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Grozījums Nr. 1
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka pašlaik ir vitāli
nepieciešama ES kopējās zivsaimniecības 
politikas (KZP) visaptveroša reforma, jo 
30 gadu darbības laikā ne iekšēji, ne ārēji 
nav sasniegti tās mērķi;

1. atgādina, ka pašlaik ir nepieciešama ES 
kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) 
reforma, jo 30 gadu darbības laikā ne 
vienmēr ir izdevies sasniegt tās mērķus
iekšēji un ārēji;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka pašlaik ir vitāli
nepieciešama ES kopējās zivsaimniecības 
politikas (KZP) visaptveroša reforma, jo 
30 gadu darbības laikā ne iekšēji, ne ārēji 
nav sasniegti tās mērķi;

1. atgādina, ka ir nepieciešama ES kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) 
visaptveroša reforma, jo gadiem ilgās
darbības laikā ne iekšēji, ne ārēji pilnībā 
nav sasniegti tās mērķi;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pants nosaka —
Eiropas Savienībai, īstenojot politiku, kas 
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var iespaidot jaunattīstības valstis, —
kura tostarp ietver kopējo zivsaimniecības 
politiku —, ir jāievēro mērķi, kas noteikti 
sadarbībai attīstības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina par Lisabonas līgumā 
ietverto pienākumu nodrošināt ES 
politisko nostādņu saskaņotību, arī 
kopējās zivsaimniecības politikas reformā;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ilgtspējīgas zvejas 
atjaunošana un krājumu saglabāšana 
ievērojami virs tā līmeņa, kas var 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu (MIID), sniegs milzīgu labumu 
videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo 
vide būs mazāk apdraudēta, zvejas 
kopienām būs droša nākotne un 
zivsaimniecības nozare būs ienesīga, un 
tās izdzīvošana nebūs atkarīga no valsts 
atbalsta;

2. uzsver, ka ilgtspējīgas zvejas 
atjaunošana un krājumu saglabāšana 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu 
(MIID) līmenī sniegs milzīgu labumu 
videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo 
vide būs mazāk apdraudēta un zvejas 
kopienām būs droša nākotne;

Or. fr
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Grozījums Nr. 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ilgtspējīgas zvejas 
atjaunošana un krājumu saglabāšana 
ievērojami virs tā līmeņa, kas var 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu (MIID), sniegs milzīgu labumu 
videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo 
vide būs mazāk apdraudēta, zvejas 
kopienām būs droša nākotne un 
zivsaimniecības nozare būs ienesīga, un 
tās izdzīvošana nebūs atkarīga no valsts 
atbalsta;

2. uzsver, ka ilgtspējīga zveja un krājumu 
saglabāšana tādā līmenī, kas var 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu (MIID), sniegs milzīgu labumu 
videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo 
vide nebūs apdraudēta, zvejas kopienām 
būs droša nākotne un zivsaimniecības 
nozare būs ienesīga, iztiekot bez valsts 
atbalsta;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ilgtspējīgas zvejas 
atjaunošana un krājumu saglabāšana 
ievērojami virs tā līmeņa, kas var 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu (MIID), sniegs milzīgu labumu 
videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo 
vide būs mazāk apdraudēta, zvejas 
kopienām būs droša nākotne un 
zivsaimniecības nozare būs ienesīga, un tās 
izdzīvošana nebūs atkarīga no valsts 
atbalsta;

2. uzsver, ka ilgtspējīgas zvejas 
atjaunošana un krājumu saglabāšana 
ievērojami virs tā līmeņa, kas var 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu (MIID), sniegs milzīgu labumu 
videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo 
vide būs mazāk apdraudēta, zvejas 
kopienām būs droša nākotne un 
zivsaimniecības nozare būs ienesīga, un tās 
izdzīvošana nebūs atkarīga no valsts 
atbalsta; uzsver — lai nodrošinātu Eiropas 
zivsaimniecības nozares ilgtspēju vides, 
ekonomikas un sociālās jomas ziņā ilgā 
laikpomā, būtiski svarīgi ir 
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zivsaimniecības pārvaldībā piemērot 
ekosistēmu un piesardzīgu pieeju un 
nodrošināt, ka KZP palīdz sasniegt labu 
jūras vides stāvokli līdz 2020. gadam 
saskaņā ar Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ilgtspējīgas zvejas 
atjaunošana un krājumu saglabāšana 
ievērojami virs tā līmeņa, kas var 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu (MIID), sniegs milzīgu labumu 
videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo 
vide būs mazāk apdraudēta, zvejas 
kopienām būs droša nākotne un 
zivsaimniecības nozare būs ienesīga, un tās 
izdzīvošana nebūs atkarīga no valsts 
atbalsta;

2. uzsver, ka ilgtspējīgas zvejas 
atjaunošana un krājumu saglabāšana 
ievērojami virs tā līmeņa, kas var 
nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves 
apjomu (MIID), sniegs milzīgu labumu 
videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo 
vide būs mazāk apdraudēta, zvejas 
kopienām būtu droša nākotne un 
zivsaimniecības nozare būtu ienesīga, un 
tās izdzīvošana nebūtu atkarīga no valsts 
atbalsta;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka pasaules okeāni ne tikai ar 
zivsaimniecības palīdzību dod barību, 
sniedz pārtikas nodrošinājumu un iztiku 
500 miljoniem cilvēku visā pasaulē un 
vismaz 50 % no uzturā nepieciešamā 

3. atgādina, ka pasaules okeāni ne tikai ar 
zivsaimniecības palīdzību dod barību, 
sniedz pārtikas nodrošinājumu un iztiku 
500 miljoniem cilvēku visā pasaulē un 
vismaz 50 % no uzturā nepieciešamā 
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dzīvnieku proteīna 400 miljoniem cilvēku 
nabadzīgākajās valstīs, bet tiem ir arī 
būtiska loma klimata pārmaiņu 
mazināšanā, tie nodrošina transportu un ir 
mājvieta aptuveni 90 % dzīvības uz zemes;

dzīvnieku proteīna 400 miljoniem cilvēku 
nabadzīgākajās valstīs, tie nodrošina 
transportu un ir mājvieta aptuveni 90 % 
dzīvības uz zemes;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka pasaules okeāni ne tikai ar
zivsaimniecības palīdzību dod barību, 
sniedz pārtikas nodrošinājumu un iztiku 
500 miljoniem cilvēku visā pasaulē un 
vismaz 50 % no uzturā nepieciešamā 
dzīvnieku proteīna 400 miljoniem cilvēku 
nabadzīgākajās valstīs, bet tiem ir arī 
būtiska loma klimata pārmaiņu 
mazināšanā, tie nodrošina transportu un ir 
mājvieta aptuveni 90 % dzīvības uz zemes;

3. atgādina, ka pasaules okeāni ne tikai ar 
zivsaimniecības palīdzību dod barību, 
sniedz pārtikas nodrošinājumu un iztiku 
500 miljoniem cilvēku visā pasaulē un 
vismaz 50 % no uzturā nepieciešamā 
dzīvnieku proteīna 400 miljoniem cilvēku 
nabadzīgākajās valstīs, bet tiem ir arī 
būtiska loma klimata pārmaiņu 
mazināšanā, jo oglekli absorbējošās ūdens 
ekosistēmas ir lielākā ilgtermiņa oglekļa 
piesaistītājsistēma, tie nodrošina transportu 
un ir mājvieta aptuveni 90 % dzīvības uz 
zemes;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir norūpējusies par ES tirgu lielo 
atkarību no zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu importa, jo 60 % no 
visiem ES izmantotajiem zivsaimniecības 
produktiem tiek importēti galvenokārt no 
jaunattīstības valstīm; uzsver, ka labākā 

4. pauž bažas par ES tirgu lielo atkarību no 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
importa, jo vairāk nekā 60 % no visiem ES 
izmantotajiem zivsaimniecības produktiem 
tiek importēti galvenokārt no jaunattīstības 
valstīm, un no tiem 10 % no ĀKK valstīm; 
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izvēle atkarības no importa mazināšanai ir 
atjaunot un saglabāt Eiropas zivju 
krājumus ievērojami virs tā līmeņa, kas 
var nodrošināt MIID;

uzsver, ka labākā izvēle atkarības no 
importa mazināšanai ir atjaunot un saglabāt 
Eiropas zivju krājumus MIID līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir norūpējusies par ES tirgu lielo 
atkarību no zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu importa, jo 60 % no 
visiem ES izmantotajiem zivsaimniecības 
produktiem tiek importēti galvenokārt no 
jaunattīstības valstīm; uzsver, ka labākā 
izvēle atkarības no importa mazināšanai ir 
atjaunot un saglabāt Eiropas zivju 
krājumus ievērojami virs tā līmeņa, kas 
var nodrošināt MIID;

4. pauž bažas par ES tirgu lielo atkarību no 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
importa, jo 60 % no visiem ES 
izmantotajiem zivsaimniecības produktiem 
tiek importēti galvenokārt no jaunattīstības 
valstīm; uzsver, ka labākā izvēle atkarības 
no importa mazināšanai ir atjaunot un 
saglabāt Eiropas zivju krājumus tādā 
līmenī, kas var nodrošināt MIID;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir norūpējusies par ES tirgu lielo 
atkarību no zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu importa, jo 60 % no 
visiem ES izmantotajiem zivsaimniecības 
produktiem tiek importēti galvenokārt no 
jaunattīstības valstīm; uzsver, ka labākā 
izvēle atkarības no importa mazināšanai ir 
atjaunot un saglabāt Eiropas zivju 

4. pauž bažas par ES tirgu lielo atkarību no 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
importa, jo 60 % no visiem ES 
izmantotajiem zivsaimniecības produktiem 
tiek importēti ievērojamā apjomā no 
jaunattīstības valstīm; uzsver, ka labākā 
izvēle atkarības no importa mazināšanai ir 
atjaunot un saglabāt Eiropas zivju 
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krājumus ievērojami virs tā līmeņa, kas var 
nodrošināt MIID;

krājumus ievērojami virs tā līmeņa, kas var 
nodrošināt MIID;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka uz importētajiem 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktiem vajadzētu attiekties tiem 
pašiem vides un sociālajiem standartiem, 
kas attiecas uz Eiropas iekšējo ieguvi, un 
uzskata, ka jaunattīstības valstīm būs 
nepieciešama finansiālā un tehniskā 
palīdzība, lai sasniegtu tādus pašus 
standartus;

5. uzsver, ka uz importētajiem 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktiem vajadzētu attiekties tiem 
pašiem vides, sanitārajiem un sociālajiem 
standartiem, kas attiecas uz Eiropas iekšējo 
ieguvi, un uzskata, ka jaunattīstības valstīm 
būs nepieciešama finansiālā un tehniskā 
palīdzība, lai sasniegtu tādus pašus 
standartus, kā arī lai efektīvi apkarotu 
nelegālu, nereģistrētu un neregulētu 
zveju;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka uz importētajiem 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktiem vajadzētu attiekties tiem 
pašiem vides un sociālajiem standartiem, 
kas attiecas uz Eiropas iekšējo ieguvi, un 
uzskata, ka jaunattīstības valstīm būs 
nepieciešama finansiālā un tehniskā 
palīdzība, lai sasniegtu tādus pašus 
standartus;

5. uzsver, ka uz importētajiem 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktiem vajadzētu attiekties tiem 
pašiem vides, pārtikas nekaitīguma un 
sociālajiem standartiem, kas attiecas uz 
Eiropas iekšējo ieguvi, un uzskata, ka 
jaunattīstības valstīm būs nepieciešama 
finansiālā un tehniskā palīdzība, lai 
sasniegtu tādus pašus standartus;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka uz importētajiem 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktiem vajadzētu attiekties tiem 
pašiem vides un sociālajiem standartiem, 
kas attiecas uz Eiropas iekšējo ieguvi, un 
uzskata, ka jaunattīstības valstīm būs 
nepieciešama finansiālā un tehniskā 
palīdzība, lai sasniegtu tādus pašus 
standartus;

5. uzsver, ka uz importētajiem 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktiem vajadzētu attiekties tiem 
pašiem vides un sociālajiem standartiem, 
kas attiecas uz Eiropas iekšējo ieguvi, 
ieskaitot arī vispusēju izsekojamību „no 
noķeršanas līdz galdam”, un uzskata, ka 
jaunattīstības valstīm būs nepieciešama 
finansiālā un tehniskā palīdzība, lai 
sasniegtu tādus pašus standartus;

Or. lt

Grozījums Nr. 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. iebilst pret nododamu zvejas koncesiju 
(NZK) shēmu pieņemšanu reģionālajās 
zvejniecības pārvaldības organizācijās 
(RZPO) un starptautiskajos ūdeņos, jo tas 
var ievērojami ierobežot pašreizējo
jaunattīstības valstu tālākos centienus viņu 
pašu zivsaimniecības nozares attīstīšanā;

6. iebilst pret nododamu zvejas koncesiju 
(NZK) sistēmas pieņemšanu reģionālajās 
zvejniecības pārvaldības organizācijās 
(RZPO) un starptautiskajos ūdeņos, ja tas 
ierobežo jaunattīstības valstu iespējas viņu 
pašu zivsaimniecības nozares attīstīšanā;

Or. es
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Grozījums Nr. 18
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. iebilst pret nododamu zvejas koncesiju 
(NZK) shēmu pieņemšanu reģionālajās 
zvejniecības pārvaldības organizācijās 
(RZPO) un starptautiskajos ūdeņos, jo tas 
var ievērojami ierobežot pašreizējo 
jaunattīstības valstu tālākos centienus viņu 
pašu zivsaimniecības nozares attīstīšanā;

6. iebilst pret nododamu zvejas koncesiju 
(NZK) sistēmas pieņemšanu, it īpaši
reģionālajās zvejniecības pārvaldības 
organizācijās (RZPO) un starptautiskajos 
ūdeņos, jo tas var ievērojami ierobežot 
pašreizējo jaunattīstības valstu tālākos 
centienus viņu pašu zivsaimniecības 
nozares attīstīšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a nepiekrīt jūru krājumu privatizācijai; 
uzskata, ka piedāvājums radīt zvejas 
tiesību pārdošanas tirgu privātiem 
uzņēmumiem nav pieņemams; uzsver, ka 
zvejas tiesības drīkst pārvaldīt tikai 
dalībvalstis;

Or. lt

Grozījums Nr. 20
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka atļaut jebkādu piekļuvi 
pārmērīgiem zvejas resursiem 
jaunattīstības valstīs, kurus nevar nozvejot 
vietējās zvejniecības flotes, var tikai pēc 
tam, kad ir apmierinātas vietējo 
iedzīvotāju uztura vajadzības un ir 
ievērotas ANO Jūras tiesību konvencijas 
62., 69. un 70. pantā noteiktās prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b ņem vērā ANO Jūras tiesību 
konvencijas 69. un 70. pantā paustos 
noteikumus par to valstu tiesībām, kurām 
nav izejas pie jūras, piedalīties dzīvo jūras 
resursu izmantošanā tā paša reģiona vai 
apakšreģiona piekrastes valstu 
ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās, lai 
apmierinātu attiecīgo valstu iedzīvotāju 
uztura vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atkārto, ka turpmākajai KZP ir 
jābalstās uz labas pārvaldības principiem, 



AM\898865LV.doc 13/14 PE487.720v01-00

LV

tajā skaitā atbilstīgi Orhūsas konvencijai 
uz pārredzamības un piekļuves 
informācijai principu, kas jāiekļauj arī 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumu 
(IZN) novērtējumos;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ES būtu jāveicina 
ilgtspējīga resursu pārvaldība trešās 
valstīs; tādēļ aicina ES pastiprināt 
nelegālas, nereģistrētas un neregulētas 
zvejas darbību apkarošanu un uzsver, ka 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumiem 
jābūt vairāk vērstiem uz zinātnisku izpēti 
un datu apkopošanu, uzraudzību, kontroli 
un pārraudzību; šādā nolūkā ES būtu 
jāsniedz atbilstīgs finansiāls, tehnisks un 
cilvēkresursu atbalsts trešām 
partnervalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver pieaugošo atpūtas zvejas 
nozīmi zvejniekiem un zvejnieku 
biedrībām; aicina pievērst uzmanību tās 
pieaugošajai nozīmei;
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Or. lt

Grozījums Nr. 25
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atkārto, ka KZP ir jāsaskan ar 
attīstības un vides politiku, tostarp jūras 
ekosistēmu aizsardzības jomā; tādēļ 
aicina rīkoties, lai pilnveidotu un 
paplašinātu zinātnisko informāciju, kā arī 
pastiprināt starptautisko sadarbību, lai 
nodrošinātu labāku sniegumu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c atkārto, ka visiem ES 
valstspiederīgajiem neatkarīgi no to 
darbības vietas ir jāievēro KZP normatīvi 
un noteikumi, tostarp arī vides un sociālie 
normatīvi;

Or. en


