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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Savienībai kā pasaules mēroga 
dalībniecei okeānu jomā, lielākajai jūras 
telpai pasaulē tālāko reģionu un aizjūras 
zemju un teritoriju ziņā un pasaulē 
piektajai lielākajai zivju un jūras produktu 
ražotājai ir liela atbildība aizsargāt, 
saglabāt un ilgtspējīgi izmantot jūras, 
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 
jūras un okeāna enerģiju. Turklāt 
nebīstamas un drošas jūras un okeāni ir 
būtisks priekšnosacījums efektīvai 
robežkontrolei un pasaules mēroga cīņai 
pret noziedzīgiem nodarījumiem jūrā, 
tādējādi risinot pilsoņu drošības 
jautājumus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai uzlabotu koordināciju un 
saskaņotu dalīti pārvaldīto fondu (“fondi”) 
atbalsta īstenošanu, ir pieņemta Eiropas 

(3) Lai uzlabotu koordināciju un 
saskaņotu dalīti pārvaldīto fondu (“fondi”) 
atbalsta īstenošanu, ir pieņemta Eiropas 
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Parlamenta un padomes Regula (ES) xx/xx 
[regula, ar ko paredz kopīgus noteikumus] 
(“Kopīgo noteikumu regula”)3, kuras 
galvenais mērķis ir vienkāršot konsekventu 
politikas īstenošanu. Minētie kopīgie 
noteikumi ir piemērojami dalīti 
pārvaldītajai EJZF daļai. Fondi īsteno 
papildinošus mērķus, un tiem ir vienāds 
pārvaldības veids. Tāpēc Regulā (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] ir noteikta virkne kopīgu 
vispārīgu mērķu un vispārīgu principu, 
piemēram, partnerība un daudzlīmeņu 
pārvaldība. Tajā ir iekļauti arī kopīgie 
stratēģiskās plānošanas un programmu 
izstrādes elementi, tostarp noteikumi par 
partnerības nolīgumu, kas noslēdzams ar 
katru dalībvalsti, un izklāstīta vienota 
pieeja fondu orientēšanai uz rezultātiem. 
Tādējādi tajā ir ietverti veicinoši 
nosacījumi, veikuma izvērtēšana un 
uzraudzības, ziņošanas un izvērtēšanas 
pasākumi. Kopīgi noteikumi ir paredzēti 
arī attiecībā uz atbilstības nosacījumiem, 
un ir noteikta īpaša kārtība attiecībā uz 
finanšu instrumentiem, InvestEU 
izmantošanu, sabiedrības virzītu vietējo 
attīstību un finanšu pārvaldību. Daži 
pārvaldības un kontroles pasākumi ir 
kopēji visiem fondiem. Fondu, tai skaitā 
EJZF, un citu Savienības programmu 
savstarpēja papildināmība būtu jāapraksta 
partnerības nolīgumā saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus].

Parlamenta un padomes Regula (ES) xx/xx 
[regula, ar ko paredz kopīgus noteikumus] 
(“Kopīgo noteikumu regula”)3, kuras 
galvenais mērķis ir vienkāršot konsekventu 
politikas īstenošanu. Minētie kopīgie 
noteikumi ir piemērojami dalīti 
pārvaldītajai EJZF daļai. Fondi īsteno 
papildinošus mērķus, un tiem ir vienāds 
pārvaldības veids. Tāpēc Regulā (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] ir noteikta virkne kopīgu 
vispārīgu mērķu un vispārīgu principu, 
piemēram, partnerība un daudzlīmeņu 
pārvaldība. Tajā ir iekļauti arī kopīgie 
stratēģiskās plānošanas un programmu 
izstrādes elementi, tostarp noteikumi par 
partnerības nolīgumu, kas noslēdzams ar 
katru dalībvalsti, un izklāstīta vienota 
pieeja fondu orientēšanai uz rezultātiem. 
Tādējādi tajā ir ietverti veicinoši 
nosacījumi, veikuma izvērtēšana un 
uzraudzības, ziņošanas un izvērtēšanas 
pasākumi. Kopīgi noteikumi ir paredzēti 
arī attiecībā uz atbilstības nosacījumiem, 
un ir noteikta īpaša kārtība attiecībā uz 
finanšu instrumentiem, sabiedrības virzītu 
vietējo attīstību un finanšu pārvaldību. 
Daži pārvaldības un kontroles pasākumi ir 
kopēji visiem fondiem. Fondu, tai skaitā 
EJZF, un citu Savienības programmu 
savstarpēja papildināmība būtu jāapraksta 
partnerības nolīgumā saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus].

_________________ _________________

3OV C [...], [...], [...]. lpp. 3OV C [...], [...], [...]. lpp.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) EJZF tiešās pārvaldības ietvaros 
būtu jāveido sinerģija un papildināmība ar 

(5) EJZF tiešās pārvaldības ietvaros 
būtu jāveido sinerģija un papildināmība ar 
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citiem attiecīgajiem Savienības fondiem un 
programmām. Tam būtu arī jānodrošina 
finansējums finanšu instrumentu veidā 
finansējuma apvienošanas darbībās, ko 
īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) xx/xx [regula par 
InvestEU]5.

citiem attiecīgajiem Savienības fondiem un
programmām.

__________________ __________________

5OV C [...], [...], [...]. lpp. 5OV C [...], [...], [...]. lpp.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Regulā (ES) xx/xx6 noteiktā 
daudzgadu finanšu shēma paredz, ka no 
Savienības budžeta jāturpina atbalstīt 
zivsaimniecības un jūrlietu politika. EJZF 
budžetam vajadzētu saglabāties vismaz 
tādā pašā līmenī kā 2014.–2020. gada 
periodā. EJZF resursi jāsadala starp dalītu, 
tiešu un netiešu pārvaldību. 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 
zivsaimniecības pārvaldības un 
zinātniskiem mērķiem, savukārt summas, 
kas paredzētas zvejas darbību pilnīgai 
izbeigšanai un ārkārtas pārtraukšanai, būtu 
jāierobežo.

__________________ __________________

6OV C [...], [...], [...]. lpp. 6OV C [...], [...], [...]. lpp.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Eiropas jūrniecības nozarē ir 
nodarbināti vairāk nekā 5 miljoni cilvēku, 
tā rada gandrīz 500 miljardus EUR gadā un 
var nodrošināt vēl daudz vairāk darba 
iespēju. Globālās okeānu ekonomikas 
izlaides vērtība patlaban tiek lēsta 
1,3 triljonu EUR apmērā, un līdz 
2030. gadam tā varētu vairāk nekā 
divkāršoties. Nepieciešamība ievērot 
Parīzes nolīguma mērķus attiecībā uz CO2

emisijām paredz, ka vismaz 30 % no 
Savienības budžeta jāizmanto rīcībai 
klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Ir 
arī nepieciešams palielināt resursu 
efektivitāti un samazināt zilās ekonomikas 
vidisko pēdas nospiedumu, kas ir bijis 
nozīmīgs inovācijas virzītājspēks un kam 
ir tādam jāpaliek citās nozarēs, piemēram, 
kuģu aprīkojuma, kuģu būves, okeānu 
novērošanas, bagarēšanas, piekrastes 
aizsardzības un jūras būvniecības nozarē. 
Investīcijas jūrlietu ekonomikā sniedz 
Savienības struktūrfondi, jo īpaši Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 
EJZF. Lai nodrošinātu nozares izaugsmes 
potenciālu, varētu izmantot jaunus
investīciju instrumentus, piemēram, 
InvestEU.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) EJZF pēc 2020. gada būtu jābalsta 
uz vienkāršotu struktūru, kurā nav iepriekš 
noteiktu, pārāk preskriptīvu Savienības 
līmeņa pasākumu un detalizētu atbilstības 
noteikumu. Tā vietā būtu jāapraksta katras 

(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 
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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.

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, 
vai okeāniem nelabvēlīgas zvejas prakses. 
Turklāt attiecībā uz flotei paredzētām 
investīcijām un kompensācijām būtu 
jāizvirza stingri nosacījumi par to atbilstību 
KZP noteiktajiem saglabāšanas mērķiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) EJZF ir jāveicina arī citu ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
sasniegšana. Šajā regulā ir uzsvērti šādi
konkrēti mērķi:

a) IAM 1. Nabadzības izskaušana: EJZF 
palīdz uzlabot dzīves apstākļus 
visneaizsargātākajām piekrastes 
kopienām, jo īpaši tām, kuras atkarīgas 
no vienas zivju sugas rezerves, ko apdraud 
pārzveja, klimata pārmaiņas un vides 
problēmas.

b) IAM 3. Laba veselība un labklājība: 
EJZF palīdz cīnīties pret piekrastes ūdeņu 
piesārņošanu, kura izraisa endēmiskas 
slimībām, un nodrošina, lai 
zivsaimniecības un akvakultūras pārtikas 
produkti būtu kvalitatīvi.
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c) IAM 7. Tīra enerģija par pieejamu 
cenu: finansējot jūras nozaru ekonomiku, 
EJZF atbalsta jūras atjaunojamās 
enerģijas attīstību un nodrošina, ka šī 
attīstība ir saderīga ar jūras vides 
aizsardzību un zvejas resursu 
saglabāšanu.

d) IAM 8. Pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātība un ekonomikas izaugsme: 
EJZF veicina zilās ekonomikas attīstību 
kā ekonomikas izaugsmes faktoru. Tas arī 
nodrošina, ka ekonomikas izaugsme ir 
pienācīgu darbvietu avots piekrastes 
kopienām. Turklāt EJZF palīdz uzlabot 
zvejnieku darba apstākļus.

e) IAM 12. Atbildīga patērēšana un 
ražošana: EJZF veicina dabas resursu 
racionālu izmantošanu un ierobežo dabas 
un enerģijas resursu izšķērdēšanu.

f) IAM 13. Klimata pārmaiņu 
apkarošana: 30 % no EJZF budžeta tiek 
atvēlēti klimata pārmaiņu apkarošanai.

g) IAM 14. Saglabāt un ilgtspējīgi 
izmantot okeānus, jūras un jūras resursus 
ilgtspējīgas attīstības nolūkā.

Pamatojums

Eiropas Savienībai bija nozīmīga loma Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam 
izstrādē un ES apņēmās sniegt būtisku ieguldījumu savu 17 mērķu sasniegšanā (Komisijas 
2016. gada 22. novembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai (COM (2016) 0739).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pateicoties KZP, pēdējo gadu laikā 
ir panākti labi rezultāti zivju krājumu 
atjaunošanā līdz veselīgam apjomam, 
Savienības zivsaimniecības nozares 
rentabilitātes palielināšanā un jūras 

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

ekosistēmu saglabāšanā. Tomēr, lai 
sasniegtu KZP sociālekonomiskos un 
vidiskos mērķus, joprojām ir jārisina 
būtiskas problēmas. Tam ir vajadzīgs 
turpmāks atbalsts pēc 2020. gada, jo īpaši 
jūras baseinos, kur attīstība ir bijusi lēnāka, 
sevišķi visizolētākajos baseinos, 
piemēram, tālākajos reģionos.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Viens no galvenajiem KZP 
izaicinājumiem ir nozvejas izkraušanas 
pienākums. Tas šajā nozarē ir noteicis 
būtiskas zvejas prakses izmaiņas, kas dažos 
gadījumos ir radījušas ievērojamas 
finansiālās izmaksas. Tāpēc EJZF 
vajadzētu būt iespējai, piemērojot augstāku 
atbalsta intensitātes likmi nekā citām 
darbībām, atbalstīt inovācijas un 
investīcijas, kas veicina izkraušanas 
pienākuma īstenošanu, piemēram, 
investīcijas selektīvajos zvejas rīkos, ostu 
infrastruktūru uzlabošanā un nevēlamas 

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

nozvejas samazināšanā un tirdzniecībā. 
Tam būtu arī jāpiešķir maksimāla atbalsta 
intensitāte 100 % apmērā tādu pārredzamu 
sistēmu projektēšanai, izstrādei, 
uzraudzībai, izvērtēšanai un pārvaldībai, 
kas paredzētas zvejas iespēju apmaiņai 
starp dalībvalstīm (“kvotu apmaiņa”), lai 
mazinātu izkraušanas pienākuma izraisīto 
“kritiskās sugas” ietekmi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) KZP panākumi ir atkarīgi no tā, vai 
ir pieejami zinātniskie ieteikumi par 
zvejniecības pārvaldību, un līdz ar to — no 
zvejniecības datu pieejamības. Ņemot vērā 

(24) KZP panākumi ir atkarīgi no tā, vai 
ir pieejami zinātniskie ieteikumi par 
zvejniecības pārvaldību, un līdz ar to — no 
zvejniecības datu pieejamības. Ņemot vērā 
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ar uzticamu un pilnīgu datu ieguvi saistītās 
problēmas un izmaksas, jāatbalsta tādas 
datu vākšanas un apstrādes darbības, ko 
dalībvalstis veic saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2017/1004 (“Datu vākšanas 
pamatregula”)9, un jādod ieguldījums 
labākajos pieejamajos zinātniskajos 
ieteikumos. Šim atbalstam būtu 
jānodrošina sinerģija ar citu veidu jūras 
datu vākšanu un apstrādi.

ar uzticamu un pilnīgu datu ieguvi saistītās 
problēmas un izmaksas, jāatbalsta tādas 
datu vākšanas,  apstrādes un kopīgošanas
darbības, ko dalībvalstis veic saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2017/1004 (“Datu vākšanas 
pamatregula”)9, un jādod ieguldījums 
labākajos pieejamajos zinātniskajos 
ieteikumos. Šim atbalstam būtu 
jānodrošina sinerģija ar citu veidu jūras 
datu vākšanu, apstrādi un kopīgošanu.

_________________ _________________

9Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 17. maija Regula (ES) 
2017/1004 par Savienības sistēmas izveidi 
datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai 
zivsaimniecības nozarē un par atbalstu 
zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar 
kopējo zivsaimniecības politiku, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 199/2008 
(OV L 157, 20.6.2017., 1. lpp.).

9Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 17. maija Regula (ES) 
2017/1004 par Savienības sistēmas izveidi 
datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai 
zivsaimniecības nozarē un par atbalstu 
zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar 
kopējo zivsaimniecības politiku, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 199/2008 
(OV L 157, 20.6.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 13

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 

(26) Ņemot vērā problēmas, kas saistītas 
ar KZP noteikto saglabāšanas mērķu 
sasniegšanu, EJZF vajadzētu būt iespējai 
atbalstīt zivsaimniecības 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 resursu
līdzsvarošanu. Tāpēc EJZF vajadzētu būt 
iespējai atbalstīt zvejas darbību pilnīgu 
izbeigšanu flotes segmentos, kur zvejas 
kapacitāte nav līdzsvarā ar pieejamiem
zvejas resursiem. Šādam atbalstam 
vajadzētu kalpot par rīcības plānu 
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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 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.

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 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.

Grozījums Nr. 14

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 atbalstīt 
kompensāciju par zvejas darbību ārkārtas 
pārtraukšanu, ko izraisījusi konkrētu 
saglabāšanas pasākumu, proti, daudzgadu 
plānu, krājumu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas izmantošanas mērķapjomu, 

(27) Ņemot vērā zvejas darbību lielo 
neparedzamību, ārkārtas apstākļi var radīt 
zvejniekiem ievērojamus ekonomiskos 
zaudējumus. Lai mazinātu šādas sekas, 
EJZF vajadzētu būt iespējai atbalstīt 
kompensāciju par zvejas darbību ārkārtas 
pārtraukšanu, ko izraisījusi konkrētu 
saglabāšanas pasākumu, proti, daudzgadu 
plānu, krājumu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas izmantošanas mērķapjomu, 
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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.

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 ekonomisko 
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 zvejas specifika.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Mazapjoma piekrastes zveju veic 
zvejas kuģi, kuru garums ir mazāks par 
12 metriem un kuri neizmanto velkamus 
zvejas rīkus. Šajā sektorā darbojas gandrīz 
75 % no visiem Savienībā reģistrētajiem 
zvejas kuģiem, un tas nodrošina gandrīz 
pusi no kopējās nodarbinātības 
zivsaimniecības nozarē. Mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir īpaši atkarīgi 
no veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots. Tāpēc EJZF 
būtu uz tiem jāattiecina preferenciāls 
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 
kuģa iegādei un dzinēju nomaiņai vai 
modernizācijai) būtu jārezervē mazapjoma 
zvejai flotes segmentā, kur zvejas 
kapacitāte ir līdzsvarota ar pieejamajām 
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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.

zvejas iespējām, vecās infrastruktūras vai 
jaunas infrastruktūras, piemēram, izsoles 
namu vai ostas atkritumu pieņemšanas 
iekārtu, renovācijai un atjaunošanai. 
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.

Pamatojums

Pamestas ražotnes vai nelielus pamestus ciematus var aprīkot ar infrastruktūru, lai tie varētu 
kļūt par videi draudzīgiem centriem ar zivsaimniecību saistītiem uzņēmumiem (piemēram, 
tūrisma informācijas punkti, restorāni, ostas pieņemšanas iekārtas nozaudētiem zvejas rīkiem, 
jūras drazai, kā arī nevēlamai nozvejai).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

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 

(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, EJZF 
būtu jāspēj ņemt vērā īpašos 
ierobežojumus, kas atzīti Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 349. pantā.
Tāpēc attiecībā uz katru tālāko reģionu 
attiecīgo dalībvalstu programmai būtu arī 
jāpievieno rīcības plāns ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas nozaru attīstībai, tostarp zvejas
un akvakultūras resursu ilgtspējīgai 
izmantošanai, un būtu jārezervē finanšu 
piešķīrums šo rīcības plānu īstenošanas 
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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.

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 
būtu jāpiemēro augstāka atbalsta 
intensitātes likme un EJZF finansējuma 
likme nekā likme, ko pašlaik piemēro 
tālākajiem reģioniem.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
rezolūciju par salu īpašo stāvokli 
(2015/3014(RSP)) un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
atzinumu par tematu “Salām raksturīgās 
problēmas” (1229/2011), 
lauksaimniecība, lopkopība un 
zivsaimniecība ir svarīgs vietējās salu 
ekonomikas elements. Eiropas salu 
reģioni, jo īpaši to MVU, cieš no 
pieejamības trūkuma un no zema 
produktu diferenciācijas līmeņa. Tiem ir 
vajadzīga stratēģija, kas ļautu izmantot 
visas iespējamās sinerģijas starp Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
citiem Savienības instrumentiem, lai 
kompensētu nelabvēlīgos apstākļus salās 
un stimulētu to ekonomisko izaugsmi, 
darbvietu radīšanu un ilgtspējīgu 
attīstību. Lai gan LESD 174. pantā ir 
atzītas pastāvīgas dabas un ģeogrāfiskās 
problēmas, kas raksturīgas situācijai 
salās, Komisijai ir jādefinē “Savienības 
stratēģiskais satvars salām”, lai sasaistītu 
instrumentus, kuriem var būt liela 
teritoriāla ietekme.
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Pamatojums

Analizējot jauno EJZF satvaru 2021. gadam, būtu labāk jāņem vērā Eiropas salu īpašā 
situācija.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lai saglabātu atsevišķu ES 
tālākajos reģionos iegūtu zvejas un 
akvakultūras produktu konkurētspēju 
salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem no 
citiem ES reģioniem, ES 1992. gadā 
ieviesa pasākumus nolūkā kompensēt 
attiecīgās papildu izmaksas 
zivsaimniecības nozarē. Šādi pasākumi ar 
Regulu (EK) Nr. 791/2007 tika noteikti 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam un 
tiek turpināti ar Regulu (ES) 
Nr. 508/2014, kas ir spēkā laikposmā no 
2014. līdz 2020. gadam. No 2021. gada 
1. janvāra ir jāsaglabā apstiprinātais 
atbalsts nolūkā kompensēt ar zveju, 
audzēšanu, pārstrādi un tirgošanu 
saistītās papildu izmaksas, kas sadārdzina 
atsevišķus ES tālākajos reģionos iegūtus 
zvejas un akvakultūras produktus, lai 
kompensācija palīdzētu saglabāt 
ekonomisko ilgtspēju attiecīgo reģionu 
ekonomikas dalībniekiem.

Grozījums Nr. 19

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 darbības atbalstu saskaņā 



AD\1172852LV.docx 17/60 PE628.643v02-00

LV

ar vienkāršotu procedūru.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Ņemot vērā tālākajos reģionos 
pastāvošās atšķirības tirgošanas 
apstākļos, kā arī svārstības attiecībā uz 
nozveju, krājumiem un tirgus 
pieprasījumu, ir jāļauj attiecīgajām 
dalībvalstīm pašām noteikt zvejas 
produktus, par kuriem var saņemt 
kompensāciju, attiecīgo maksimālo 
daudzumu un kompensācijas summu 
katrai dalībvalstij piešķirtā vispārējā 
finansējuma robežās.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
29.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29c) Būtu jāļauj dalībvalstīm regulēt 
attiecīgo zvejas produktu sarakstu un 
daudzumu, kā arī kompensācijas summu 
tām piešķirtā vispārējā finansējuma 
robežās. Turklāt tām būtu jāatļauj 
pielāgot savus kompensāciju plānus, ja to 
attaisno apstākļu pārmaiņas.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
29.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29d) Dalībvalstīm būtu jānosaka 
kompensācijas summa līmenī, kas ļauj 
pienācīgi līdzsvarot papildu izmaksas, 



PE628.643v02-00 18/60 AD\1172852LV.docx

LV

kuras radušās tālāko reģionu nelabvēlīgo 
apstākļu dēļ. Lai nepieļautu pārmērīgu 
kompensāciju, minētajai summai 
vajadzētu būt proporcionālai papildu 
izmaksām, kas tiek kompensētas ar 
atbalstu. Šajā nolūkā būtu jāņem vērā arī 
citi valsts intervences veidi, kas ietekmē 
papildu izmaksu apjomu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) EJZF vajadzētu būt iespējai 
dalītās pārvaldības ietvaros atbalstīt jūras 
un piekrastes bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu. 
Šajā nolūkā vajadzētu būt pieejamam 
atbalstam, kas paredzēts kompensācijām 
par pazaudēto zvejas rīku un drazu 
savākšanu jūrā, ko veic zvejnieki, un 
investīcijām ostās, kuras vajadzīgas, lai 
nodrošinātu piemērotas pazaudēto zvejas 
rīku un jūrā savākto drazu pieņemšanas 
iekārtas. Atbalstam vajadzētu būt 
pieejamam arī darbībām, kuru mērķis ir 
jūras vidē sasniegt vai uzturēt labu vides 
stāvokli, kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2008/56/EK (“Jūras 
stratēģijas pamatdirektīva”)11, saskaņā ar 
minēto direktīvu izveidoto telpiskās 
aizsardzības pasākumu īstenošanai, Natura 
2000 teritoriju pārvaldībai, atjaunošanai un 
uzraudzībai saskaņā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK (“Dzīvotņu 
direktīva”)12, kā arī sugu aizsardzībai 
saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/147/EK (“Putnu direktīva”)13. 
Saskaņā ar mērķi sasniegt vai saglabāt labu 
vides stāvokli jūras vidē EJZF tiešās 
pārvaldības ietvaros vajadzētu atbalstīt tīru 
un veselīgu jūru veicināšanu un Eiropas 
stratēģijas attiecībā uz plastmasu aprites 

(30) Dalītās pārvaldības ietvaros 25 % 
no EJZF ir jāatbalsta jūras un piekrastes 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
aizsardzība un atjaunošana. Šajā nolūkā 
vajadzētu būt pieejamam atbalstam, kas 
paredzēts kompensācijām par pazaudēto 
zvejas rīku un drazu savākšanu jūrā, ko 
veic zvejnieki, un investīcijām ostās, kuras 
vajadzīgas, lai nodrošinātu piemērotas 
pazaudēto zvejas rīku un jūrā savākto 
drazu pieņemšanas iekārtas. Atbalstam 
vajadzētu būt pieejamam arī darbībām, 
kuru mērķis ir jūras vidē sasniegt vai 
uzturēt labu vides stāvokli, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2008/56/EK (“Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva”)11, saskaņā ar minēto 
direktīvu izveidoto telpiskās aizsardzības 
pasākumu īstenošanai, Natura 2000 
teritoriju pārvaldībai, atjaunošanai un 
uzraudzībai saskaņā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK (“Dzīvotņu 
direktīva”)12, kā arī sugu aizsardzībai 
saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/147/EK (“Putnu direktīva”)13. 
Saskaņā ar mērķi sasniegt vai saglabāt labu 
vides stāvokli jūras vidē EJZF tiešās 
pārvaldības ietvaros vajadzētu atbalstīt tīru 
un veselīgu jūru veicināšanu un Eiropas 
stratēģijas attiecībā uz plastmasu aprites 
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ekonomikā īstenošanu, kura izstrādāta 
Komisijas 2016. gada 16. janvāra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejai un Reģionu komitejai14.

ekonomikā īstenošanu, kura izstrādāta 
Komisijas 2016. gada 16. janvāra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai14.

__________________ __________________

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

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

12 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 
22.7.1992., 7. lpp.).

12 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 
22.7.1992., 7. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Grozījums Nr. 24

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, 

(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, 
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inovācijai, profesionālo prasmju apguvei, 
darba apstākļu uzlabošanai un 
kompensējošiem pasākumiem, kas 
nodrošina būtiskus zemes un dabas resursu 
pārvaldības pakalpojumus. Atbilstīgām 
vajadzētu būt arī sabiedrības veselības 
aizsardzības darbībām, akvakultūras 
krājuma apdrošināšanas shēmām un 
dzīvnieku veselības un labturības 
darbībām. Tomēr produktīvu investīciju 
gadījumā atbalsts būtu jāsniedz, tikai 
izmantojot finanšu instrumentus un 
InvestEU, kas nodrošina lielāku sviras 
efektu tirgos un tāpēc ir piemērotāki 
līdzekļi nozares finansējuma problēmu 
risināšanai nekā dotācijas.

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. Šīs sarežģītās un apgrūtinošās 
procedūras būtu jāizpēta un jāvienkāršo 
saskaņā ar standartiem, ko piemēro 
minētajām saimniecībām.

Grozījums Nr. 25

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.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Darbvietu radīšana piekrastes 
reģionos ir atkarīga no vietējā līmenī 
virzītas ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
attīstības, kas atdzīvina šo reģionu sociālo 
struktūru. Okeāna nozarēm un 

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

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

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Pasākumu atbalstīšana, kuru 
mērķis ir veicināt sociālo dialogu un 
izmantot EJZF, ir nepieciešama, lai 
palīdzētu apmācīt kvalificētus speciālistus 
jūrniecības un zivsaimniecības nozarē. 
Lai modernizētu jūrniecības un 
zivsaimniecības nozari un uzsvērtu to 
lomu inovācijas jomā, ir atkārtoti jāizvērtē 
EJZF paredzētais finansējums 
profesionālās izglītības jomā.

Pamatojums

Grozījumā ir atgādināts par Zivsaimniecības komitejas atzinuma  2017/2052 (INI) 25. un 27. 
pantu, jo īpaši nepieciešamību piešķirt EJZF līdzekļus konkrēti pašreizējo un turpmāko darba 
ņēmēju apmācībai šajās nozarēs, nenosakot vecuma ierobežojumu, taču ar konkrētu mērķi 
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uzlabot zvejas darbību ekonomisko un vides ilgtspēju.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
35.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35b) Lai palielinātu zvejas un jūrlietu 
darbību konkurētspēju un ekonomiskos 
rezultātus, svarīgi ir arī ieguldījumi 
cilvēkkapitālā. Tāpēc EJZF būtu 
jāatbalsta konsultāciju pakalpojumi, 
pētnieku un zvejnieku sadarbība, 
profesionālā apmācība un mūžizglītība un 
būtu jāstimulē zināšanu izplatīšana, 
jāpalīdz uzlabot operatoru vispārējo 
veiktspēju un konkurētspēju un jāveicina 
sociālais dialogs. Atzīstot viņu nozīmi 
zvejnieku kopienās, pašnodarbināto 
zvejnieku laulātajiem un dzīves 
partneriem, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, būtu jāpiešķir atbalsts 
profesionālajai apmācībai, mūžizglītībai 
un zināšanu izplatīšanai, un tīkla 
veidošanai, kas sekmē viņu profesionālo 
attīstību.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno 31. apsvērumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. 
maija Regulā (ES) Nr. 508/2014 par cilvēkkapitāla veicināšanu. Ir ārkārtīgi svarīgi veicināt 
jaunu kvalificētu darbinieku integrāciju, jo īpaši attiecībā uz piekrastes kopienām, kas 
atkarīgas no zvejas darbībām.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) EJZF tiešās un netiešās pārvaldības 
ietvaros būtu jāpievēršas tādiem 
nosacījumiem, kas veicina ilgtspējīgu zilo 

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

ekonomiku, sekmējot integrētu jūrlietu 
politikas vadību un pārvaldību, pastiprinot 
pētniecības, inovācijas un tehnoloģiju 
nodošanu un ieviešanu zilajā ekonomikā, 
uzlabojot jūrlietu prasmes, zināšanas par 
jūrām un okeāniem un ar ilgtspējīgu zilo 
ekonomiku saistītu sociālekonomisko datu 
koplietošanu, veicinot mazoglekļa un 
klimatnoturīgu ilgtspējīgu zilo ekonomiku, 
kā arī izstrādājot projektu plānus un 
inovatīvus finansēšanas instrumentus. 
Iepriekš minētajās jomās būtu pienācīgi 
jāņem vērā tālāko reģionu īpašā situācija.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) EJZF mērķiem un darbībām būtu 
jāatbilst Savienības starptautiskajiem un 
reģionālajiem procesiem jūru pārvaldībā, 
piemēram, Nolīgumam, ar ko izveido 
Vidusjūras Vispārējo zivsaimniecības 
komisiju (“GFCM nolīgums”). Minētais 
nolīgums paredz daudzpusējai sadarbībai 
pielāgotu struktūru, lai veicinātu ūdeņu 
dzīvo jūras resursu attīstību, aizsardzību, 
racionālu pārvaldību un pēc iespējas 
labāku izmantošanu Vidusjūrā un 
Melnajā jūrā ilgtspējīgā līmenī un ar 
zemu apdraudējuma risku.

Pamatojums

Grozījumā ņemts vērā pašreizējais Komisijas priekšlikums transponēt Savienības tiesību 
aktos vairākus Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) 2015., 2016. un 
2017. gada sesijās pieņemtos pasākumus.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
48. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

_________________ _________________

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

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

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) “ilgtspējīga zilā ekonomika” ir 
visas nozaru un starpnozaru ekonomiskās 
darbības visā vienotajā tirgū, kas saistītas 
ar okeāniem, jūrām, piekrastēm un 
iekšējiem ūdeņiem un aptver Savienības 
salu un tālākos reģionus un valstis, kurām 
ir tikai sauszemes robežas, ietver jaunās 
nozares un ārpustirgus preces un 
pakalpojumus un ir saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem vides jomā.
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Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) ar ekoloģisku akvakultūru un 
ilgtspējīgiem un sociāli atbildīgiem tirgiem 
sekmēt pārtikas nodrošinājumu Savienībā, 
ņemot vērā ar vides aizsardzību saistītus 
kritērijus;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) sekmēt ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
izaugsmi un veicināt piekrastes kopienu un 
jo īpaši tālāko reģionu labklājību un
saglabāšanu, pienācīgi ņemot vērā 
sociālekonomiskos aspektus un pilnībā 
ievērojot ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķus;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) stiprināt starptautisko okeānu 
pārvaldību un Savienības reģionālos 
procesus jūras pārvaldībai, lai veicinātu
nebīstamas, drošas, tīras un ilgtspējīgi 
pārvaldītas jūras un okeānus. 

Grozījums Nr. 37

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 palīdz pilnībā sasniegt 
Savienības mērķus, kas saistīti ar vidi un 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Minēto palīdzību uzrauga 
saskaņā ar IV pielikumā izklāstīto metodiku.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Tālākie reģioni

Visos šīs regulas noteikumos ir jāņem 
vērā īpašie ierobežojumi, kas atzīti 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. pantā.

Grozījums Nr. 39

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 2021. gada līdz 2027. gadam 
ir 6 867 000 000 EUR 2018. gada 
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salīdzināmās cenās (t. i., 
7 739 176 524 EUR faktiskajās cenās). 
Vismaz 25 % no šāda finansējuma piešķir 
1. prioritātei, kā tā noteikta šīs regulas 
4. panta pirmās daļas 1. punktā.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Vajadzētu saglabāt iepriekšējā fonda budžetu, kā arī tādu pašu dalīti pārvaldīto un tieši 
pārvaldīto piešķīruma daļu. Aprēķinā ir ņemts vērā Budžeta komitejas (BUDG) atzinums.

Grozījums Nr. 41

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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Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz tālākajiem reģioniem, ir iekļauti jaunajā 5.a nodaļā.

Grozījums Nr. 42

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

Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz tālākajiem reģioniem, ir iekļauti jaunajā 5.a nodaļā.

Grozījums Nr. 43

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 
927 149 225 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 
1 044 914 876 EUR faktiskajās cenās).

Pamatojums

Vajadzētu saglabāt iepriekšējā fonda budžetu, kā arī tādu pašu dalīti pārvaldīto un tieši 
pārvaldīto piešķīruma daļu. Aprēķinā ir ņemts vērā Budžeta komitejas (BUDG) atzinums.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumu sagatavošanu, 
uzraudzību un izvērtēšanu un Savienības 
dalību reģionālas zvejniecības pārvaldības 
organizācijās;

(b) Savienības dalības reģionālas 
zvejas pārvaldības organizācijās 
sagatavošana, uzraudzība un izvērtēšana;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
[regula, ar ko paredz kopīgus noteikumus] 
16. pantu katra dalībvalsts sagatavo 
vienotu programmu 4. pantā minēto 
prioritāšu īstenošanai.

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
[regula, ar ko paredz kopīgus noteikumus] 
16. pantu katra dalībvalsts sagatavo 
vienotu valsts programmu un/vai 
reģionālas darbības programmas 4. pantā 
minēto prioritāšu īstenošanai.

Grozījums Nr. 46

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.b punktā 
minētos rīcības plānus tālākajiem 
reģioniem.

Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz tālākajiem reģioniem, ir iekļauti jaunajā 5.a nodaļā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(ca) attiecīgā gadījumā — reģionālo 
darbības programmu reģionālajām 
pašvaldībām, kuras ir atbildīgas par 
zivsaimniecību un jūrlietām.

Pamatojums

Ļaujot dalībvalstīm izstrādāt reģionālās darbības programmas, ja tās attiecīgo reģionu valsts 
plānošanas ietvaros to vēlas, būs iespējams pieņemt pārdomātākas izdevumu un 
specializācijas stratēģijas EJZF finansējuma ietvaros.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

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:

4. Attiecīgās dalībvalstis savas 
programmas ietvaros kopīgi ar iestādēm 
un attiecīgajām ieinteresētajām personām 
to teritorijā sagatavo rīcības plānu attiecībā 
uz visiem saviem reģioniem, tostarp tām 
piederošiem tālākiem reģioniem, kas 
minēti 6. panta 2. punktā, un tajā ietver:

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) stratēģiju zvejas resursu ilgtspējīgai 
izmantošanai un ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas nozaru attīstībai, vienlaikus 
apkarojot jūras piedrazojumu un mudinot 
uz sabiedrību virzītu vietējo attīstību un 
zivsaimniecības vietējo rīcības grupu 
(ZVRG) veidošanu;

Pamatojums

Uzmanības centrā ir jāpaliek sabiedrības virzītai vietējai attīstībai un zvejniecības vietējām 
rīcības grupām un to finansējuma apjoms ir jāpalielina, jo tās dod iespēju vietējām 
zvejniecības kopienām risināt šīs problēmas vietējā līmenī, izmantojot zināšanas par vietējām 
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ieinteresētajām personām, lai risinātu vietējos jautājumus.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts noteikumus, ar kuriem 
nosaka publisko finansējumu, pārsniedzot 
šīs regulas noteikumus par 2. punktā 
minētajiem maksājumiem, izvērtē kopumā, 
pamatojoties uz 1. punktu.

3. Valsts noteikumus, ar kuriem 
nosaka publisko finansējumu, pārsniedzot 
šīs regulas noteikumus par 2. punktā 
minētajiem maksājumiem, izvērtē kopumā, 
pamatojoties uz 1. punktu, izņemot 
noteikumus, kas ir pretrunā šai regulai.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) jaunu ostu, jaunu izkraušanas vietu 
vai jaunu izsoles namu būvniecība;

(h) jaunu ostu, jaunu izkraušanas vietu 
vai jaunu izsoles namu būvniecība, 
izņemot noteikumus, kas ir pretrunā šai 
regulai;
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Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) jūras gultnes tralēšana dziļumā, 
kas pārsniedz 200 metrus, vai jebkura cita 
veida darbība, kas pastāvīgi nodara 
postījumu jūras un piekrastes ekosistēmai.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) piekļuves atvieglošana kredītiem, 
kā arī apdrošināšanas un finanšu 
instrumentiem, neizslēdzot 
nepieciešamību pēc subsīdijām;

Pamatojums

Būtu jāievieš jaunas piemērošanas jomas, kas ir būtiskas mazapjoma piekrastes zvejas 
attīstībai.

Grozījums Nr. 56
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai samazinātu administratīvo 
slogu mazajiem piekrastes zvejniekiem, 
rīcības plānā ņem vērā iespēju ieviest
vienkāršotu vienotu EJZF pasākumu 
pieteikuma veidlapu vai arī reģionālā vai 
valsts līmenī pastāv vienkāršota vienota 
veidlapa.

Pamatojums

Pretstatā zvejas uzņēmumiem mazie zvejnieki galvenokārt ir cilvēki, kuriem nav 
administratīvo spēju savlaicīgi izpildīt savas administratīvās saistības. Vienkāršota vienotā 
pieteikuma veidlapa ievērojami uzlabos viņu iespējas iegūt līdzekļus.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pirmā zvejas kuģa iegāde, ko veic 
jauns zvejnieks, kurš pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir jaunāks par 40 gadiem 
un vismaz piecus gadus ir strādājis par 
zvejnieku vai ieguvis atbilstīgu 
profesionālo kvalifikāciju;

(a) pirmā zvejas kuģa iegāde, ko veic 
jauns zvejnieks, kurš pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir jaunāks par 40 gadiem 
un vismaz trīs gadus ir strādājis par 
zvejnieku vai ieguvis atbilstīgu 
profesionālo kvalifikāciju;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) jauna videi draudzīga un 
energoefektīva infrastruktūra, piemēram, 
jauni izsoles nami vai ostas atkritumu 
pieņemšanas iekārtas;
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Pamatojums

Jauna ilgtspējīga infrastruktūra var kļūt par videi draudzīgiem centriem ar zivsaimniecību 
saistītiem uzņēmumiem (piemēram, tūrisma informācijas punkti, restorāni, ostas pieņemšanas 
iekārtas nozaudētiem zvejas rīkiem, jūras piedrazojumam, kā arī nevēlamai nozvejai).

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) lai uzlabotu to vides ilgtspējību un 
energoefektivitāti, vecu ēku un 
infrastruktūras ekoloģiska renovācija un 
atjaunošana, ja darbība ir tieši saistīta ar 
zivsaimniecību.

Pamatojums

Pamestas ražotnes vai nelielus pamestus ciematus var aprīkot ar infrastruktūru, lai tie varētu 
kļūt par videi draudzīgiem centriem ar zivsaimniecību saistītiem uzņēmumiem (piemēram, 
tūrisma informācijas punkti, restorāni, ostas pieņemšanas iekārtas nozaudētiem zvejas rīkiem, 
jūras piedrazojumam, kā arī nevēlamai nozvejai).

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kuģi, kas minēti 1. punktā, ir 
aprīkoti zvejai jūrā un to vecums ir 5–
30 gadi.

2. Kuģi, kas minēti 1. punktā, ir 
aprīkoti zvejai jūrā un to vecums ir  vismaz
30 gadi.

Pamatojums

Atbalstam jaunu kuģu iegādei vajadzētu ļaut atjaunot floti ar ergonomiskākiem, drošākiem un 
degvielas patēriņa ziņā ekonomiskākiem kuģiem, nepalielinot zvejas piepūli.

Grozījums Nr. 61
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a (jauns)

Atbalstu, kas minēts 1. punkta c) 
apakšpunktā, var sniegt tikai tad, ja var 
pierādīt, ka jaunā infrastruktūra uzlabos 
produktu vērtību un kvalitāti, kā arī visu 
kuģu ilgtspējību, nepalielinot zvejas 
kapacitāti un ievērojot KZP mērķus.

Pamatojums

Šis pasākums nepalielinātu zvejas kapacitāti saskaņā ar KZP mērķiem. Tomēr ir svarīgi 
atbalstīt jauniešu kļūšanu par zvejniekiem, pastiprināt centienus cīņā pret klimata 
pārmaiņām, uzlabot drošību uz kuģiem un apmierināt flotes atjaunošanas vajadzības.

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b (jauns)

Atbalstu, kas minēts 1. punkta c) 
apakšpunktā, var sniegt tikai tad, ja var 
pierādīt, ka agrākā infrastruktūra tiks 
modernizēta vai atjaunota, lai veicinātu 
ienākumu diversifikāciju, ja darbība ir 
tieši saistīta ar zvejas darbību.

Pamatojums

Pamestas ražotnes vai nelielus pamestus ciematus var aprīkot ar infrastruktūru, lai tie varētu 
kļūt par videi draudzīgiem centriem ar zivsaimniecību saistītiem uzņēmumiem (piemēram, 
tūrisma informācijas punkti, restorāni, ostas pieņemšanas iekārtas nozaudētiem zvejas rīkiem, 
jūras piedrazojumam, kā arī nevēlamai nozvejai).

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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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 vidēji vismaz 
90 dienas ir veicis zvejas darbības jūrā;

Pamatojums

Vidējā dienu skaita kritērijs vairāk atbilst mazapjoma piekrastes zvejas īpatnībām, kas ir ļoti 
atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem un ārkārtas situācijām (noplūdes, gļotas utt.). 
Atkarībā no gada jūrā pavadāmo darbdienu skaits var ievērojami atšķirties.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EJZF var atbalstīt  
zivsaimniecības un akvakultūras nozares 
uzņēmumu piekļuvi riska pārvaldības 
instrumentiem, piemēram, atbalstu, kas 
sekmē piekļuvi apdrošināšanas vai 
kopieguldījumu fondiem, lai segtu 
zaudējumus, kas radušies vienas vai 
vairāku šādu parādību rezultātā:

(a) dabas katastrofas saskaņā ar 
noteikumiem, kas izstrādāti līdz ar 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu;

(b) būtiski nelabvēlīgi meteoroloģiskie 
apstākļi;

(c) pēkšņas izmaiņas ūdens kvalitātē 
un kvantitātē, par kurām operators nav 
atbildīgs;

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

(e) izmaksas, kas saistītas ar zvejnieku 
vai zvejas kuģu glābšanas operācijām, ja 
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to zvejas darbību laikā notiek negadījumi 
jūrā.

Pamatojums

EJZF atbalstu riska pārvaldības instrumentiem, piemēram, atbalstu, kas sekmē piekļuvi 
apdrošināšanas vai kopieguldījumu fondiem, attiecībā uz lauksaimniecības nozari ievieš šajā 
punktā minēto konkrēto iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a EJZF var atbalstīt darbības, kas 
veicina sociālo dialogu starp pusēm un ko 
īsteno arodbiedrības un darba devēju 
organizācijas, kas parakstījušas 
koplīgumus, jo īpaši šādās jomās:

(a) jauno zivsaimniecības nozares 
uzņēmēju apmācība;

(b) profesionālā apmācība un 
ilgtspējīgas zvejas prasmju attīstīšana;

(c) izpratnes veidošana par labu 
zvejas praksi un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību;

(d) cilvēka dzīvības aizsardzība un 
drošība jūrā;

(e) veselība un darba ņēmēju drošība 
uz zvejas kuģiem.

Pamatojums

EJZF plānošana tiek uzskatīta par nesaraujami saistītu ar atbalstu šīs darbības sociālajai 
dimensijai.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b EJZF var atbalstīt  
zivsaimniecības un akvakultūras nozares 
uzņēmumu piekļuvi riska pārvaldības 
instrumentiem, piemēram, atbalstu, kas 
sekmē piekļuvi apdrošināšanas vai 
kopieguldījumu fondiem, lai segtu 
zaudējumus, kas radušies vienas vai 
vairāku šādu parādību rezultātā:

(a) dabas katastrofas;

(b) nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

(c) straujas izmaiņas ūdens kvalitātē 
un kvantitātē, par kurām operators nav 
atbildīgs;

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

(e) izmaksas, kas saistītas ar zvejnieku 
vai zvejas kuģu glābšanas operācijām, ja 
to zvejas darbību laikā notiek negadījumi 
jūrā.

Pamatojums

Tagad EJZF var atbalstīt riska pārvaldības instrumentus, piemēram, atbalstu, kas sekmē 
piekļuvi apdrošināšanas vai kopieguldījumu fondiem, kā tas ir a) līdz e) apakšpunktā 
minētajos gadījumos.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) attiecīgā kuģa komerciālās un 
zvejas darbības ir apturētas vismaz 30
dienas pēc kārtas; 

Pamatojums

Ja kuģis būtu neaktīvs 90 dienas pēc kārtas un zaudētu 30 % no sava apgrozījuma, uzņēmums 
nebūtu ekonomiski spējīgs atgūties šādā gadījumā.
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Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(b) ekonomiskie zaudējumi, kas 
radušies pārtraukšanas dēļ, pārsniedz 30 % 
no attiecīgā uzņēmuma gada apgrozījuma, 
ko aprēķina, pamatojoties uz uzņēmuma 
vidējo apgrozījumu iepriekšējā 
kalendārajā gadā.

Pamatojums

Nosacījumi kuģu vai zvejnieku darbībai iepriekšējos trijos kalendārajos gados nav 
pieņemami. Tie neietver kuģus un jūrniekus, kuri uzsāk darbību, un tādējādi uzņēmumus, kuru 
finansiālais līdzsvars ir visnestabilākais.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 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 katrā no 
pēdējiem diviem kalendārajiem gadiem 
pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas 
gada vidēji vismaz 90 dienas ir veikuši 
zvejas darbības jūrā, vai

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 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 

(b) zvejniekiem, kuri katrā no pēdējiem 
diviem kalendārajiem gadiem pirms 
atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada 
vismaz 90 dienas ir strādājuši jūrā uz 
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zvejas kuģa, uz ko attiecas ārkārtas 
pārtraukšana.

Savienības zvejas kuģa, uz ko attiecas 
ārkārtas pārtraukšana.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants

Cilvēkkapitāla, jaunu darbvietu radīšanas 
un sociālā dialoga veicināšana

1. Lai veicinātu cilvēkkapitālu, jaunu 
darbvietu radīšanu un sociālo dialogu, 
EJZF var atbalstīt:

(a) profesionālo izglītību, 
mūžizglītību, kopīgus projektus, 
ekonomiskas, tehniskas, normatīvas vai 
zinātniskas informācijas un inovatīvas 
prakses izplatīšanu, un jaunu 
profesionālo prasmju apguvi, jo īpaši 
saistībā ar jūras ekosistēmu ilgtspējīgu 
pārvaldību, higiēnu, veselību, drošību, 
darbībām jūrlietu jomā, inovāciju un 
uzņēmējdarbību;

(b) tīklu veidošanu un pieredzes un 
paraugprakses apmaiņu starp 
ieinteresētajām personām, tostarp 
organizācijām, kas veicina sieviešu un 
vīriešu iespēju vienlīdzību, kas sekmē 
sieviešu nozīmi zvejas kopienās un 
atbalsta nepietiekami pārstāvētās grupas, 
kuras ir iesaistītas mazapjoma piekrastes 
zvejā vai zvejā no krasta;

(c) sociālo dialogu Savienības, valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, iesaistot 
zvejniekus, sociālos partnerus un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas.

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, var 
piešķirt arī pašnodarbinātu zvejnieku 
laulātajiem vai, ja un ciktāl tas atzīts 
attiecīgās valsts tiesību aktos, 
pašnodarbinātu zvejnieku dzīves 
partneriem, ievērojot nosacījumus, kas 
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paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2010/41/ES 2. panta 
b) punktā [1].

3. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto atbalstu var piešķirt maksimāli uz 
divu gadu laikposmu un vienīgi par tādu 
personu apmācību, kuras ir jaunākas par 
40 gadiem un kuras attiecīgā dalībvalsts ir 
atzinusi par bezdarbniekiem (“mācekļi”). 
Šādu atbalstu attiecina tikai uz apmācību 
uz mazapjoma piekrastes zvejas kuģa, kas 
pieder zvejniekam, ja apmācība notiek 
saskaņā ar oficiālu, attiecīgās dalībvalsts 
atzītu mācekļa un kuģa īpašnieka līgumu, 
tostarp uz mācību kursiem saistībā ar 
ilgtspējīgiem zvejas paņēmieniem un jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanu, kā 
definēts Regulā (ES) Nr. 1380/2013.

4. Saskaņā ar šā panta 3. punktu 
minēto atbalstu piešķir profesionālam 
zvejniekam, lai ar to segtu mācekļa algu 
un ar to saistītās nodevas, un to aprēķina 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
67. panta 5. punktu, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts ekonomisko stāvokli un dzīves 
standartus. Minētais atbalsts nepārsniedz 
maksimālo summu – EUR 40 000 katram 
atbalsta saņēmējam plānošanas periodā.

Pamatojums

Tas atjauno 29. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulā (ES) Nr. 
508/2014 par cilvēkkapitāla veicināšanu. Ir vairāk nekā svarīgi veicināt jaunu kvalificētu 
darbinieku integrāciju, jo īpaši attiecībā uz piekrastes kopienām, kas atkarīgas no zvejas 
darbībām.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu vākšana un apstrāde zvejniecības
pārvaldības un zinātniskiem mērķiem

Datu vākšana, apstrāde un izplatīšana 
zivsaimniecības pārvaldības un 
zinātniskiem mērķiem
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Pamatojums

Dati tiek arvien vairāk izplatīti, lai mudinātu vietējos dalībniekus un zivsaimniecības nozares 
darbiniekus piedalīties EJZF īstenošanas procesā.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Dati tiek arvien vairāk izplatīti, lai mudinātu vietējos dalībniekus un zivsaimniecības nozares 
darbiniekus piedalīties EJZF īstenošanas procesā.

Grozījums Nr. 74

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.
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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) 2015/156531;

(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;  

(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.

_________________

31Padomes 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.).

Pamatojums

Visi noteikumi, kas attiecas uz tālākajiem reģioniem, ir iekļauti jaunajā 5.a nodaļā.

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) kompensācijas zvejniekiem par 
pazaudēto zvejas rīku un drazu savākšanu 
jūrā un arī par Sargasu aļģu savākšanu 
attiecīgajos tālākajos reģionos;

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) investīcijas ostās, ko veic, lai 
nodrošinātu piemērotas pazaudēto zvejas 
rīku un jūrā savākto drazu pieņemšanas 
iekārtas;

(b) investīcijas ostās, ko veic, lai 
nodrošinātu piemērotas pazaudēto zvejas 
rīku un jūrā savākto drazu pieņemšanas 
iekārtas, kā arī Regulas (ES) Nr. 
1380/2013 15. pantā minētā nevēlamā 
nozveja;
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Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) piesārņojuma, jo īpaši plastmasas 
piesārņojuma, mazināšanas darbības 
Savienības ostu, piekrastes un zvejas 
zonās;

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) sugu aizsardzību saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK, un prioritārās 
rīcības plāniem, kas izveidoti atbilstīgi 
Direktīvas 92/43/EEK 8. pantam.

(f) sugu aizsardzību saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK, un prioritārās 
rīcības plāniem, kas izveidoti atbilstīgi 
Direktīvas 92/43/EEK 8. pantam, un 
jebkādu sugu aizsardzību, kas aizsargātas 
ar CITES (Konvencija par starptautisko 
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas 
dzīvnieku un augu sugām) un/vai ir 
iekļautas IUCN (Starptautiskā Dabas un 
dabas resursu aizsardzības savienība) 
Sarkanajā grāmatā.

Grozījums Nr. 79

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 vai finanšu 
instrumentus, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] 52. pantā, un instrumentu 
InvestEU saskaņā ar minētās regulas 
10. pantu.
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Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

EJZF var atbalstīt darbības, kas palīdz 
sasniegt zvejas un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgās organizācijas mērķus, kā 
paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 
35. pantā un sīkāk noteikts Regulā (ES) 
Nr. 1379/2013.

Pamatojums

Pārcelts uz nākamo punktu par tirdzniecības darbībām.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EJZF atbalsta arī pasākumus, ar 
kuriem veicina zvejas un akvakultūras 
produktu tirdzniecību, kvalitāti un 
pievienoto vērtību. EJZF konkrēti atbalsta 
ilgtspējīgas zvejas tūrisma darbības, 
kurām ir pievienotā vērtība darbvietu 
radīšanā, ienākumu dažādošanā un 
tūrisma un saimnieciskās darbības 
attīstībā.

Pamatojums

Jaunajam EJZF būtu jāatbalsta atpūtas zveja, jo tā var izrādīties svarīga darbvietu radīšanai 
un ekonomikas izaugsmei mazapjoma zvejniekiem un mazajām piekrastes kopienām.

Grozījums Nr. 82
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Regulas priekšlikums
24.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.b 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, 1. punktā 
minēto atbalstu var piešķirt arī darbībām, 
ko veic ārpus Savienības teritorijas.

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 pieņem īstenošanas 
aktus, ar kuriem līdz tā gada 
31. decembrim, kas ir pirms gada, no kura 
darba plāns jāpiemēro, apstiprina vai 
groza 1. punktā minētos valsts darba 
plānus.

Grozījums Nr. 83

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EJZF var atbalstīt arī 
ieguldījumus inovācijā zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu pārstrādes jomā, 
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kā arī ražotāju organizāciju un zinātnisko 
struktūru partnerību veicināšanā.

Pamatojums

Inovācijas vajadzības zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrādē ir patiesas, 
piemēram, ir nepieciešams veicināt digitālo tūrismu un zvejas tūrismu. Tomēr šis mērķis nav 
skaidri norādīts Regulas Nr. 1380/2013 35. pantā.

Grozījums Nr. 84

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.

svītrots

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – c punkts – i apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palielināt uzticamu datu 
pieejamību par nozveju atpūtas zvejā.
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Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EJZF var atbalstīt pētījumus par jūras 
vidi un gultnēm, jūras gultņu kartēšanu, 
kā arī okeānu un jūras gultņu 
raksturošanu.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants

Dabas un sugu aizsardzība

EJZF atbalsta tādu dabas aizsardzības 
darbību īstenošanu, kas atbilst ANO 
Pasaules dabas hartai, jo īpaši tās 21., 22., 
23. un 24. pantam.

EJZF arī atbalsta darbības brīvprātīgai 
sadarbībai un koordinācijai ar un starp 
vienībām, organizācijām, struktūrām un 
starptautiskām iestādēm, lai dalītos ar 
līdzekļiem NNN zvejas, jūras telpu 
malumedniecības un tādu sugu 
iznīcināšanas apkarošanai, kuras tiek 
uzskatītas par "plēsonīgām" attiecībā uz 
zivju krājumiem.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
29.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.b pants
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Okeānu piesārņojuma mazināšana

EJZF atbalsta tādu darbību īstenošanu, 
kas ļauj mazināt jūru un okeānu 
piesārņojumu, kuru rada jebkāda veida 
atkritumi, jo īpaši, plastmasa, "plastmasas 
kontinentus" un bīstamus vai 
radioaktīvus atkritumus.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
II sadaļa – 5. a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Va NODAĻA

Tālākie reģioni

29.a pants 

Budžeta resursi

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

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

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

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

2. Katra dalībvalsts nosaka 
finansējuma daļu, kas noteikta 1. punktā, 
kas nepārsniedz 1. punktā minēto 70 % 
piešķīruma robežu un kas paredzēta 
29.c pantā minētajai kompensācijai.

3. Neskarot šīs regulas 9. panta 
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8. punktu un Regulas (ES) Nr. [regula, ar 
ko paredz kopīgus noteikumus] 19. panta 
2. punktu, un, lai ņemtu vērā mainīgos 
apstākļus, dalībvalstis katru gadu var 
pielāgot sarakstu, atbalsttiesīgo zvejas 
produktu daudzumu un 29.c 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.

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 zvejas resursu 
ilgtspējīgai izmantošanai un ilgtspējīgas 
zilās ekonomikas nozaru attīstībai;

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

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

ii) 29.c pantā minēto papildu izmaksu 
kompensāciju, ieskaitot papildu izmaksu 
summas, ko aprēķina attiecīgā dalībvalsts, 
un atbalsta summas, kas paredzētas kā 
kompensācija;

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

29.c pants

Papildizmaksu kompensācija

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

2. Katra attiecīgā dalībvalsts saskaņā 
ar 7. punktā noteiktajiem kritērijiem 
sagatavo sarakstu, kurā 1. punktā 
minētajiem reģioniem norāda 
zivsaimniecības 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 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktiem: 

(a) kurus nozvejojuši trešās valsts 
kuģi, izņemot Venecuēlas karoga zvejas 
kuģus, kas darbojas Savienības ūdeņos, 
saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 
2015/1565; 

(b) kurus nozvejojuši Savienības 
zvejas kuģi, kas nav reģistrēti kāda no 
1. punktā minēto reģionu ostām; (c) kurus 
nozvejojuši Savienības zvejas kuģi, kas 
reģistrēti kāda LESD 349. punktā minēta 
tālākā reģiona ostā, taču neveic darbību 
attiecīgajā reģionā; (d) 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 un tajā veic savu darbību, 
ņem vērā:

(a) attiecībā uz katru zvejas vai 
akvakultūras produktu vai produktu 



AD\1172852LV.docx 53/60 PE628.643v02-00

LV

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.

29.d pants

Flotes atjaunināšana un saistītie 
pasākumi

Neskarot 16. pantu, tālākajos reģionos 
EJZF var sniegt atbalstu turpmāk 
minētajās darbībās, lai uzlabotu cilvēku 
drošību un viņu darba apstākļus jūrā, 
atbilsmes ES higiēnas standartiem 
nodrošināšanu, nelegālas, nereģistrētas 
un neregulētas zvejas apkarošanu un 
lielākas ekoloģiskās efektivitātes 
panākšanu:

1. aizstājējkuģu vai jaunu kuģu 
iegāde, attiecībā uz kuriem saņēmējam ir:

(a) jāievēro atļautie zvejas kapacitātes 
ierobežojumi,

(b) jānodrošina zvejas sociālā, 
ekoloģiskā un ekonomiskā ilgtspēja un 
jāsasniedz maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma mērķi;

(c) jāapņemas zinātniskā nolūkā 
nosūtīt kontroles iestādēm un  sīki 
izklāstītus datus par nozvejas sastāvu un 
nevēlamo nozvejas daļu. Tas var ietvert 
elektroniskās novērošanas sistēmu 
uzstādīšanu;

(d) jāpaliek reģistrētam tālākajā 
reģionā vismaz 15 gadus no atbalsta 
piešķiršanas dienas;

(e) jāizkrauj krastā visa nozveja, kas 
iegūta kādā no tālākajiem reģioniem.
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2. dzinēja iegādi vai modernizāciju, 
kas var pārsniegt pašreizējā dzinēja 
jaudu, ja tas ir pienācīgi pamatots ar 
drošības jūrā apsvērumiem un neparedz 
palielināt zvejas piepūli. 

3. zvejas kuģa koka klāju renovāciju, 
ja tas vajadzīgs kuģošanas drošības 
uzlabošanai, ievērojot jūras flotes 
struktūras objektīvos tehniskos kritērijus;

4. ostu, ostu infrastruktūras, 
izkraušanas vietu, izsoles namu, kuģu 
būvētavu, kuģu būvētavu un kuģu 
remonta darbnīcu, kas atrodas tālāko 
reģionu zvejas ostās, būvniecību un 
modernizāciju tikai tad, ja tas veicina
ilgtspējīgu un selektīvu zveju tālākajos 
reģionos;

5. izpēti attiecībā uz stabilitāti un 
tehniskajām pamatnostādnēm  
aizsargķiveru vai piedziņas iekārtu 
izstrādei.

6. kopīgus risinājumus noenkurotām 
zivju pievilināšanas ierīcēm tālākajos 
reģionos ar nosacījumu, ka šādas ierīces 
veicina ilgtspējīgu un selektīvu zveju.

29.e pants 

Statistikas informācijas tīkls par zivju 
krājumiem tālākajos reģionos 

(ORFSN)

1. EJZF var atbalstīt datu vākšanu, 
pārvaldību un izmantošanu zivju krājumu 
pārvaldībai tālākajos reģionos, kā 
paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. 
panta 4. punktā, lai izveidotu statistikas 
informācijas tīklu par zivju krājumiem un 
valstu darba plānus tā īstenošanai nolūkā 
sasniegt maksimālos ilgtspējīgas ieguves 
mērķus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 
1380/2013 2. panta 2. punktā.

2. Atkāpjoties no 2. panta, šā panta 
1. punktā minēto atbalstu var piešķirt arī 
darbībām, ko veic ārpus Savienības 
teritorijas.

3. Komisija var pieņemt īstenošanas 
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aktus, kuros paredz noteikumus par 
1. punktā minēto valstu rīcības plānu 
iesniegšanas procedūrām, formātu un 
termiņiem, lai izveidotu 1. punktā minēto 
ORFSN tīklu. 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.

29.f pants  

Valsts atbalsts

1. Attiecībā uz zivsaimniecības 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 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus, lai mazinātu minēto reģionu 
īpašās grūtības, ko rada to izolētība un 
izteikti tālā atrašanās vieta.

2. Dalībvalstis var piešķirt papildu 
finansējumu 29.c pantā minēto 
kompensācijas plānu īstenošanai. Šādos 
gadījumos dalībvalstis Komisijai paziņo 
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.

29.g pants 

Pārskatīšana — POSEI

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

Grozījums Nr. 91

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, jo īpaši finansējot ASIN-RISA 
tīklu un statistikas informācijas tīklu par 
zivju krājumiem tālākajos reģionos 
(ORFSN), kas minēts 29.d pantā.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
43. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicinot integrētu jūrlietu politikas 
vadību un pārvaldību, tostarp izmantojot 
telpisko plānošanu, jūras baseina stratēģijas 
un reģionālo sadarbību jūrlietās;

(b) veicinot integrētu jūrlietu politikas 
vadību un pārvaldību, tostarp izmantojot 
telpisko plānošanu, jūras baseina stratēģijas 
un reģionālo sadarbību jūrlietās, 
Savienības makroreģionālās stratēģijas 
un pārrobežu sadarbību;

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
43. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) atbalsta pasākumus jūras un 
piekrastes bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, 
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piešķirot kompensāciju zvejniekiem par 
nozaudētu zvejas rīku vai drazu 
savākšanu jūrā.

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par konkrētu plastmasas izstrādājumu 
vidiskās ietekmes samazināšanu

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
45.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.a pants

Okeānu piesārņojuma mazināšana

EJZF atbalsta tādu darbību īstenošanu, 
kas ļauj mazināt jūru un okeānu 
piesārņojumu, ko rada jebkāda veida 
atkritumi, jo īpaši, plastmasa, "plastmasas 
kontinentus" un bīstamus vai 
radioaktīvus atkritumus.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
45.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45.b pants

Dabas un sugu aizsardzība

EJZF atbalsta tādu dabas aizsardzības 
darbību īstenošanu, kas atbilst ANO 
Pasaules dabas hartai, jo īpaši tās 21., 22., 
23. un 24. pantam. 

EJZF arī atbalsta darbības brīvprātīgai 
sadarbībai un koordinācijai ar un starp 
vienībām, organizācijām, struktūrām un 
starptautiskām iestādēm, lai dalītos ar 
līdzekļiem NNN zvejas, jūras telpu 
malumedniecības un tādu sugu 
iznīcināšanas apkarošanai, kas tiek 
uzskatītas par "plēsonīgām" attiecībā uz 
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zivju krājumiem.

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiesību subjekti, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī vai darba 
programmā minētā trešā valstī, saskaņā ar 
3. un 4. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem;

(a) tiesību subjekti, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, aizjūras zemē 
un teritorijā vai darba programmā minētā 
trešā valstī, saskaņā ar 3. un 4. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem;
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