turklāt, ņemot vērā dažādo Savienības
jūras baseinu izteikti atšķirīgo zvejas floti, 
dalībvalstīm jābūt iespējai savās 
programmās pielāgot "mazapjoma 
piekrastes zvejas" definīciju, pienācīgi 
ņemot vērā jūrā pavadīto laiku, attālumu 
no krasta, zvejas rīku veidu un saikni ar 
vietējām kopienām.

Or. en

Pamatojums

Valstu rīcības plānos jāparedz atbalsts mazapjoma zvejai. Attiecībā uz mazu apjomu  FAO 
definē "mazapjoma ražotājus" kā "ražotājus, kas nodarbojas ar sīkzveju, lai tos atšķirtu no 
rūpnieciskajiem ražotājiem. Faktiski šāda robežšķirtne starp mazajiem un lielajiem 
ražotājiem nav reglamentēta. Tas, ko vienā valstī vai reģionā var uzskatīt par mazu apjomu, 
citā valstī vai reģionā tiek uzskatīts par lielu apjomu". ES mēroga definīcijas noteikšana 
mazapjoma piekrastes zvejai var radīt diskrimināciju, jo tā var tikt atšķirīgi interpretēta 
dalībvalstu valsts kontekstā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
24. oktobra paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 
Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju 
bankai “Stiprāka un atjaunota stratēģiskā 
partnerība ar ES tālākajiem reģioniem”10,
tālākie reģioni saskaras ar konkrētām 
problēmām, kas saistītas ar to attālumu, 
reljefu un klimatu, kā minēts Līguma 
349. pantā, un tiem ir arī īpaši resursi, ar ko 
attīstīt ilgtspējīgu zilo ekonomiku. Tāpēc 
attiecībā uz katru tālāko reģionu attiecīgo 
dalībvalstu programmai būtu jāpievieno 
rīcības plāns ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
nozaru attīstībai, tostarp zvejniecību un 
akvakultūras ilgtspējīgai izmantošanai, un 
būtu jārezervē finanšu piešķīrums šo 
rīcības plānu īstenošanas atbalstam EJZF 
vajadzētu būt iespējai atbalstīt arī 
kompensāciju par papildu izmaksām, kas 
tālākajiem reģioniem rodas to atrašanās 
vietas un izolētības dēļ. Šāds atbalsts būtu 
jāierobežo kā procentuāla daļa no šā 
kopējā finanšu piešķīruma. Turklāt 
tālākajos reģionos būtu jāpiemēro augstāka 
atbalsta intensitātes likme nekā tā, ko 
piemēro citām darbībām

(29) Tālākie reģioni saskaras ar 
konkrētām problēmām, kas saistītas ar to 
attālumu, reljefu un klimatu, kā minēts 
Līguma 349. pantā, un tiem ir arī īpaši 
resursi, ar ko attīstīt ilgtspējīgu zilo 
ekonomiku Tāpēc attiecībā uz katru tālāko 
reģionu attiecīgo dalībvalstu programmai 
būtu jāpievieno rīcības plāns ilgtspējīgas 
zilās ekonomikas nozaru attīstībai, tostarp 
zvejniecību un akvakultūras ilgtspējīgai 
izmantošanai, un būtu jārezervē finanšu 
piešķīrums šo rīcības plānu īstenošanas 
atbalstam EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt arī kompensāciju par papildu 
izmaksām, kas tālākajiem reģioniem rodas 
to tālās atrašanās vietas un izolētības dēļ. 
Pieredze, kas gūta 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, liecina, ka saņēmēju 
interesēs jāparedz vienkāršota papildu 
izmaksu kompensācijas shēmas 
īstenošana, saskaņā ar Komisijas mērķi 
vienkāršošanas jomā. Dalībvalstīm jābūt 
elastīgākām iespējām attiecībā uz izmaiņu 
veikšanu piešķīrumā budžeta periodā.
Turklāt tālākajos reģionos būtu jāpiemēro 
augstāka atbalsta intensitātes likme nekā tā, 
ko piemēro citām darbībām

__________________

10 COM(2017) 623

Or. en

Pamatojums

Līguma 349. pantā paredzēts, ka var pieņemt īpašus pasākumus attiecībā uz tālākajiem 
reģioniem. Šie pasākumi var ietvert zivsaimniecības politiku, valsts atbalstu un nosacījumus 
attiecībā uz piekļuvi struktūrfondiem. Kā mācība no papildu izmaksu kompensācijas shēmas 
īstenošanas 2014.–2020. gadā jāņem vērā, ka saņēmējiem šajā pamatshēmā jāsaņem 
pienācīga kompensācija par papildu izmaksām, kas tiem radušās. Visbeidzot, nav nekāda 
pamatojuma papildu izmaksu kompensācijas maksimālā apjoma noteikšanai.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lai nodrošinātu zvejniecības 
nozares izdzīvošanu tālākajos reģionos un 
atbilstību atšķirīgas attieksmes principiem 
attiecībā uz nelielām salām un teritorijām, 
kas minētas 14. ilgtspējīgas attīstības 
mērķī (IAM), EJZF jābūt iespējai, 
pamatojoties uz LESD 349. pantu, 
atbalstīt tālāko reģionu tādu 
nerūpnieciskās un tradicionālās zvejas 
kuģu flotes atjaunināšanu, kuri izkrauj 
visu nozveju tālāko reģionu ostās un 
veicina ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī, 
ar mērķi uzlabot cilvēku drošību, 
nodrošināt atbilsmi ES higiēnas 
standartiem, apkarot NNN zveju un 
panākt lielāku ekoloģisko efektivitāti. 
Zvejas flotes atjaunināšanu vajadzētu 
veikt, nepārsniedzot maksimāli 
pieļaujamo jaudu, paredzot veca kuģa 
aizstāšanu ar jaunu, kā arī ar sekmējot 
ilgtspējīgu zveju un maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķu 
sasniegšanu; EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt tādus saistītus pasākumus kā 
tādu mazo kuģu būvētavu būvniecība vai 
modernizēšana, kas paredzēti 
tradicionālajai un nerūpnieciskajai zvejai 
tālākajos reģionos, klāja renovācija vai 
pētījumu veikšana.

Or. en

Pamatojums

Valsts līdzekļi jāpiešķir nerūpnieciskās un tradicionālas zvejas atjaunošanai, ja to atļauj 
resursi. Patlaban dažu tālāko reģionu floti veido koka laivas bez motora, un piekrastes 
bagātīgie (galvenokārt pelaģisko sugu) zvejas resursi paliek neizmantoti.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Lai mazinātu iepriekš minētās 
īpašās grūtības tālākajos reģionos un 
pamatojoties uz LESD 349. pantu, jābūt 
iespējai piešķirt valsts darbības atbalstu 
saskaņā ar vienkāršotu procedūru.

Or. en

Pamatojums

Līguma 349. pantā paredzētie pasākumi var ietvert zvejniecības politiku, valsts atbalstu un 
nosacījumus attiecībā uz piekļuvi struktūrfondiem.

Grozījums Nr. 14

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 
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 

(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, tostarp būtiski 
palielinot ilgtspējīgu ražošanu un 
sekmējot akvakultūras atzīšanu 
sabiedrībā. Dažās dalībvalstīs joprojām 
tiek piemērotas sarežģītas administratīvās 
procedūras, piemēram, apgrūtināta 
piekļuve teritorijai un apgrūtinošas 
licencēšanas procedūras, kas šajā nozarē 
rada grūtības pilnveidot, paplašināt un
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, 
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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.

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. 
Produktīvu investīciju gadījumā jābūt 
iespējai sniegt atbalstu, izmantojot 
dotācijas, finanšu instrumentus un 
InvestEU, kas nodrošina lielāku sviras 
efektu tirgos un tāpēc ir piemērotāki 
līdzekļi nozares finansējuma problēmu 
risināšanai nekā dotācijas.

Or. en

Pamatojums

Patērētājs nav pietiekami informēts par ES akvakultūras nozīmi, svarīgumu un stāvokli. 
Mums ir jāsekmē šīs ilgtspējīgās darbības attīstība un jāuzlabo tās tēls, galvenokārt 
nodrošinot nepārtrauktu finansiālu atbalstu no EJZF. Dotācijas nevajadzētu izslēgt, jo 
maziem un vidējiem uzņēmumiem nav viegli piekļūt finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

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 

(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 cita starpā paredzēts 
ražotāju organizāciju izveidei, ražošanas un 
tirgvedības plānu īstenošanai,
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noieta veicināšanai un tirgus informācijas 
sagatavošanai un izplatīšanai.

uzglabāšanai, veicināšanas un 
informēšanas kampaņām, jauna tirgus 
noieta veicināšanai, tirgus pētījumu 
veikšanai, ES zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu tirgus novērošanas 
centra (EUMOFA) saglabāšanai un 
pastiprināšanai 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.)

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ir svarīgi norādīt galvenos pasākumus, kurus varētu finansēt, lai uzlabotu 
zivsaimniecības un akvakultūras tirdzniecību. Attiecībā uz atbalstu uzglabāšanai — zveja ir 
sezonāla darbība. Šajā saistībā jārod līdzekļi produkcijas pārpalikumu novēršanai, 
stabilizējot daļu no produkcijas, pirms to nodot pārdošanai, ja nozveja samazinās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Zvejas un akvakultūras produktu 
pieejamībā un kvalitātē svarīga nozīme ir 
pārstrādes nozarei. EJZF vajadzētu būt 
iespējai atbalstīt mērķtiecīgas investīcijas 
šajā nozarē ar noteikumu, ka tās sekmē 
TKO mērķu sasniegšanu. Šāds atbalsts 
būtu jāsniedz tikai ar finanšu instrumentu 
un InvestEU starpniecību, nevis izmantojot 
dotācijas.

(34) Zvejas un akvakultūras produktu 
pieejamībā un kvalitātē svarīga nozīme ir 
pārstrādes nozarei. EJZF vajadzētu būt 
iespējai atbalstīt mērķtiecīgas investīcijas 
šajā nozarē ar noteikumu, ka tās sekmē 
TKO mērķu sasniegšanu. Šādu atbalstu 
var sniegt ar dotāciju, finanšu instrumentu 
un InvestEU starpniecību.

Or. en
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Pamatojums

Pārstrādes rūpniecības konkurētspējas uzlabošanas nolūkā tai jāsniedz nepārtraukts atbalsts, 
tostarp izmantojot dotācijas. Dotācijas nevajadzētu izslēgt, jo maziem un vidējiem 
uzņēmumiem nav viegli piekļūt finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Neatkarīgi no jau minētiem 
atbalsttiesīgajiem pasākumiem, citās ar 
zivsaimniecību un akvakultūru saistītās 
jomās jābūt iespējai EJZF atbalstu 
attiecināt uz: konsultāciju 
pakalpojumiem; zinātnieku un zvejnieku 
partnerībām; cilvēkkapitāla, jaunu 
darbvietu izveides un sociālā dialoga 
veicināšanu; ienākumu dažādošanu un 
jauniem ienākumu veidiem; atbalstu 
jaunajiem zvejniekiem saimnieciskās 
darbības sākšanai; motora nomaiņu; 
kopieguldījumu fondiem, kas paredzēti 
nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem un 
vides incidentiem; zvejas iespēju 
piešķiršanas sistēmu; saglabāšanas 
pasākumu un reģionālās sadarbības 
izstrādi un īstenošanu; zvejas ietekmes uz 
jūras vidi ierobežošanu un zvejas 
pielāgošanu sugu aizsardzībai; ar jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanu saistīto 
inovāciju; pasākumiem, kas saistīti ar 
energoefektivitāti un klimata pārmaiņu 
mazināšanu; pievienoto vērtību, produktu 
kvalitāti un nevēlamu nozveju 
izmantošanu; ieguldījumu zvejas ostu, 
izkraušanas vietu, izsoles namu un 
patvēruma vietu izveidē; pasākumiem, kas 
saistīti ar zveju iekšējos ūdeņos un iekšējo 
ūdeņu faunu un floru; informēšanas 
kampaņām, kuru mērķis ir veicināt 
zivsaimniecību un jūrniecības profesiju 
tēlu.

Or. en
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Pamatojums

Skaidrības labad šajā apsvērumā ietverts indikatīvs saraksts ar pasākumiem, kas saistīti ar 
zivsaimniecību un akvakultūru un kam var piešķirt EJZF atbalstu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Komisijas pienākums būtu arī 
nodrošināt piemērotus instrumentus, lai 
informētu sabiedrību par zvejas un 
akvakultūras stāvokli, spēkā esošajiem 
noteikumiem, sociāli ekonomisko nozīmi 
un labumu, ko sniedz zivju un jūras velšu 
lietošana pārtikā.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrība nav pietiekami informēta par zvejas priekšrocībām, grūtībām, labumu, ko sniedz 
zivju un jūras velšu lietošana pārtikā, un ļoti bieži nozares tēls ir negatīvs. Komisijai 
vajadzētu palīdzēt nozarei un valstīm pienācīgi sazināties un galu galā uzlabot nozares tēlu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants - 2. punkts - 14. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) “mazapjoma piekrastes zveja” ir 
zveja, ko veic zvejas kuģi, kuru lielākais 
garums ir mazāks par 12 metriem un kuri 
neizmanto velkamus zvejas rīkus, kas 
uzskaitīti Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1967/200626 2. panta 1. punktā;

14) "mazapjoma piekrastes zveja" ir 
zveja, ko veic zvejas kuģi, kuru lielākais 
garums ir mazāks par 12 metriem un kuri
neizmanto velkamus zvejas rīkus, kas 
uzskaitīti Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1967/200626 2. panta 1. punktā, ja 
valsts darbības programmā nav paredzēts 
citādi;

__________________ __________________

26Padomes 2006. gada 21. decembra 
Regula (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz 
Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas 

26Padomes 2006. gada 21. decembra 
Regula (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz 
Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas 
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izmantošanas pārvaldības pasākumiem un 
ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, kā 
arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (OV 
L 409, 30.12.2006., 11. lpp.).

izmantošanas pārvaldības pasākumiem un 
ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, kā 
arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (OV 
L 409, 30.12.2006., 11. lpp.).

Or. en

Pamatojums

FAO definē "mazapjoma ražotājus" kā "ražotājus, kas nodarbojas ar sīkzveju, lai tos atšķirtu 
no rūpnieciskajiem ražotājiem. Faktiski šāda robežšķirtne starp maziem un lieliem ražotājiem 
nav reglamentēta. Tas, ko vienā valstī vai reģionā var uzskatīt par mazu apjomu, citā valstī 
vai reģionā tiek uzskatīts par lielu apjomu". ES mēroga definīcijas noteikšana mazapjoma 
piekrastes zvejai var radīt diskrimināciju, jo tā var tikt atšķirīgi interpretēta dalībvalstu valsts 
kontekstā.

Grozījums Nr. 20

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,
lai nodrošinātu ieguvumus ekonomiskajā, 
sociālajā un vides jomā;

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas zivsaimniecības ietver jūras bioloģisko resursu saglabāšanu. Attiecīgi 1. punkta 
otrā daļa ir pleonasms.

Grozījums Nr. 21

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) sekmēt pārtikas nodrošinājumu 
Savienībā;

Or. en
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Pamatojums

Viena no Komisijas ierosinātā EJZF prioritātēm ir pārtikas nodrošinājuma sekmēšana 
Savienībā. Zivsaimniecības un akvakultūra, kā arī tirgi sekmē pārtikas nodrošinājumu 
Eiropā, un tas būtu jāatzīst un jāsekmē arī turpmāk. Saskaņā ar šo prioritāti ES pienākums ir 
nodrošināt apstākļus ekonomiski dzīvotspējīgām un konkurētspējīgām zvejas un akvakultūras 
nozarēm un tirgiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts no EJZF palīdz sasniegt 
Savienības mērķus, kas saistīti ar vidi un 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Minēto palīdzību 
uzrauga saskaņā ar IV pielikumā izklāstīto 
metodiku.

Atbalsts no EJZF arī palīdz sasniegt 
Savienības mērķus, kas saistīti ar vidi un 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Minēto palīdzību 
uzrauga saskaņā ar IV pielikumā izklāstīto 
metodiku.

Or. en

Pamatojums

Tā nav vienīgā joma, kurai sniedz EJZF atbalstu.

Grozījums Nr. 23

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 īstenošanai 
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 
jāsaglabā attiecībā uz laikposmu no 
2021. gada līdz 2027. gadam 
(6 400 000 000 EUR faktiskajās cenās).

Or. en

Pamatojums

Publiskais finansējums ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk, lai risinātu tādas sagaidāmās 
problēmas kā izkraušanas pienākums, Brexit sekas, maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms 
līdz 2020. gadam, flotes restrukturizācija, aizvien novecojošāka flote un darbaspēka trūkums. 
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Tādēļ ir izšķirīgi svarīgi, lai vērienīgā zivsaimniecības fonda līdzekļu sadalījums tiktu 
saglabāts vismaz tādā līmenī kā līdz šim. Attiecīgi vajadzētu saglabāt iepriekšējā fonda 
budžetu.

Grozījums Nr. 24

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 90 % no EJZF 
kopējā budžeta (5 740 000 000 EUR 
faktiskajās cenās) saskaņā ar sadalījumu pa 
gadiem, kas noteikts V pielikumā

Or. en

Pamatojums

Publiskais finansējums ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk, lai risinātu tādas sagaidāmās 
problēmas kā izkraušanas pienākums, Brexit sekas, maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms 
līdz 2020. gadam, flotes restrukturizācija, aizvien novecojošāka flote un darbaspēka trūkums. 
Tādēļ ir izšķirīgi svarīgi, lai vērienīgā zivsaimniecības fonda līdzekļu sadalījums tiktu 
saglabāts vismaz tādā līmenī kā līdz šim. Tādējādi vajadzētu saglabāt iepriekšējā fonda 
budžetu, kā arī tādu pašu dalīti pārvaldīto un tieši pārvaldīto piešķīruma daļu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbībām, ko veic tālākajos 
reģionos, katra attiecīgā dalībvalsts, 
izmantojot savu Savienības finansiālo 
atbalstu, kas noteikts V pielikumā, piešķir 
vismaz:

svītrots

a) 102 000 000 EUR Azoru salām un 
Madeirai;

b) 82 000 000 EUR Kanāriju salām;

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

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts Va nodaļā (jauna), kas attiecas uz tālākajiem reģioniem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompensācija, kas minēta 
21. pantā, nepārsniedz 50 % no katra 
piešķīruma, kas minēts 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda pamatojuma papildu izmaksu kompensācijas maksimālā apjoma noteikšanai, kas 
ir shēmas, kuru mērķis ir kompensēt papildu izmaksas, kas radušās tālāko reģionu tirgus 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

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 
10 % no EJZF kopējā budžeta 
(640 000 000 EUR faktiskajās cenās).

Or. en

Pamatojums

Publiskais finansējums ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk, lai risinātu tādas sagaidāmās 
problēmas kā izkraušanas pienākums, Brexit sekas, maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms 
līdz 2020. gadam, flotes restrukturizācija, aizvien novecojošāka flote un darbaspēka trūkums. 
Tādēļ ir izšķirīgi svarīgi, lai vērienīgā zivsaimniecības fonda līdzekļu sadalījums tiktu 
saglabāts vismaz tādā līmenī kā līdz šim. Tādējādi vajadzētu saglabāt iepriekšējā fonda 
budžetu, kā arī tādu pašu dalīti pārvaldīto un tieši pārvaldīto piešķīruma daļu.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgā gadījumā — 4. punktā 
minētos rīcības plānus tālākajiem 
reģioniem.

c) attiecīgā gadījumā — 29.c punktā 
minētos rīcības plānus tālākajiem 
reģioniem.

Or. en

Pamatojums

Jāpielāgo atsauce uz attiecīgo noteikumu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecīgās dalībvalstis savas 
programmas ietvaros sagatavo rīcības 
plānu attiecībā uz katru tām piederošo 
tālāko reģionu, kas minēti 6. panta 
2. punktā, un tajā ietver:

svītrots

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

b) galveno paredzēto darbību un 
attiecīgo finanšu līdzekļu aprakstu, 
tostarp:

i) strukturālais atbalsts zvejniecības 
un akvakultūras nozarei saskaņā ar 
II sadaļu;

ii) šīs regulas 21. pantā minētā 
kompensācija par papildu izmaksām;

iii) jebkādas citas investīcijas 
ilgtspējīgā zilajā ekonomikā, kas 
vajadzīgas, lai panāktu ilgtspējīgu 
piekrastes attīstību.
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Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts Va nodaļā (jauna), kas attiecas uz tālākajiem reģioniem.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgā gadījumā vajadzību 
modernizēt vai atjaunināt floti;

Or. en

Pamatojums

Komisijas novērtējumā jāņem vērā arī vajadzība modernizēt vai atjaunināt flotes.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) programmas ieguldījumu jūras 
ekosistēmu saglabāšanā un atjaunošanā, 
vienlaikus nodrošinot, ka atbalsts, kas 
saistīts ar Natura 2000 teritorijām, ir 
saskaņā ar prioritārās rīcības plāniem, 
kas izstrādāti atbilstīgi 
Direktīvas 92/43/EEK 8. panta 
4. punktam;

g) programmas ieguldījumu līdzsvara 
starp ekonomiskajiem un sociālajiem 
apsvērumiem nodrošināšanā un jūras 
ekosistēmu saglabāšanā un atjaunošanā;

Or. en

Pamatojums

Programmu vajadzētu novērtēt, ne tikai pamatojoties uz tās ieguldījumu jūras ekosistēmu 
saglabāšanā un atjaunošanā. Jāņem vērā arī ekonomiskie un sociālie apsvērumi.
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Grozījums Nr. 32

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

a) ir izdarījis smagus pārkāpumus, kas 
minēti Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1005/200828 42. pantā vai Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 90. pantā vai 
citos Eiropas Parlamenta un Padomes 
pieņemtos tiesību aktos KZP regulējuma 
ietvaros;

__________________ __________________

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.).

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz citiem tiesību aktiem ir neskaidra un pārprotama, attiecīgi radot juridisko 
nenoteiktību. Tādēļ jānorāda, ka ES tiesību aktiem, uz kuriem norādītas atsauces attiecībā uz 
smagu pārkāpumu gadījumiem, jābūt ietvertiem KZP regulējumā, tāpat kā spēkā esošajā 
Regulā (ES) Nr. 508/2014.

Grozījums Nr. 33

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.
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Or. en

Pamatojums

Saņēmējam jāpilda saistības tikai pirms pieteikuma iesniegšanas finansējuma saņemšanai un 
darbības īstenošanas laikā. Šis pasākums, kas ir ietverts iepriekšējā EJZF, nav samērīgs, jo 
tas uzliek dubultas sankcijas.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Atbalsttiesīgas darbības

EJZF var atbalstīt dažādas darbības, ko 
dalībvalstis norādījušas savās 
programmās, ja vien uz tām attiecas viena 
vai vairākas šajā regulā noteiktās 
prioritātes.

Or. en

Pamatojums

Lai radītu juridisku skaidrību un noteiktību uzņēmumiem un dalībvalstīm, princips, saskaņā 
ar kuru "tas, kas nav aizliegts, ir atļauts", ir skaidri jānorāda regulas tekstā.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) galvenā dzinēja vai palīgdzinēja 
nomaiņa vai modernizācija, ja vien tas 
nav paredzēts šajā regulā;

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt iespējai piešķirt EJZF atbalstu šādiem pasākumiem saskaņā ar īpašiem 
nosacījumiem (16. pants).
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Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tirgus intervences mehānismi, kuru 
mērķis ir uz laiku vai pavisam izņemt no 
tirgus zvejas vai akvakultūras produktus, 
lai samazinātu piedāvājumu un novērstu 
cenu samazināšanos vai palielinātu cenas; 
tas attiecas arī uz loģistikas ķēdē veiktām 
uzglabāšanas darbībām, kas tīši vai netīši 
rada tādu pašu ietekmi;

i) tirgus intervences mehānismi, kuru 
mērķis ir uz laiku vai pavisam izņemt no 
tirgus zvejas vai akvakultūras produktus, 
lai samazinātu piedāvājumu un novērstu 
cenu samazināšanos vai palielinātu cenas;

Or. en

Pamatojums

Zveja ir sezonāla darbība, un tās produktivitāte var būt nenoteikta, dažkārt pārsniedzot tirgus 
vajadzības. Tādēļ tirgus dalībniekiem jābūt iespējai pārvaldīt produkcijas pārpalikumu, 
uzglabājot daļu no produkcijas, pirms to nodod pārdošanai, ja nozveja samazinās. Šajā 
nolūkā EJZF atbalsts arī turpmāk jāsniedz ražotāju organizācijām, kurām vajadzīgs cilvēku 
pārtikā lietojamu zvejas produktu pagaidu uzglabāšanas mehānisms.

Grozījums Nr. 37

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;

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; to nepiemēro, ja 
šajā regulā paredzēts citādi vai ja 
Savienības vai valstu tiesību akti rada 
būtiskas izmaksas tirgus dalībniekiem;

Or. en
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Pamatojums

Neviens Savienības vai valsts tiesību akts nedrīkst radīt tirgus dalībniekiem nesamērīgas 
izmaksas. Tomēr, ja tas tā noticis, tad EJZF vajadzētu atbalstīt šādas izmaksas.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
2. sadaļa – 2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. prioritāte. Veicināt ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu

1. prioritāte. Veicināt ilgtspējīgu 
zivsaimniecību, lai nodrošinātu 
ieguvumus ekonomiskajā, sociālajā un 
vides jomā

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas zivsaimniecības ietver jūras bioloģisko resursu saglabāšanu. Attiecīgi nosaukuma 
otrā daļa ir pleonasms.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot 1. un 2. punktu, EJZF 
var atbalstīt iepriekšminētās investīcijas 
ilgtspējīgos kuģos, kuru maksimālais 
garums nepārsniedz 24 metrus, ja līdzekļi 
ir pieejami, ar nosacījumu, ka atlases 
procesā mazapjoma operatoriem tiek 
piešķirta prioritāte.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz konkrētu zvejas floti un ar nosacījumu, ka ir pieejami līdzekļi, flotes 
modernizācijas un atjaunošanas stratēģija būtu jāattiecina uz ilgtspējīgiem kuģiem, kuru 
garums nepārsniedz 24 metrus. Jāatgādina, ka ES flote ir vidēji 25-30 gadus veca. Turklāt, 
ņemot vērā SJO stratēģiju par kuģu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, kuras mērķis 
ir līdz 2050. gadam samazināt kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas gadā vismaz par 50 %, 
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lielākiem kuģiem būs jāmaina dzinēji, lai tos pielāgotu atbilstīgi šim starptautiskajam 
mērķim.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zvejas kuģis ir reģistrēts kā aktīvs 
kuģis un katrā no pēdējiem trīs
kalendārajiem gadiem pirms atbalsta 
pieteikuma iesniegšanas gada vismaz 
120 dienas ir veicis zvejas darbības jūrā;

c) zvejas kuģis ir reģistrēts kā aktīvs 
kuģis un katrā no pēdējiem diviem
kalendārajiem gadiem pirms atbalsta 
pieteikuma iesniegšanas gada vismaz 
90 dienas ir veicis zvejas darbības jūrā;

Or. en

Pamatojums

Šis laikposms ir noteikts spēkā esošā EJZF 34. pantā.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) zvejnieki, kuri uz Savienības zvejas 
kuģa, uz ko attiecas galīga darbību 
pārtraukšana, jūrā ir strādājuši vismaz 
90 dienas gadā pēdējo divu kalendāro 
gadu laikā pirms atbalsta pieteikuma 
iesniegšanas dienas, arī var gūt 
priekšrocības, ko paredz šis noteikums; 
attiecīgie zvejnieki faktiski pārtrauc visas 
zvejas darbības; atbalsta saņēmējs sniedz 
kompetentajai iestādei pierādījumu par 
zvejas darbību pārtraukšanu; 
kompensāciju maksā uz pro rata temporis 
pamata, ja zvejnieki atsāk zvejas darbības 
mazāk nekā divu gadu laikā pēc atbalsta 
pieteikuma iesniegšanas dienas;

Or. en
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Pamatojums

EJZF regulā jāparedz, ka šādu finansiālu atbalstu saņem ne tikai zvejas kuģa īpašnieks, bet 
arī zvejnieki. Tāpat kā tas paredzēts spēkā esošās EJZF regulas 34. pantā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu 2. punktā minētajai zvejas 
darbību pilnīgai izbeigšanai īsteno, 
izmantojot ar izmaksām nesaistītu 
finansējumu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 46. panta a) punktu un 
89. pantu, un tas ir balstīts uz:

svītrots

a) (a)atbilstību nosacījumiem 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [regula, ar 
ko paredz kopīgus noteikumus] 46. panta 
a) punkta i) apakšpunktu;

b) rezultātu sasniegšanu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [regula, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 46. panta a) punkta 
ii) apakšpunktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 52. pantu, kuros nosaka 
a) apakšpunktā minētos nosacījumus, kas 
saistīti ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
7. pantā minēto saglabāšanas pasākumu 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Šis Komisijas priekšlikums radītu juridisku nenoteiktību, kas atturētu dalībvalstis pieprasīt 
atbalstu šai darbībai.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
18. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejas darbību ārkārtas pārtraukšana Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana

Or. en

Pamatojums

Darbību pagaidu pārtraukšanas atbalstam ir bijusi liela nozīme zivju krājumu stāvokļa 
uzlabošanā, it īpaši attiecībā uz slēgtajām sezonām, vienlaikus daļēji kompensējot zvejniekiem 
ienākumu zaudējumus.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EJZF var atbalstīt kompensāciju par 
zvejas darbību ārkārtas pārtraukšanu, ko 
izraisījuši:

1. EJZF var atbalstīt kompensāciju par 
zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, ko 
izraisījuši:

Or. en

Pamatojums

Darbību pagaidu pārtraukšanas atbalstam ir bijusi liela nozīme zivju krājumu stāvokļa 
uzlabošanā, it īpaši attiecībā uz slēgtajām sezonām, vienlaikus daļēji kompensējot zvejniekiem 
ienākumu zaudējumus.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saglabāšanas pasākumi, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 7. panta 
1. punkta a), b), c) un j) apakšpunktā, un 
reģionālo zvejniecības pārvaldību pieņemti 
līdzvērtīgi saglabāšanas pasākumi, kas 
attiecas uz Savienību;

a) saglabāšanas pasākumi, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 7. pantā, 
ietverot bioloģiskās atjaunošanās posmus 
un izslēdzot KPN un kvotas, vai reģionālo 
zvejniecības pārvaldību pieņemti 
līdzvērtīgi saglabāšanas pasākumi, kas 
attiecas uz Savienību;
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Or. en

Pamatojums

Pašreizējais EJZF attiecas uz visiem KZP pamatregulas 7. pantā minētajiem saglabāšanas 
pasākumiem, ieskaitot bioloģiskās atjaunošanās posmus un izņemot KPN un kvotas. Tas būtu 
jāsaglabā jaunajā EJZF.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīguma vai tās protokola 
piemērošanas pārtraukšana force majeure 
apstākļu dēļ, vai

c) ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīguma vai tās protokola 
piemērošanas pārtraukšana vai 
neatjaunošana, vai

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma neatjaunošana varētu paralizēt tirgus 
dalībnieku darbību, un EJZF būtu jāsniedz atbalsts šādos gadījumos, piemērojot pagaidu 
pārtraukšanu. Termins force majeure radītu juridisku nenoteiktību.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dabas katastrofas vai vides 
incidenti, ko oficiāli atzinušas attiecīgās 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

d) dabas katastrofas vai vides 
incidenti, vai zvejas laikā jūrā notikuši 
negadījumi, ko oficiāli atzinušas attiecīgās 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

\Jūrā notikušie negadījumi ir atbalsttiesīgi saskaņā ar pašreizējo EJZF, un šis nosacījums 
būtu jāsaglabā.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, var 
piešķirt tikai tad, ja:

svītrots

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

b) ekonomiskie zaudējumi, kas 
radušies pārtraukšanas dēļ, pārsniedz 
30 % no attiecīgā uzņēmuma gada 
apgrozījuma, ko aprēķina, pamatojoties 
uz uzņēmuma vidējo apgrozījumu 
iepriekšējos trīs kalendārajos gados.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais pasākums ir pārāk preskriptīvs un stingrs. Komisija ierosina divas jaunas 
prasības, kādas nebija ietvertas iepriekšējā EJZF regulā. Ierosinātais pasākums nenodrošina 
pietiekamu elastīgumu, lai pieteiktos šādai kompensācijai. Jaunajā EJZF nevajadzētu ietvert 
stingrus atbilstības kritērijus un galveno uzmanību vajadzētu pievērst uzdevumu un mērķu 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu zvejas kuģu īpašniekiem, kas 
ir reģistrēti kā aktīvi kuģi un katrā no 
pēdējiem trīs kalendārajiem gadiem pirms 
atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada 
vismaz 120 dienas ir veikuši zvejas 
darbības jūrā, vai

a) tādu zvejas kuģu īpašniekiem, kas 
ir reģistrēti kā aktīvi kuģi, un kuri pēdējo 
divu kalendāro gadu laikā pirms atbalsta 
pieteikuma iesniegšanas gada vismaz 
120 dienas ir veikuši zvejas darbības jūrā, 
vai

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību ar spēkā esošo tiesību aktu formulējumu.
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) zvejniekiem, kuri katrā no 
pēdējiem trīs kalendārajiem gadiem pirms 
atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada 
vismaz 120 dienas ir strādājuši jūrā uz 
Savienības zvejas kuģa, uz ko attiecas 
ārkārtas pārtraukšana.

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

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību ar spēkā esošo tiesību aktu formulējumu.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu komponentu iegādi un 
uzstādīšanu uz kuģiem, kas vajadzīgi 
obligātajām kuģu izsekošanas un 
elektroniskās ziņošanas sistēmām, ko 
izmanto kontroles vajadzībām (tikai 
mazapjoma piekrastes zvejas kuģu 
gadījumā);

a) tādu komponentu iegādi un 
uzstādīšanu uz kuģiem, kas vajadzīgi kuģu 
izsekošanas un elektroniskās ziņošanas 
sistēmām, ko izmanto kontroles 
vajadzībām (tikai mazapjoma piekrastes 
zvejas kuģu gadījumā);

Or. en

Pamatojums

Atbalstam nevajadzētu būt atkarīgam no tā, vai pasākums ir vai nav obligāti piemērojams.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādu komponentu iegādi un 
uzstādīšanu uz kuģiem, kas vajadzīgi 
obligātajām attālās elektroniskās 
novērošanas sistēmām, ko izmanto, lai 
kontrolētu Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
15. pantā minētā izkraušanas pienākuma 
īstenošanu;

b) tādu komponentu iegādi un 
uzstādīšanu uz kuģiem, kas vajadzīgi 
attālās elektroniskās novērošanas 
sistēmām, ko izmanto, lai kontrolētu 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā 
minētā izkraušanas pienākuma īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

Atbalstam nevajadzētu būt atkarīgam no tā, vai pasākums ir vai nav obligāti piemērojams.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu ierīču iegādi un uzstādīšanu uz 
kuģiem, kas vajadzīgas dzinēja jaudas 
obligātai nepārtrauktai mērīšanai un 
reģistrēšanai.

c) tādu ierīču iegādi un uzstādīšanu uz 
kuģiem, kas vajadzīgas dzinēja jaudas 
nepārtrauktai mērīšanai un reģistrēšanai.

Or. en

Pamatojums

Atbalstam nevajadzētu būt atkarīgam no tā, vai pasākums ir vai nav obligāti piemērojams.

Grozījums Nr. 54

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 

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

Nr. 1380/2013 25. panta 1. un 2. punktā un 
27. pantā un sīkāk noteikts Regulā (ES) 
2017/1004.

Or. en

Pamatojums

EJZF arī jāatbalsta datu vākšana par akvakultūru.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants svītrots

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

un akvakultūras produktiem

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.

2. Katra attiecīgā dalībvalsts saskaņā 
ar 7. punktā noteiktajiem kritērijiem 
sagatavo sarakstu, kurā 1. punktā 
minētajiem reģioniem norāda zvejas un 
akvakultūras produktus un šo produktu 
daudzumus, par kuriem var pretendēt uz 
kompensāciju.

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

4. Kompensāciju nepiešķir par zvejas 
un akvakultūras produktiem:

a) kurus nozvejojuši trešās valsts 
kuģi, izņemot Venecuēlas karoga zvejas 
kuģus, kas darbojas Savienības ūdeņos, 
saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 
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2015/156531;

b) kurus nozvejojuši Savienības 
zvejas kuģi, kas nav reģistrēti kāda no 
1. punktā minēto reģionu ostām;

c) kuri importēti no trešām valstīm.

5. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktu 
nepiemēro, ja attiecīgajā tālākajā reģionā 
esošā apstrādes nozares jauda pārsniedz 
piegādāto izejvielu daudzumu.

6. Lai nepieļautu pārmērīgu 
kompensāciju, kompensācijā, ko izmaksā 
saņēmējiem, kuri veic 1. punktā minētās 
darbības tālākajos reģionos vai kuriem 
pieder kuģis, kas reģistrēts kādā no šo 
reģionu ostām, ņem vērā:

a) attiecībā uz katru zvejas vai 
akvakultūras produktu vai produktu 
kategoriju – papildu izmaksas, kas rodas 
attiecīgajam reģionam raksturīgo 
nelabvēlīgo apstākļu dēļ; un

b) visus citus publiskās intervences 
veidus, kas ietekmē papildu izmaksu 
apjomu.

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 52. pantu, 
kuros nosaka kritērijus to papildu 
izmaksu aprēķināšanai, kas rodas 
attiecīgajam reģionam raksturīgo 
nelabvēlīgo apstākļu dēļ.

__________________

31 Padomes 2015. gada 14. septembra 
Lēmums (ES) 2015/1565 par to, lai 
Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu 
Deklarāciju par to, ka zvejas kuģiem, kuri 
kuģo ar Venecuēlas Bolivāra Republikas 
karogu, piešķir zvejas iespējas ES ūdeņos 
Francijas Gviānas piekrastes ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā (OV L 244, 14.9.2015., 
55. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir pārcelts uz Va nodaļu (jauna), kas attiecas uz tālākajiem reģioniem.
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) tādu statisku vai mobilu iekārtu 
konstruēšanu, uzstādīšanu vai 
modernizēšanu., kuras paredzētas jūras 
faunas un floras aizsardzībai un 
uzlabošanai, tostarp to zinātnisko 
sagatavošanu un novērtēšanu, un 
nerūpnieciskās zvejas gadījumā tālākajos 
reģionos tradicionālu noenkurotu zivju 
pievilināšanas ierīču uzstādīšanu vai 
modernizēšanu;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir atkārtoti ieviest spēkā esošā EJZF 40. panta 1.b punktu un precizēt tā 
darbības jomu, skaidri norādot noenkurotās zivju pievilināšanas ierīces tālākajos reģionos. 
Šīm ierīcēm ir būtiska nozīme mazapjoma zivsaimniecībām šajos reģionos.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
2. sadaļa – 3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. prioritāte. Ar konkurētspējīgu un 
ilgtspējīgu akvakultūru un tirgiem sekmēt 
pārtikas nodrošinājumu Savienībā

2. prioritāte. Sekmēt pārtikas 
nodrošinājumu Savienībā

Or. en

Pamatojums

Viena no Komisijas ierosinātā EJZF prioritātēm ir pārtikas nodrošinājuma sekmēšana 
Savienībā. Zivsaimniecības un akvakultūra, kā arī tirgi sekmē pārtikas nodrošinājumu 
Eiropā, un tas būtu jāatzīst un jāsekmē arī turpmāk. Saskaņā ar šo prioritāti ES pienākums ir 
nodrošināt apstākļus ekonomiski dzīvotspējīgām un konkurētspējīgām zvejas un akvakultūras 
nozarēm un tirgiem.
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Produktīvas investīcijas 
akvakultūrā saskaņā ar šo pantu var 
atbalstīt, 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.

3. Produktīvas investīcijas 
akvakultūrā saskaņā ar šo pantu var 
atbalstīt, izmantojot dotācijas un finanšu 
instrumentus, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 52. pantā, un instrumentu 
InvestEU saskaņā ar minētās regulas 
10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu izslēgt atbalstu, izmantojot dotācijas, jo maziem un vidējiem uzņēmumiem nav 
iespējas viegli piekļūt finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Akvakultūras statistikas informācijas tīkls

1. EJZF var atbalstīt datu par 
akvakultūras apsaimniekošanu vākšanu, 
pārvaldību un izmantošanu, kā paredzēts 
Regulas (ES) Nr. 1380/2013 34. panta 
1. punkta a) un e) apakšpunktā, 34. panta 
5. punktā un 35. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, lai izveidotu 
Akvakultūras statistikas informācijas tīklu 
(ASIN-RISA) un valstu rīcības plānus tā 
īstenošanai.

2. Atkāpjoties no 2. panta, šā panta 
1. punktā minēto atbalstu var piešķirt arī 
darbībām, ko veic ārpus Savienības 
teritorijas.
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3. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros paredz noteikumus par 
1. punktā minēto valstu rīcības plānu 
iesniegšanas procedūrām, formātu un 
termiņiem, lai izveidotu 1. punktā minēto 
Akvakultūras statistikas informācijas tīklu 
(ASIN-RISA). Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 53. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem līdz tā gada 
31. decembrim, kas ir pirms tā gada, no 
kura darba plāns jāpiemēro, apstiprina 
vai groza 1. punktā minētos valsts darba 
plānus. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 53. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. en

Pamatojums

Datu vākšana, pārvaldība un izmantošana ir būtiska akvakultūras pārvaldībai, un EJZF tā 
jāatbalsta.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz Regulas (ES) 
Nr. 1379/2013 28. pantā minēto ražošanas 
un tirgvedības plānu sagatavošanu un 
īstenošanu, attiecīgā dalībvalsts var 
piešķirt avansa maksājumu 50 % apmērā 
no finansiālā atbalsta pēc ražošanas un 
tirgvedības plāna apstiprināšanas saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1379/2013 28. panta 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts pašreizējā EJZF (66. pants). Lai izvairītos no konkurences 
traucējumiem starp dalībvalstīm, ir svarīgi saglabāt kopīgus noteikumus tā īstenošanas jomā.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atbalsts, kas gadā piešķirts katrai 
ražotāju organizācijai saskaņā ar šo 
pantu, nepārsniedz 3 % no katras minētās 
ražotāju organizācijas iepriekšējos trīs 
kalendārajos gados tirgū laistās 
produkcijas gada vidējās vērtības. 
Jebkurai jaunatzītai ražotāju 
organizācijai minētais atbalsts 
nepārsniedz 3 % no tās biedru 
iepriekšējos trīs kalendārajos gados tirgū 
laistās produkcijas gada vidējās vērtības.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts pašreizējā EJZF (66. pants). Lai izvairītos no konkurences 
traucējumiem starp dalībvalstīm, ir svarīgi saglabāt kopīgus noteikumus tā īstenošanas jomā.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Atbalstu, kas minēts 2. punktā, 
piešķir vienīgi ražotāju organizācijām un 
ražotāju organizāciju apvienībām.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts pašreizējā EJZF (66. pants). Lai izvairītos no konkurences 
traucējumiem starp dalībvalstīm, ir svarīgi saglabāt kopīgus noteikumus tā īstenošanas jomā.
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Grozījums Nr. 63

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

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu izslēgt atbalstu, izmantojot dotācijas, jo mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nav 
iespējas viegli piekļūt finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants

Uzglabāšanas atbalsts

1. EJZF var atbalstīt kompensāciju 
atzītām ražotāju organizācijām un 
ražotāju organizāciju apvienībām, kuras 
uzglabā zvejas produktus, kas uzskaitīti 
Regulas (ES) Nr. 1379/2013 II pielikumā, 
ar noteikumu, ka minētos produktus 
uzglabā saskaņā ar minētās Regulas 30. 
un 31. pantu, ievērojot šādus 
nosacījumus:

a) uzglabāšanas atbalsta summa 
nepārsniedz attiecīgo produktu 
stabilizēšanai un uzglabāšanai vajadzīgo 
darbību tehnisko un finansiālo izmaksu 
summu;

b) daudzumi, par kuriem ir tiesības 
pretendēt uz uzglabāšanas atbalstu, 
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nepārsniedz 15 % no attiecīgo produktu 
daudzuma gadā, ko ražotāju organizācija 
laidusi pārdošanā;

c) finansiālais atbalsts gadā nepārsniedz 
2 % no ražotāju organizācijas biedru tirgū 
laistās produkcijas gada vidējās vērtības 
2016.–2018. gada laikposmā. Piemērojot 
šo punktu, ja ražotāju organizācijas biedri 
laikposmā no 2016. gada līdz 
2018. gadam nav laiduši tirgū produkciju, 
ņem vērā minēto biedru tirgū laistās 
produkcijas gada vidējo vērtību pirmajos 
trīs ražošanas gados.

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
tikai tad, kad produkti ir nodoti lietošanai 
pārtikā.

3. Tehnisko un finansiālo izmaksu 
summu, kas piemērojama to teritorijās, 
dalībvalstis nosaka šādi:

a) tehniskās izmaksas aprēķina katru 
gadu, pamatojoties uz tiešajām izmaksām, 
kas saistītas ar darbībām, kuras 
vajadzīgas, lai stabilizētu un uzglabātu 
attiecīgos produktus;

b) finansiālās izmaksas aprēķina katru 
gadu, izmantojot procentu likmi, ko katru 
gadu nosaka katrā dalībvalstī; šīs 
tehniskās un finansiālās izmaksas dara 
publiski pieejamas.

4. Dalībvalstis veic kontroles, lai 
pārliecinātos par to, ka produkti, par 
kuriem saņem uzglabāšanas atbalstu, 
atbilst šajā pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem. Šādu kontroļu vajadzībām 
uzglabāšanas atbalsta saņēmēji kārto 
krājumu uzskaites reģistru par katru 
produktu kategoriju, kas nodota 
uzglabāšanā un pēc tam atkal laista tirgū 
lietošanai pārtikā.

Or. en

Pamatojums

Zveja ir sezonāla darbība, un tās produktivitāte var būt nenoteikta, dažkārt pārsniedzot tirgus 
vajadzības. Tādēļ tirgus dalībniekiem jābūt iespējai pārvaldīt produkcijas pārpalikumu, 
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uzglabājot daļu no produkcijas, pirms to nodod pārdošanai, ja nozveja samazinās. Šajā 
nolūkā EJZF atbalsts arī turpmāk jāsniedz ražotāju organizācijām, kurām vajadzīgs cilvēku 
pārtikā lietojamu zvejas produktu pagaidu uzglabāšanas mehānisms.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
5.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Va NODAĻA

Tālākie reģioni

Or. en

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants

Dalīti pārvaldītie budžeta līdzekļi

1. Darbībām, ko veic tālākajos reģionos, 
katra attiecīgā dalībvalsts, izmantojot savu 
Savienības finansiālo atbalstu, kas 
noteikts V pielikumā, piešķir vismaz:

a) 102 000 000 EUR Azoru salām un 
Madeirai;

b) 86 100 000 EUR Kanāriju salām;

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

2. Katra dalībvalsts nosaka finansējuma 
daļu, kas noteikta 1. punktā un kas 
paredzēta 21. pantā minētajai 
kompensācijai.

3. Neskarot šīs regulas 9. panta 8. punktu 
un Regulas (ES) Nr. [regula, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 19. panta 2. punktu, 
un, lai ņemtu vērā mainīgos apstākļus, 
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dalībvalstis katru gadu var pielāgot 
sarakstu, atbalsttiesīgo zvejas produktu 
daudzumu un 29.d pantā minēto 
kompensācijas līmeni ar nosacījumu, ka 
tiek ievērotas šā panta 1. un 2. punktā 
minētās summas. 

Pielāgojumus var veikt tikai tad, ja tie 
papildina tās pašas dalībvalsts cita 
reģiona kompensācijas plānus. 
Dalībvalstis laikus informē Komisiju par 
pielāgojumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts Komisijas priekšlikumā (6. panta 2. punkts). Attiecībā uz budžeta 
grozījumu Kanāriju salām jāņem vērā plānošana saskaņā ar spēkā esošo EJZF plānošanu un 
pašreizējās faktiskās vajadzības. Visbeidzot, nav nekāda pamatojuma papildu izmaksu 
kompensācijas maksimālā apjoma noteikšanai.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
29.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.b pants

Rīcības plāns

Attiecīgās dalībvalstis savas programmas 
ietvaros sagatavo rīcības plānu attiecībā 
uz katru tām piederošo tālāko reģionu, un 
tajā ietver:

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

b) galveno paredzēto darbību un attiecīgo 
finanšu līdzekļu aprakstu, tostarp:

i) strukturālo atbalstu zvejniecības un 
akvakultūras nozarei saskaņā ar 
II sadaļu;

ii) 29.d pantā minēto papildu izmaksu 
kompensāciju, ieskaitot papildu izmaksu 
summas, ko aprēķina attiecīgā dalībvalsts, 



PR\1162788LV.docx 49/64 PE625.439v02-00

LV

un atbalsta summas, kas paredzētas kā 
kompensācija;

iii) jebkādas citas investīcijas ilgtspējīgā 
zilajā ekonomikā, kas vajadzīgas, lai 
panāktu ilgtspējīgu piekrastes attīstību.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums jau ir ietverts Komisijas priekšlikumā — 9. panta 3. punkta b) apakšpunkts. 
Papildinājums ii) punktā: papildu izmaksu kompensācija jāapstiprina ex ante, lai nodrošinātu 
finansiālo un juridisko noteiktību saņēmējiem to ikdienas darbībās.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
29.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.c pants

Mazapjoma flotes atjaunināšana un 
saistītie pasākumi

1. Neskarot 16. pantu, EJZF var tālākajos 
reģionos atbalstīt:

a) tādu mazapjoma zvejas kuģu flotes 
atjaunināšanu, kuri izkrauj visu nozveju 
tālāko reģionu ostās, lai uzlabotu cilvēku 
drošību, atbilsmes ES higiēnas 
standartiem nodrošināšanu, nelegālas, 
nereģistrētas un neregulētas zvejas 
apkarošanu un lielākas ekoloģiskās 
efektivitātes panākšanu. To, ka zvejas 
flotes atjaunināšana jāveic, nepārsniedzot 
maksimāli pieļaujamo jaudu, tā 
jāierobežo attiecībā uz veca kuģa 
aizstāšanu ar jaunu, kā arī tai jāveicina 
ilgtspējīgas zvejas un maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) mērķu 
sasniegšana;

b) daļēju vairāk nekā 40 gadus veca zvejas 
kuģa koka konstrukcijas klāju renovāciju, 
ja tas vajadzīgs kuģošanas drošības 
uzlabošanai, ievērojot jūras flotes 
struktūras objektīvos tehniskos kritērijus;
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c) tādu kuģu būvētavu un kuģu būvju un 
remontdarbnīcu izveidi un modernizāciju 
tālāko reģionu zvejas ostās, kuru galvenā 
darbība ir vērsta uz mazapjoma, 
nerūpnieciskās un tradicionālās zvejas 
floti;

d) vairāk nekā 40 gadus veca 
nerūpnieciskās zvejas kuģa stabilitātes 
izpēti saskaņā ar jaunākajiem jūras flotes 
struktūras tehniskajiem kritērijiem, kas 
piemērojami jaunai zvejas kuģu būvei;

e) tehnisko pamatnostādņu izpēti attiecībā 
uz aizsargķiveru vai piedziņas iekārtu 
izstrādi, ņemot vērā dažādu tipu 
nerūpnieciskās un tradicionālā zvejas 
kuģus, kuri bāzēti tālāko reģionu ostās, 
kas palīdz projektētājiem optimizēt jaunu 
konstrukciju un piedziņas iekārtu izstrādi 
un popularizēšanu; lai uzlabotu apkalpes 
drošību, samazinātu piesārņojošas vai 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
palielinātu nerūpnieciskas un 
tradicionālas zvejas kuģu 
energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Valsts līdzekļi jāpiešķir nerūpnieciskās un tradicionālās zvejas atjaunošanai, ja līdzekļi ir 
pietiekami. Turpmākie pasākumi, kas norādīti b), c), d) un e) apakšpunktā, ir papildinoši.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
29.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.d pants

Papildizmaksu kompensācija

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



PR\1162788LV.docx 51/64 PE625.439v02-00

LV

2. Katra attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 
7. punktā noteiktajiem kritērijiem 
sagatavo sarakstu, kurā 1. punktā 
minētajiem reģioniem norāda zvejas un 
akvakultūras produktus un šo produktu 
daudzumus, par kuriem var pretendēt uz 
kompensāciju.

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

4. Kompensāciju nepiešķir par zvejas un 
akvakultūras produktiem:

a) kurus nozvejojuši trešās valsts kuģi, 
izņemot Venecuēlas karoga zvejas kuģus, 
kas darbojas Savienības ūdeņos, saskaņā 
ar Padomes Lēmumu (ES) 2015/15651a;

b) kurus nozvejojuši Savienības zvejas 
kuģi, kas nav reģistrēti kāda no 1. punktā 
minēto reģionu ostām;

c) kuri importēti no trešām valstīm.

5. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktu 
nepiemēro, ja attiecīgajā tālākajā reģionā 
esošā apstrādes nozares jauda pārsniedz 
piegādāto izejvielu daudzumu.

6. Lai nepieļautu pārmērīgu 
kompensāciju, kompensācijā, ko izmaksā 
saņēmējiem, kuri veic 1. punktā minētās 
darbības tālākajos reģionos vai kuriem 
pieder kuģis, kas reģistrēts kādā no šo 
reģionu ostām, ņem vērā:

a) attiecībā uz katru zvejas vai 
akvakultūras produktu vai produktu 
kategoriju – papildu izmaksas, kas rodas 
attiecīgajam reģionam raksturīgo 
nelabvēlīgo apstākļu dēļ; un

b) visus citus publiskās intervences 
veidus, kas ietekmē papildu izmaksu 
apjomu.

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 52. pantu,
kuros nosaka kritērijus to papildu 
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izmaksu aprēķināšanai, kas rodas 
attiecīgajam reģionam raksturīgo 
nelabvēlīgo apstākļu dēļ.

__________________

1aPadomes 2015. gada 14. septembra 
Lēmums (ES) 2015/1565 par to, lai 
Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu 
Deklarāciju par to, ka zvejas kuģiem, kuri 
kuģo ar Venecuēlas Bolivāra Republikas 
karogu, piešķir zvejas iespējas ES ūdeņos 
Francijas Gviānas piekrastes ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā (OV L 244, 14.9.2015., 
55. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir iekļauts Komisijas priekšlikumā (21. pants). Izmaksu kompensācijas shēmas 
īstenošana 2014.–2020. gadā liecina, ka saņēmējiem šajā pamatshēmā jāsaņem pienācīga 
kompensācija par papildu izmaksām, kas tiem radušās.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
29.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.e pants

Valsts atbalsts

1. Attiecībā uz zvejniecības un 
akvakultūras produktiem, kuri uzskaitīti 
LESD I pielikumā un kuriem piemēro tā 
107., 108. un 109. pantu, Komisija 
saskaņā ar LESD 108. pantu var atļaut 
darbības atbalstu LESD 349. pantā 
minētajos tālākajos reģionos nozarēm, kas 
ražo, apstrādā un laiž tirgū zvejniecības
un akvakultūras produktus, lai mazinātu 
minēto reģionu īpašās grūtības, ko rada to 
izolētība un izteikti attālā atrašanās vieta.

2. Dalībvalstis var piešķirt papildu 
finansējumu 29.d pantā minēto 
kompensācijas plānu īstenošanai. Šādos 
gadījumos dalībvalstis Komisijai paziņo 
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par piešķirto valsts atbalstu, kuru 
Komisija var apstiprināt saskaņā ar šo 
regulu kā daļu no minētajiem plāniem. 
Attiecībā uz valsts atbalstu, par kuru tiek 
paziņots, uzskata, ka par to ir paziņots 
LESD 108. panta 3. punkta pirmā 
teikuma nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Līguma 349. pantā paredzēts, ka var pieņemt īpašus pasākumus attiecībā uz tālākajiem 
reģioniem. Šie pasākumi var ietvert zivsaimniecības politiku, valsts atbalstu un nosacījumus
attiecībā uz piekļuvi struktūrfondiem.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
29.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.f pants

Pārskats — POSEI

Komisija līdz 2023. gada nogalei iesniedz 
ziņojumu par šīs nodaļas noteikumu 
īstenošanu un vajadzības gadījumā 
iesniedz atbilstīgus priekšlikumus. 
Komisija novērtē iespēju izveidot attālu un 
salu reģionu īpašo attīstības problēmu 
pārvarēšanas programmu (POSEI) 
problēmu risināšanai jūrlietu un 
zivsaimniecības jomā.

Or. en

Pamatojums

Būtu ilgtermiņā jāizveido instruments, kas īpaši paredzēts zivsaimniecību atbalstam tālākos 
reģionos saskaņā ar POSEI shēmu šo reģionu lauksaimniecības nozarei. Jānorāda, ka 
Padomes Lēmums 98/687/EEK, ar ko paredz šādas programmas izveidi, ir piemērojams 
visām tautsaimniecības nozarēm.
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Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu efektīvu 
novērtējumu par EJZF progresu tā 
prioritāšu sasniegšanā, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 52. pantu, lai grozītu I pielikumu 
nolūkā pārskatīt vai papildināt rādītājus, 
ja to uzskata par vajadzīgu, un papildināt
šo regulu ar noteikumiem par uzraudzības 
un izvērtēšanas sistēmas izveidi.

2. Lai nodrošinātu efektīvu 
novērtējumu par EJZF progresu tā 
prioritāšu sasniegšanā, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 52. pantu, lai papildinātu rādītājus, ja to 
uzskata par vajadzīgu, un papildinātu šo 
regulu ar noteikumiem par uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēmas izveidi.

Or. en

Pamatojums

Grozījumi EJZF un tā pielikumos būtu jāievieš tikai ar parasto likumdošanas procedūru 
(koplēmuma procedūra).

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EJZF atbalsta zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus izpētes pilnveidošanu un 
rezultātu izplatīšanu, ko Komisija veic 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1379/2013 
42. pantu.

EJZF atbalsta zvejas un akvakultūras 
produktu tirgus izpētes pilnveidošanu un 
rezultātu izplatīšanu, ko Komisija veic 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1379/2013 
42. pantu, proti, izstrādājot Akvakultūras 
statistikas informācijas tīklu (ASIN-
RISA).

Or. en

Pamatojums

Statistikas informācijas tīkla izveide attiecībā uz akvakultūru ir ļoti svarīga.
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Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
I pielikums – tabula – 1. rinda – 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To izkrāvumu apjoma dinamika, kas veikti 
no krājumiem, kuri novērtēti MSY apjomā

To izkrāvumu apjoma dinamika, kas veikti 
no krājumiem, kuri novērtēti MSY apjomā

Savienības zvejas flotes rentabilitātes 
dinamika

Savienības zvejas flotes rentabilitātes un 
nodarbinātības dinamika

Natura 2000 teritoriju un citu saskaņā ar 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvu 
aizsargājamo jūras teritoriju, uz kurām 
attiecas aizsardzības, uzturēšanas un 
atjaunošanas pasākumi, platība (ha)

Natura 2000 teritoriju un citu saskaņā ar 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvu 
aizsargājamo jūras teritoriju, uz kurām 
attiecas aizsardzības, uzturēšanas un 
atjaunošanas pasākumi, būtiskie pozitīvie 
rezultāti

To zvejas kuģu daudzums procentos, kuri 
aprīkoti ar elektronisko pozīcijas un 
nozvejas ziņošanas ierīci

To zvejas kuģu daudzums procentos, kuri 
aprīkoti ar elektronisko pozīcijas un 
nozvejas ziņošanas ierīci

Or. en

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
I pielikums – tabula – 3. rinda – 1. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar konkurētspējīgu un ilgtspējīgu 
akvakultūru un tirgiem sekmēt pārtikas 
nodrošinājumu Savienībā

Ar konkurētspējīgu un ilgtspējīgu
zivsaimniecību, akvakultūru un tirgiem 
sekmēt pārtikas nodrošinājumu Savienībā

Or. en

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
I pielikums – tabula – 3. rinda – 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūras ražošanas vērtības un apjoma Akvakultūras ražošanas  vērtības un 



PE625.439v02-00 56/64 PR\1162788LV.docx

LV

dinamika Savienībā apjoma dinamika Savienībā

Savienības zvejas flotes rentabilitātes un 
nodarbinātības dinamika

Izkrāvumu vērtības un apjoma dinamika

Or. en

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – virsraksts – 4. aile – 1.a zemsvītras piezīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MAKSIMĀLĀ LĪDZFINANSĒJUMA 
LIKME

MAKSIMĀLĀ LĪDZFINANSĒJUMA 
LIKME

(% no atbilstīgajiem publiskajiem 
izdevumiem)

(% no atbilstīgajiem publiskajiem 
izdevumiem) 1.a

__________________

1a Darbībām, ko veic tālākajos reģionos, 
maksimālā līdzfinansējuma likme ir 85 %.

Or. en

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – 8. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

1 21. pants 1,4 100 %

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

Grozījums
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svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – 10. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

2 23. pants 2,1 75%

Akvakultūra

Grozījums

2 23. pants 2,1 75%

Akvakultūra

Zivsaimniecība 2,1 75%

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – 10.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2 23.a pants X 75%

Akvakultūras 
statistikas 
informācijas tīkls

Or. en
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Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – 12.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2 25.a pants X 75%

Uzglabāšanas 
atbalsts

Or. en

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IIa PIELIKUMS

TĀLĀKIE REĢIONI

Atbalsta joma MAKSIMĀLĀ LĪDZFINANSĒJUMA 
LIKME

(% no atbilstīgajiem publiskajiem 
izdevumiem)

29. panta c) punkts 50%

Nerūpnieciskās un tradicionālās zvejas 
flotes atjaunināšana un saistītie pasākumi

29. panta d) apakšpunkts 100 %

Kompensācija par papildu izmaksām 
zivsaimniecībām un akvakultūras 
produktiem

Or. en
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Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

1 16. pants 30 %

Investīcijas 
mazapjoma 
piekrastes zvejas 
kuģos

Grozījums

1 16. pants 50 %

Investīcijas 
ilgtspējīgos
zvejas kuģos

Or. en
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PASKAIDROJUMS

PAMATINFORMĀCIJA — KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Komisijas priekšlikuma nolūks ir izveidot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) 
laikposmam no 2021. līdz 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.

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.

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 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 iedzīvotāju 
drošības jautājumus. Šo prioritāšu īstenošanai ir vajadzīgs Savienības finansiālais atbalsts, kas 
tiek sniegts ar EJZF starpniecību.

REFERENTA NOSTĀJA

Budžets, kas atbilst nozares vajadzībām

Saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu par nākamo daudzgadu finanšu shēmu jaunais 
zivsaimniecības fonds attieksies uz budžeta periodu no 2021. gada līdz 2027. gadam, 
nodrošinot finansējumu 6,14 miljardu EUR apmērā. Tas ir par 5 % mazāk nekā pašreizējais 
EJZF budžets. Vienlaikus Komisija ierosina samazināt dalītas pārvaldības līdzekļus, lai 
piešķirtu vairāk līdzekļu tiešai un netiešai pārvaldībai.

Referents vēlētos uzsvērt Eiropas jūrniecības, zivsaimniecības un akvakultūras nozares 
nozīmi, jo tajās iesaistīti vairāk nekā 85 000 kuģu, kopumā šajā ķēdē strādā vairāk nekā 
340 000 cilvēku un zvejniecības un akvakultūras sektorā tiek saražots vairāk par 6 000 000 
tonnu kvalitatīvu un uzturvērtības ziņā bagātīgu zivju un jūras velšu produktu. Nozares sociāli 
ekonomiskā ietekme ir ļoti nozīmīga daudzos piekrastes reģionos, kuri ir lielā mērā no tās 
atkarīgi un kur tā ir cieši saistīta ar vietējo kultūru un tradīcijām; 

Vēl ir daudzas problēmas, kas saistītas ar KZP īstenošanu, piemēram, izmetumu aizliegšana 
vai maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma sasniegšana, līdztekus problēmām, ko rada Brexit, 
un jaunām problēmām kas ik dienu rodas tirgū un saistībā ar jūras izcelsmes olbaltumvielu 
ražošanu pasaules mērogā.
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Tādējādi ir svarīgi izveidot īpašu, pietiekamu un visiem pieejamu zivsaimniecības fondu. 
Vienlīdz svarīgi ir saglabāt budžetu, kas vajadzīgs, lai novērstu šīs problēmas un problēmas, 
kas ietekmē jūrlietu un zivsaimniecības nozari, un kurā ņemts vērā ļoti niecīgais ES budžeta 
līdzekļu piešķīrums šai politikai. 

Pašreizējais EJZF veido tikai 0,6 % no kopējā ES vispārējā budžeta 2014.–2020. gadam. 
Jebkurš līdzekļu samazinājums zvejniecībā praktiski neietekmē ES budžetu, tomēr tas var 
būtiski ietekmēt zvejniekus un piekrastes reģionus.

Brexit nedrīkst izmantot par attaisnojumu finansējuma samazināšanai zvejniecības nozarē, 
ņemot vērā nopietnās problēmas, ko šis process rada vides aizsardzības, ražošanas un 
tirdzniecības jomā.

Atbalsttiesīgo pasākumu elastīgums un vienkāršošana

Kopumā Komisijas pieeja attiecībā uz tādu elementu ieviešanu kā elastīgums valstu 
programmu izstrādē un pārvaldes vienkāršošana ir pareiza. Referents īpaši atzinīgi vērtē 
iespēju sniegt risinājumus, kas ir pielāgoti ES reģionu dažādām īpatnībām un problēmām, 
neizmantojot universālu pieeju, kas būtu piemērota visiem. Tomēr šādas pieejas gala rezultāti 
joprojām rada šaubas.

Priekšlikuma pamatā, šķiet, ir princips, kas ļauj veikt visus pasākumus, kuri nav skaidri 
aizliegti, lai gan šis princips nav skaidri norādīts regulas tekstā, un tas var radīt neskaidrības. 

Sliktākais, kas padara tekstu vēl neskaidrāku, ir tas, ka Komisija ierosina finansēt daudzus 
pasākumus, kuri tekstā nav precizēti, ar nosacījumu, ka uz tiem attiecas "atbalsta jomas", kas 
noteiktas jaunajā regulā attiecībā uz katru "prioritāti" (11. apsvērums). Tomēr, piemēram, 
saskaņā ar 1. prioritāti "ilgtspējīgas zivsaimniecības" atbalsta jomas ir tikai: zvejniecības un 
zvejas flotu pārvaldība (galveno uzmanību veltot pilnīgai darbības izbeigšanai); zvejas 
darbību ārkārtas pārtraukšana; kontrole un izpilde; datu vākšana; kompensācijas režīms 
tālākajiem reģioniem; bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana. 
Rodas jautājums, vai varētu pieprasīt finansējumu šajās "atbalsta jomās", piemēram, attiecībā 
uz konkrētiem pasākumiem, ko finansē no pašreizējā EJZF, piemēram: inovācija; konsultāciju 
pakalpojumi; zinātnieku un zvejnieku partnerības; cilvēkkapitāla veicināšana; dažādošana; 
jaunie zvejnieki; veselība un drošība, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; un daudzas citas.

Turklāt jaunā fonda elastīgums ir atkarīgs arī no tā, kā dalībvalstis izstrādā savas programmas. 
Katra dalībvalsts noteiks stratēģiskās prioritātes un mērķus zivsaimniecības ilgtspējīgai 
pārvaldībai saskaņā ar grafiku, kas ļauj izstrādāt tādus pasākumus, kādus dalībvalsts uzskata 
par piemērotiem, tomēr dalībvalstij ir pienākums sasniegt paredzamos rezultātus, ja tā vēlas 
saņemt ES finansējumu. Komisija veiks gada darbības pārskatīšanu, kuras iznākumā, 
iespējams, var nākties veikt koriģējošas darbības.

Lai gan valsts līdzekļu pareiza izlietojuma ziņā tas varētu būt loģiski, EJZF un Kopīgo
noteikumu regulas priekšlikumi ir bargi un noteikumi ir pārmērīgi prasīgi attiecībā pret valsts 
pārvaldes iestādēm. Tas ne tikai pavisam noteikti attur tirgus dalībniekus no līdzekļu 
pieprasīšanas, bet arī administrācijas varētu baidīties izstrādāt vērienīgas programmas. 
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Jānorāda, ka Zivsaimniecības komitejai nav iespējas ietekmēt Kopīgo noteikumu regulas 
galīgās redakcijas tekstu.

Tāpēc ir risks, ka mēs atkal varētu saskarties ar līdzekļu apgūšanas trūkuma problēmu, kas 
mūs skar pašreizējā finanšu periodā. Lai gan jau pagājuši vairāk nekā četri gadi kopš 
pašreizējā EJZF pieņemšanas, dalībvalstis ir apguvušas tikai 11 % no fonda līdzekļiem 
galvenokārt Komisijas sarežģīto procedūru un nepietiekamās sadarbības dēļ. Prasības 
finansējuma saņemšanai laupa zvejniekiem, īpaši mazapjoma zvejas sektorā, drosmi un 
vēlēšanos pieteikties finansējumam.

Tādēļ tirgus dalībniekiem un administrācijām ir vajadzīga lielāka skaidrība un juridiskā 
noteiktība.

Īpašas atbalsta jomas

Jaunais FEMP finansēs nozares pieprasīto pagaidu un galīgo darbības izbeigšanu (nodošanu 
metāllūžņos). Tomēr nosacījumu ziņā šis priekšlikums ir pārmērīgi prasīgs. 

Jaunā fonda uzdevums ir palīdzēt zivsaimniecības nozarei veikt pārstrukturēšanas procesu, 
kas vajadzīgs dažādu iemeslu dēļ, un šis process var ietvert tādus pasākumus kā piesārņojošo 
dzinēju nomaiņa un nedrošu kuģu modernizēšana. 

Lai gan, ņemot vērā zivsaimniecības darbību ES piekrastes reģionos un piekrastes 
mazapjoma, nerūpnieciskās un tradicionālās zvejas sociāli ekonomisko nozīmi, EJZF tām 
jāpievērš īpaša uzmanība, pārstrukturēšanas procesa finansējums būtu jānodrošina visai flotei 
kopumā. 

Referents neatbalsta tādu intervences mehānismu aizliegšanu kā atbalsts uzglabāšanai, kas 
mazinātu iespēju reaģēt tirgus ārkārtas nelīdzsvarotības situācijā. 

Vēl viens elements, ko referents uzskata par problemātisku, ir tas, ka visas produktīvās 
investīcijas akvakultūrā un pārstrādē tiks finansētas, tikai izmantojot finanšu instrumentus, uz 
kuriem turklāt attieksies jaunā Kopīgo noteikumu regula. Lai gan produktīvajām investīcijām 
zilajā ekonomikā būtu pieejami īpaši pielāgoti finanšu instrumenti, vajadzētu arī paredzēt 
iespēju izmantot tiešu atbalstu konkrētām darbībām. 

Īpašā tālāko reģionu situācija

Eiropas Komisija ierosina jaunus finanšu piešķīrumus tālākajiem reģioniem, kas ir minimālā 
summa, ko attiecīgās dalībvalstis tiem piešķir. Minētā finanšu piešķīruma ietvaros 
kompensācijai par papildu izmaksām paredzētā summa būtu ierobežota maksimāli 50 % 
apmērā no katra piešķīruma. Tādējādi Kanāriju salām un Francijai kompensācijām piešķirtie 
līdzekļi pašreizējā EJZF samazinās attiecīgi par 32,7 % un 24,2 %. 

Referents pauž neizpratni par to, kuru kritēriju Komisija izmantoja par pamatojumu šādas 
robežvērtības noteikšanai. Tas ir ļoti stingrs nosacījums. Tālākajiem reģioniem vajadzīga 
rīcības brīvība un elastīgums attiecībā uz līdzekļu piešķiršanu atbilstīgi to vajadzībām. 
Jānorāda, ka kompensācija par papildu izmaksām mudina tirgus dalībniekus ražot un laist 
tirgū zvejniecības un akvakultūras produktus reģionos, kuru tirgus pārpludina lēti un 
nekvalitatīvi produkti. Tādējādi Komisijas priekšlikums ir pretrunā centieniem nodrošināt 
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pašpietiekamību. Jānorāda, ka attiecībā uz šo pasākumu līdzekļi tiek apgūti kopumā 100 % 
apmērā.

Komisijas priekšlikums liedz atjaunot nerūpnieciskās un tradicionālās zvejas flotes tālākajos 
reģionos. Referents uzskata, ka tādai iespējai jābūt, ja ir pietiekami līdzekļi. Nav taisnīgi, ja 
ES aizstāv jaunattīstības valstu un mazo salu tiesības atjaunot savu floti tajā pašā jūras 
baseinā, kurā atrodas konkrētie tālākie reģioni, un vienlaikus liedz izmantot šādas tiesības 
savā teritorijā. 

Jānorāda, ka patlaban dažu tālāko reģionu floti veido koka laivas bez motora, un piekrastes 
bagātīgie (galvenokārt pelaģisko sugu) zvejas resursi paliek neizmantoti. Patiesībā tālākos 
reģionus sāka iekļaut KZP tikai tad, kad pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados tika 
ieviesta zvejas intensitātes ierobežošana, un tie nebija pietiekami laikus pieteikušies flotes 
atjaunošanai. Tajā pašā laikā šī iespēja bija liegta.

Vēl viens nopietns aspekts attiecībā uz tālākajiem reģioniem ir vajadzība ilgtermiņā izveidot 
instrumentu, kas būtu īpaši paredzēts zvejniecības atbalstam šajos reģionos saskaņā ar 
lauksaimniecībai paredzēto POSEI shēmu (attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu 
pārvarēšanas programma). Jānorāda, ka Padomes 1989. gada lēmums, ar ko paredz šādas 
programmas izveidi, ir piemērojams visām tautsaimniecības nozarēm. 

Jauns elements Komisijas priekšlikumā ir tāds, ka katrs tālākais reģions iesniedz sīki 
izstrādātu stratēģisko rīcības plānu, kas, protams, ir lietderīgi, bet tas var radīt nevajadzīgu 
slogu un Komisija var atteikt līdzekļu piešķiršanu, ja nav izpildīti šie stingrie noteikumi. 
Rīcības plāni varētu būt iespēja, tomēr iznākumā tie var kļūt par šķērsli.

Nav paredzēta arī atkāpe attiecībā uz vienkāršotu procedūru valsts darbības atbalsta 
piešķiršanai tālākajiem reģioniem, kāda ir paredzēta pašreizējā EJZF un kuras pamatā ir 
lauksaimniecības POSEI shēma.

Visbeidzot, referents vēlētos precizēt, ka joprojām ir iespējams finansēt noenkurotās zivju 
pievilināšanas ierīces, kuru apkārtnē nerūpnieciskās un tradicionālās zvejas kuģi zvejo, 
izmantojot jedas, kas ir pilnībā ilgtspējīgs instruments, kurš bija pieejams saskaņā ar 
pašreizējo EJZF, jo tas nav skaidri aizliegts.

Akvakultūra, pārstrāde un tirgus

EJZF uzdevums ir veicināt akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Dažās dalībvalstīs joprojām ir 
grūti piekļūstamas teritorijas un apgrūtinošas licencēšanas procedūras. Tas apgrūtina nozares 
centienus uzlabot audzētu jūras produktu tēlu un konkurētspēju. Atbalsts būtu jāpiešķir, 
izmantojot dotācijas produktīvām investīcijām, inovācijai, profesionālo prasmju apguvei, 
darba apstākļu uzlabošanai, kompensējošiem pasākumiem, kas nodrošina būtiskus zemes un 
dabas pārvaldības pakalpojumus, kā arī iespēju izmantot finanšu instrumentus produktīvu 
investīciju gadījumā. 

Nepārtraukts atbalsts būtu jāsniedz arī pārstrādes rūpniecības un tirdzniecības konkurētspējas 
uzlabošanai. 

Secinājumi

Jaunajā EJZF ierosinātie principi un mērķi laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam ir 



PE625.439v02-00 64/64 PR\1162788LV.docx

LV

vērtējami atzinīgi. Tomēr šaubas rada acīmredzamais elastīgums un budžeta līdzekļu 
piešķīrums. Ja budžets būs mazāks, ES neatrisinās problēmas, ko tā cenšas atrisināt pasaules 
mērogā zvejniecības un jūrlietu jomā.
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