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Grozījums Nr. 77
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Zivsaimniecības nozare ir ārkārtīgi 
svarīga sociāli ekonomiskajā jomā, kā arī 
zivju piegādes jomā sabiedrībai un stabila 
pārtikas līdzsvara ziņā dalībvalstīs un 
pašā Eiropas Savienībā (ES), un tā arī 
būtiski ietekmē piekrastes kopienu sociāli 
ekonomisko attīstību un labklājību, vietējo 
attīstību, nodarbinātību, ekonomiskās 
aktivitātes un  nodarbinātības 
saglabāšanu un radīšanu iepriekšējā un 
nākamā posmā, nodrošinot svaigu zivju 
piegādi un ļaujot turpināties vietējām 
kultūras tradīcijām.

Or. pt

Grozījums Nr. 78
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EJZF darbības jomā būtu jāiekļauj KZP 
atbalsts, kas aptver jūras bioloģisko 
resursu, saldūdens bioloģiskos resursu 
saglabāšanu, pārvaldību un izmantošanu un 
akvakultūru, kā arī zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādi un tirdzniecību, ja šādas 
darbības veic dalībvalstu teritorijā vai 
Savienības ūdeņos, arī tad, ja tās veic 
zvejas kuģi, kas peld ar trešo valstu karogu 
un ir reģistrēti trešās valstīs, vai Savienības 
zvejas kuģi, vai dalībvalstu 
valstspiederīgie, neskarot karoga valsts 
primāro atbildību un ņemot vērā Apvienoto 

(2) EJZF darbības jomā būtu jāiekļauj KZP 
atbalsts, kas aptver jūras bioloģisko 
resursu, saldūdens bioloģiskos resursu 
saglabāšanu, pārvaldību un izmantošanu un 
akvakultūru, kā arī zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādi un tirdzniecību un 
ekonomisko darbību piekrastes kopienās, 
kas ir visvairāk atkarīgas no zvejas, ja 
šādas darbības veic dalībvalstu teritorijā 
vai Savienības ūdeņos, arī tad, ja tās veic 
zvejas kuģi, kas peld ar trešo valstu karogu 
un ir reģistrēti trešās valstīs, vai Savienības 
zvejas kuģi, vai dalībvalstu 
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Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijas 117. panta noteikumus.

valstspiederīgie, neskarot karoga valsts 
primāro atbildību un ņemot vērā Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijas 117. panta noteikumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 79
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Turpmākajā EJZF būtu jāļauj 
pilnībā pievērsties mazapjoma zvejniecību 
problēmām un īpašajām vajadzībām, 
paturot prātā, ka mazapjoma flotes ES 
nodarbina vislielāko skaitu strādājošo 
attiecībā pret katru noķerto zivi. 

Or. pt

Grozījums Nr. 80
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai pastiprinātu zvejnieku atbildību 
kopējā zivsaimniecības politikā (KZP) un 
tādējādi veicinot KZP pareizu īstenošanu 
un kopumā veiksmīgu darbību, EJZF arī 
būtu jāatbalsta partnerība, sadarbība un 
dialogs starp zinātniekiem un zvejniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) EJZF darbības jomā būtu jāiekļauj 
atbalsts IJP, kas aptver koordinētu darbību 
izstrādi un īstenošanu un lēmumu 
pieņemšanu, kas attiecas uz okeāniem, 
jūrām, piekrastes reģioniem un jūrlietu 
nozarēm un papildina dažādas ar 
minētajiem aspektiem saistītas ES politikas 
jomas, jo īpaši kopējo zivsaimniecības 
politiku, transporta, rūpniecības, 
teritoriālās kohēzijas, vides, enerģētikas un 
tūrisma politiku. Būtu jānodrošina 
saskaņotība un integrācija dažādu nozaru 
politikas virzienu pārvaldībā, ko īsteno 
Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrās, 
Biskajas līcī un Pireneju pussalas piekrastē, 
Vidusjūras un Melnās jūras baseinā.

(4) EJZF darbības jomā būtu jāiekļauj 
atbalsts IJP, kas aptver koordinētu darbību 
izstrādi un īstenošanu un lēmumu 
pieņemšanu, kas attiecas uz okeāniem, 
jūrām, piekrastes reģioniem un jūrlietu 
nozarēm un papildina dažādas ar 
minētajiem aspektiem saistītas ES politikas 
jomas, jo īpaši kopējo zivsaimniecības 
politiku, transporta, rūpniecības, 
teritoriālās kohēzijas, vides, enerģētikas un 
tūrisma politiku un stabilu darba vietu 
izveidi ar tiesībām.. Būtu jānodrošina 
saskaņotība un integrācija dažādu nozaru 
politikas virzienu pārvaldībā, ko īsteno 
Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, Ķeltu jūrās, 
Biskajas līcī un Pireneju pussalas piekrastē, 
Vidusjūras un Melnās jūras baseinā.

Or. pt

Grozījums Nr. 82
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Eiropadomes 2010. gada 
17. jūnija secinājumiem, ar kuriem tika 
pieņemta stratēģija “Eiropa 2020”, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jāīsteno 
pārdomāta, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme, vienlaikus veicinot saskaņotu 
Savienības attīstību. Jo īpaši būtu 
jākoncentrē resursi, lai izpildītu stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus un uzdevumus, un 
jāpalielina efektivitāte, vairāk orientējoties 

(5) Saskaņā ar Eiropadomes 2010. gada 
17. jūnija secinājumiem, ar kuriem tika 
pieņemta stratēģija “Eiropa 2020”, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jāīsteno 
pārdomāta, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme, vienlaikus veicinot saskaņotu 
Savienības attīstību. Jo īpaši būtu 
jākoncentrē resursi, lai izpildītu stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus un uzdevumus, 
starp kuriem īpaši izceļ mērķus, kas 
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uz rezultātiem. IJP iekļaušana jaunajā 
EJZF palīdz īstenot arī svarīgākos politikas 
mērķus, kas izvirzīti Komisijas 2010. gada 
3. marta paziņojumā “Eiropa 2020 —
stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (turpmāk 
“stratēģija “Eiropa 2020””) un ir saskaņā ar 
vispārējiem ekonomikas, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķiem, kas 
izklāstīti Līgumā.

saistīti ar nodarbinātību un ar 
nabadzības, sociālās atstumtības un 
klimata pārmaiņu apkarošanu, un 
jāpalielina efektivitāte, vairāk orientējoties 
uz rezultātiem. IJP iekļaušana jaunajā 
EJZF palīdz īstenot arī svarīgākos politikas 
mērķus, kas izvirzīti Komisijas 2010. gada 
3. marta paziņojumā “Eiropa 2020 —
stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (turpmāk 
“stratēģija “Eiropa 2020””) un ir saskaņā ar 
vispārējiem ekonomikas, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķiem, kas 
izklāstīti Līgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu to, ka EJZF palīdz 
sasniegt KZP, IJP un stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus, ir jākoncentrējas uz 
nelielu skaitu pamatprioritāšu, kas saistītas 
ar tādas zvejniecības un akvakultūras 
veicināšanu, kas balstīta uz inovācijām un
zināšanām, ilgtspējīgas un resursefektīvas 
zvejniecības un akvakultūras veicināšanu 
un nodarbinātības un teritoriālās kohēzijas 
palielināšanu, atraisot piekrastes un 
iekšzemes zivsaimniecības kopienu 
izaugsmes un darbvietu potenciālu un 
sekmējot dažādošanu, ko panāk, līdztekus 
zvejas darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm.

(6) Lai nodrošinātu to, ka EJZF palīdz 
sasniegt KZP, IJP un stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus, ir jākoncentrējas uz 
nelielu skaitu pamatprioritāšu, kas saistītas 
ar  ilgtspējīgas un resursefektīvas 
zvejniecības un akvakultūras veicināšanu, 
sekmējot uz inovācijām un zināšanām 
balstītu zveju un akvakultūru, un 
ilgtspējīgas nodarbinātības un 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas palielināšanu, atraisot piekrastes 
un iekšzemes zivsaimniecības kopienu 
attīstības un darbvietu potenciālu un 
sekmējot dažādošanu, ko panāk, līdztekus 
zvejas darbībām pievēršoties citām 
ilgtspējīgām jūras ekonomikas nozarēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu to, ka EJZF palīdz 
sasniegt KZP, IJP un stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus, ir jākoncentrējas uz 
nelielu skaitu pamatprioritāšu, kas saistītas 
ar tādas zvejniecības un akvakultūras 
veicināšanu, kas balstīta uz inovācijām un 
zināšanām, ilgtspējīgas un resursefektīvas 
zvejniecības un akvakultūras veicināšanu 
un nodarbinātības un teritoriālās kohēzijas 
palielināšanu, atraisot piekrastes un 
iekšzemes zivsaimniecības kopienu 
izaugsmes un darbvietu potenciālu un 
sekmējot dažādošanu, ko panāk, līdztekus 
zvejas darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm.

(6) Lai nodrošinātu to, ka EJZF palīdz 
sasniegt KZP, IJP un stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus, ir jākoncentrējas uz 
nelielu skaitu pamatprioritāšu, kas saistītas 
ar tādas zvejniecības un akvakultūras 
veicināšanu, kas balstīta uz inovācijām un 
zināšanām, ilgtspējīgas un resursefektīvas 
zvejniecības un akvakultūras veicināšanu 
un stabilas nodarbinātības ar tiesībām un 
teritoriālās kohēzijas palielināšanu, atraisot 
piekrastes un iekšzemes zivsaimniecības 
kopienu izaugsmes un darbvietu potenciālu 
un sekmējot dažādošanu, ko panāk, 
līdztekus zvejas darbībām pievēršoties 
citām jūras ekonomikas nozarēm.

Or. pt

Grozījums Nr. 85
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu to, ka EJZF palīdz 
sasniegt KZP, IJP un stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus, ir jākoncentrējas uz 
nelielu skaitu pamatprioritāšu, kas saistītas 
ar tādas zvejniecības un akvakultūras 
veicināšanu, kas balstīta uz inovācijām un 
zināšanām, ilgtspējīgas un resursefektīvas 
zvejniecības un akvakultūras veicināšanu 
un nodarbinātības un teritoriālās kohēzijas 
palielināšanu, atraisot piekrastes un 
iekšzemes zivsaimniecības kopienu 
izaugsmes un darbvietu potenciālu un 

(6) Lai nodrošinātu to, ka EJZF palīdz 
sasniegt KZP, IJP un stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus, ir jākoncentrējas uz 
nelielu skaitu pamatprioritāšu, kas saistītas 
ar tādas zvejniecības un akvakultūras 
veicināšanu, kas balstīta uz inovācijām un 
zināšanām, ilgtspējīgas un resursefektīvas 
zvejniecības un akvakultūras veicināšanu 
un nodarbinātības un teritoriālās kohēzijas 
palielināšanu, atraisot piekrastes un 
iekšzemes zivsaimniecības kopienu 
izaugsmes un darbvietu potenciālu un 
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sekmējot dažādošanu, ko panāk, līdztekus 
zvejas darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm.

sekmējot dažādošanu, ko panāk, līdztekus 
zvejas darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm un uzlabojot darba 
apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Kopējās zivsaimniecības politikas 
vispārējais mērķis ir nodrošināt to, lai 
zvejas un akvakultūras darbības palīdzētu 
radīt ilgtermiņā noturīgus vides apstākļus, 
kas vajadzīgi ekonomiskajai un sociālajai 
attīstībai.  Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot 
produktivitāti, nodrošināt pietiekami 
augstu dzīves līmeni zivsaimniecībā 
nodarbinātajiem, stabilus tirgus, resursu 
pieejamību un to, ka produkti 
patērētājiem ir pieejami par saprātīgām 
cenām.

(8) Kopējās zivsaimniecības politikas 
vispārējais mērķis ir nodrošināt to, lai 
zvejas un akvakultūras darbības palīdzētu 
radīt ilgtermiņā noturīgus vides apstākļus, 
kas vajadzīgi ekonomiskajai un sociālajai 
attīstībai.  KZP būtu jāveicina 
zivsaimniecības nozares modernizācija un 
ilgtspējīga attīstība, padarot to sociāli un 
ekonomiski dzīvotspējīgu un izveidojot 
zivju krājumiem ilgtspējīgu pamatu, lai 
nodrošinātu sabiedrību ar zivīm, 
garantētu neatkarību pārtikas apgādē un 
nodrošinātību ar pārtiku, saglabātu 
darbavietas un uzlabotu zvejnieku dzīves 
apstākļus, kā arī panāktu no zvejas 
visatkarīgāko piekrastes teritoriju 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. pt

Grozījums Nr. 87
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas un (12) Kopējās zivsaimniecības politikas un 
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integrētās jūrlietu politikas izdevumi būtu 
jāfinansē no Savienības budžeta, 
izmantojot vienu fondu, proti, EJZF, vai nu 
tieši, vai arī dalītā pārvaldībā ar 
dalībvalstīm.  Ar dalībvalstīm dalīta 
pārvaldība būtu jāpiemēro ne tikai 
pasākumiem, kas paredzēti zvejniecības, 
akvakultūras un uz sabiedrību orientētas
vietējās attīstības atbalstam, bet arī 
kopīgām tirgus organizācijām, tālākajiem 
reģioniem paredzētām kompensācijām, 
kontroles pasākumiem un datu vākšanas 
pasākumiem.  Tieša pārvaldība būtu 
jāpiemēro zinātniskajiem ieteikumiem, 
brīvprātīgām iemaksām reģionālās 
zvejniecības pārvaldības organizācijās, 
konsultatīvajām padomēm un integrētās 
jūrlietu politikas īstenošanas darbībām.  
Būtu jānosaka pasākumu veidi, kurus var 
finansēt no EJZF līdzekļiem.

integrētās jūrlietu politikas izdevumi būtu 
jāfinansē no Savienības budžeta, 
izmantojot vienu fondu, proti, EJZF, vai nu 
tieši, vai arī dalītā pārvaldībā ar 
dalībvalstīm.  Ar dalībvalstīm dalīta 
pārvaldība būtu jāpiemēro ne tikai 
pasākumiem, kas paredzēti zvejniecības, 
akvakultūras un no zvejas visatkarīgāko 
piekrastes kopienu vietējās attīstības 
atbalstam, bet arī kopīgām tirgus 
organizācijām, tālākajiem reģioniem 
paredzētām kompensācijām, kontroles 
pasākumiem un datu vākšanas 
pasākumiem.  Tieša pārvaldība būtu 
jāpiemēro zinātniskajiem ieteikumiem, 
brīvprātīgām iemaksām reģionālās 
zvejniecības pārvaldības organizācijās, 
konsultatīvajām padomēm un integrētās 
jūrlietu politikas īstenošanas darbībām.  
Būtu jānosaka pasākumu veidi, kurus var 
finansēt no EJZF līdzekļiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 88
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņā ar [Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku] (turpmāk 
“Regula par KZP”) 50. un 51. pantu 
Savienības finansiālā palīdzība no EJZF 
būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka gan 
dalībvalstis, gan operatori ievēro KZP 
noteikumus. Šis nosacījums ir paredzēts, 
lai atspoguļotu Savienības atbildību par to, 
ka sabiedrības interesēs tiek nodrošināta 
jūras bioloģisko resursu saglabāšana 
saskaņā ar KZP, kā noteikts LESD 
3. pantā.

(14) Saskaņā ar [Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku] (turpmāk 
“Regula par KZP”) 50. un 51. pantu 
Savienības finansiālā palīdzība no EJZF 
būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka gan 
dalībvalstis, gan operatori ievēro KZP 
noteikumus. Šis nosacījums ir paredzēts, 
lai atspoguļotu Savienības atbildību par to, 
ka sabiedrības interesēs tiek nodrošināta 
jūras bioloģisko resursu saglabāšana 
saskaņā ar KZP, kā arī tiek ievērotas 
prasības saistībā ar augsta līmeņa 
nodarbinātības veicināšanu un 
pietiekamas sociālās aizsardzības 
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garantēšanu, kā noteikts attiecīgi LESD 
3. un 9. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) KZP mērķu sasniegšana būtu 
apdraudēta arī tad, ja Savienības finansiālo 
palīdzību no EJZF izmaksātu dalībvalstīm, 
kuras neievēro KZP noteikumos paredzētos 
pienākumus, kas saistīti ar jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu sabiedrības interesēs, 
tādus kā datu vākšana un kontroles 
pienākumu pildīšana. Turklāt, ja minētie 
pienākumi netiek ievēroti, pastāv risks, ka 
dalībvalstis nekonstatē saņēmējus, kuru 
pieteikumi nav pieņemami, vai darbības, 
par kurām nav tiesību pretendēt uz atbalstu.

(18) KZP mērķu sasniegšana būtu 
apdraudēta arī tad, ja Savienības finansiālo 
palīdzību no EJZF izmaksātu dalībvalstīm, 
kuras neievēro KZP noteikumos paredzētos 
pienākumus, kas saistīti ar jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu sabiedrības interesēs, 
tādus kā datu vākšana un kontroles 
pienākumu pildīšana, tostarp darba 
inspekcijas, un sociālo un darba tiesību 
aktu ievērošana. Turklāt, ja minētie 
pienākumi netiek ievēroti, pastāv risks, ka 
dalībvalstis nekonstatē saņēmējus, kuru 
pieteikumi nav pieņemami, vai darbības, 
par kurām nav tiesību pretendēt uz atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienības rīcībai būtu jāpapildina vai 
jācenšas veicināt dalībvalstu īstenota 
rīcība. Lai nodrošinātu nozīmīgu 
pievienoto vērtību, Komisijas un 
dalībvalstu partnerība būtu jāstiprina ar 
kārtību, kas nodrošina dažādu partneru 

(22) Savienības rīcībai būtu jāpapildina vai 
jācenšas veicināt dalībvalstu īstenota 
rīcība. Lai nodrošinātu nozīmīgu 
pievienoto vērtību, Komisijas un 
dalībvalstu partnerība būtu jāstiprina ar 
kārtību, kas nodrošina dažādu partneru, 
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līdzdalību, pilnībā ņemot vērā dalībvalstu 
iestāžu kompetenci. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, lai nodrošinātu sieviešu un 
minoritāšu grupu atbilstošu pārstāvību. Šī 
partnerība attiecas uz reģionālām, vietējām 
un citām publiskā sektora iestādēm, kā arī 
citām atbilstošām struktūrām, arī tām, 
kuras ir atbildīgas par vidi un par vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšanu, 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un citām kompetentām struktūrām. 
Attiecīgie partneri būtu jāiesaista 
partnerības līgumu sagatavošanā, kā arī 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

tostarp reprezentatīvu sociālo partneru,
līdzdalību, pilnībā ņemot vērā dalībvalstu 
iestāžu kompetenci. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, lai nodrošinātu sieviešu un 
minoritāšu grupu atbilstošu pārstāvību. Šī 
partnerība attiecas uz reģionālām, vietējām 
un citām publiskā sektora iestādēm, kā arī 
citām atbilstošām struktūrām, arī tām, 
kuras ir atbildīgas par vidi un par vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšanu, 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un citām kompetentām struktūrām. 
Attiecīgie partneri būtu jāiesaista 
partnerības līgumu sagatavošanā, kā arī 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienības rīcībai būtu jāpapildina vai 
jācenšas veicināt dalībvalstu īstenota 
rīcība.  Lai nodrošinātu nozīmīgu 
pievienoto vērtību, Komisijas un 
dalībvalstu partnerība būtu jāstiprina ar 
kārtību, kas nodrošina dažādu partneru 
līdzdalību, pilnībā ņemot vērā dalībvalstu 
iestāžu kompetenci.  Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, lai nodrošinātu sieviešu un 
minoritāšu grupu atbilstošu pārstāvību.  Šī 
partnerība attiecas uz reģionālām, vietējām 
un citām publiskā sektora iestādēm, kā arī 
citām atbilstošām struktūrām, arī tām, 
kuras ir atbildīgas par vidi un par vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšanu, 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un citām kompetentām struktūrām.  
Attiecīgie partneri būtu jāiesaista 
partnerības līgumu sagatavošanā, kā arī 

(22) Savienības rīcībai būtu jāpapildina vai 
jācenšas veicināt dalībvalstu īstenota 
rīcība.  Lai nodrošinātu nozīmīgu 
pievienoto vērtību, Komisijas un 
dalībvalstu partnerība būtu jāstiprina ar 
kārtību, kas nodrošina dažādu partneru 
līdzdalību, pilnībā ņemot vērā dalībvalstu 
iestāžu kompetenci.  Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, lai nodrošinātu sieviešu un 
minoritāšu grupu atbilstošu pārstāvību.  Šī 
partnerība attiecas uz reģionālām, vietējām 
un citām publiskā sektora iestādēm, kā arī 
citām atbilstošām struktūrām, arī 
zivsaimniecības nozares un tām 
struktūrām, kuras ir atbildīgas par vidi un 
par vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšanu, ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un citām 
kompetentām struktūrām.  Attiecīgie 
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programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

partneri būtu jāiesaista partnerības līgumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. pt

Grozījums Nr. 92
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai uzlabotu zvejas darbību
konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus, 
ir būtiski stimulēt inovāciju un 
uzņēmējdarbību.  Tāpēc EJZF būtu 
jāatbalsta novatoriskas darbības un 
uzņēmējdarbības attīstība.

(31)  Lai uzlabotu ražotāju rentabilitāti un 
zvejas operatoru ienākumus, ir būtiski 
stimulēt zivsaimniecības nozares 
modernizāciju un ilgtspējīgu attīstību. 
Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta zivsaimniecības 
nozares, tostarp mazapjoma zvejniecību, 
ilgtspējīga attīstība.

Or. pt

Grozījums Nr. 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai uzlabotu zvejas darbību 
konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus, ir 
būtiski stimulēt inovāciju un 
uzņēmējdarbību. Tāpēc EJZF būtu 
jāatbalsta novatoriskas darbības un 
uzņēmējdarbības attīstība.

(31) Lai uzlabotu zvejas darbību 
konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus, ir 
būtiski stimulēt inovāciju un 
uzņēmējdarbību. Ekoinovāciju mērķis ir 
zvejas darbību ilgtermiņa ekoloģiskā 
ilgtspēja un zvejniecību ietekmes 
samazināšana uz jūras ekosistēmām.
Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta tāda
novatoriskas darbības un uzņēmējdarbības 
attīstība, kas ir vides ziņā ilgtspējīga un 
ievēro piesardzības principu un uz 
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ekosistēmu balstītu pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Pēdējo gadu ekonomisko 
satricinājumu dēļ daudzi jaunieši 
saskaras ar grūtībām iegūt vajadzīgo 
finansējumu, lai sāktu darbību 
zivsaimniecības nozarē; tādēļ EJZF 
atbalstam būtu jākoncentrējas uz 
palīdzību jauniešiem uzsākt darbību 
zivsaimniecības nozarē, piemēram, 
palīdzot pirmoreiz uzsākt uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai palielinātu zvejas un jūrlietu
darbību konkurētspēju un ekonomiskos 
rezultātus, svarīgi ir arī ieguldījumi 
cilvēkkapitālā.  Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta 
mūžizglītība, zinātnieku un zvejnieku 
sadarbība, kas stimulē zināšanu izplatīšanu, 
kā arī konsultāciju pakalpojumi, kas palīdz 
uzlabot operatoru vispārējo veiktspēju un 
konkurētspēju.

(32) Lai palielinātu ražotāju darbības 
rentabilitāti un zvejas operatoru 
ienākumus, svarīgi ir arī ieguldījumi 
cilvēkkapitālā.  Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta 
jaunieši, kas mēģina uzsākt darbību šajā 
nozarē, profesionālā apmācība,
mūžizglītība, zinātnieku un zvejnieku 
sadarbība, kas stimulē zināšanu izplatīšanu, 
kā arī konsultāciju pakalpojumi, kas palīdz 
uzlabot operatoru vispārējo veiktspēju un 
darbības rentabilitāti.
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Or. pt

Grozījums Nr. 96
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai palielinātu zvejas un jūrlietu 
darbību konkurētspēju un ekonomiskos 
rezultātus, svarīgi ir arī ieguldījumi 
cilvēkkapitālā. Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta 
mūžizglītība, zinātnieku un zvejnieku 
sadarbība, kas stimulē zināšanu izplatīšanu, 
kā arī konsultāciju pakalpojumi, kas palīdz 
uzlabot operatoru vispārējo veiktspēju un 
konkurētspēju.

(32) Lai palielinātu zvejas un jūrlietu 
darbību konkurētspēju un ekonomiskos 
rezultātus, svarīgi ir arī ieguldījumi 
cilvēkkapitālā. Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta 
darbības, kas paredzētas, lai nodrošinātu 
piekļuvi kvalitatīvām sākotnējām 
mācībām un mūžizglītībai, zinātnieku un 
zvejnieku sadarbība, kas stimulē zināšanu 
izplatīšanu, kā arī konsultāciju 
pakalpojumi, kas palīdz uzlabot operatoru 
vispārējo veiktspēju un konkurētspēju, kā 
arī palīdz samazināt darbību ietekmi uz 
vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) EJZF būtu jāatbalsta ilgtspējīga uz 
vietas balstīta zivsaimniecības pārvaldība 
un piekrastes kopienu attīstība.

Or. pt

Grozījums Nr. 98
Ole Christensen
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Apzinoties mazapjoma piekrastes 
zvejnieku vājo iesaistīšanos sociālajā 
dialogā, EJZF būtu jāatbalsta 
organizācijas, kas veicina šo dialogu 
atbilstošos forumos.

(34) Ņemot vērā vājo sociālo dialogu 
nozaru līmenī, EJZF būtu jāatbalsta 
organizācijas, kas veicina šo dialogu, lai 
izveidotu to spējas reģionālā, valsts un 
Eiropas līmenī un stiprinātu nozares 
interešu pārstāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Apzinoties iespējas, ko mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem paver dažādošana, 
un viņu būtisko nozīmi piekrastes 
kopienās, EJZF būtu jāveicina dažādošana, 
sedzot uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas 
un ieguldījumus kuģu modernizācijā 
papildus attiecīgām mācībām profesionālo 
prasmju apguvei attiecīgajā jomā ārpus 
zvejniecības.

(35) Apzinoties iespējas, ko mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem paver dažādošana, 
un viņu būtisko nozīmi piekrastes 
kopienās, EJZF būtu jāveicina dažādošana, 
sedzot uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas 
un ieguldījumus kuģu modernizācijā 
papildus attiecīgām mācībām profesionālo 
prasmju apguvei attiecīgajā jomā ārpus
zvejniecības. EJZF atbalstā dažādošanas 
darbībām būtu īpaša uzmanība jāpievērš 
piekrastes kopienu jauniešu situācijai un 
iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Starptautiskā Darba organizācija 
(SDO) uzskata zveju par bīstamu profesiju 
salīdzinājumā ar citām profesijām, un šī 
organizācija ir parakstījusi vai pieņēmusi 
dažādas konvencijas un ieteikumus, lai 
veicinātu pienācīgus darba apstākļus 
zvejniekiem; šādās konvencijās un 
ieteikumos ietvertajiem principiem būtu 
jādarbojas kā galvenajiem kritērijiem, lai 
paredzētu EZJF resursu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai nodrošinātu veselību un drošību 
uz kuģa, EJZF būtu jāatbalsta ieguldījumi, 
kas saistīti ar drošību un higiēnu uz kuģa.

(36) Lai nodrošinātu veselību un drošību 
uz kuģa, EJZF būtu jāatbalsta vienīgi
ieguldījumi, kas saistīti ar drošību un 
higiēnu uz kuģiem, kuri darbojas 
zvejniecībās, kas ir apliecinājušas, ka 
nedarbojas ar pārmērīgu kapacitāti; šie 
ieguldījumi nepalielina kuģa spējas zvejot 
zivis.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Saistībā ar nododamu zvejas svītrots
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koncesiju sistēmu ieviešanu, kas 
paredzēta [Regulas par KZP] 27. pantā, 
un vēlmi palīdzēt dalībvalstīm šo jauno 
sistēmu ieviešanā, EJZF būtu jāpiešķir 
atbalsts spēju veidošanai un labākās 
prakses piemēru apmaiņai.

Or. pt

Grozījums Nr. 103
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
ieviešanai būtu jāpalielina nozares 
konkurētspēja.  Tāpēc varētu rasties
vajadzība pēc jaunām profesionālām 
iespējām citās jomās ārpus zvejniecības.  
Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta dažādošana un 
darbvietu radīšana zvejniecības kopienās, 
jo īpaši atbalstot uzņēmējdarbības sākšanu 
un mazapjoma piekrastes zvejas kuģu 
nodošanu izmantošanai jūrlietu darbībām 
citās jomās ārpus zvejniecības. Pēdējā 
minētā darbība šķiet piemērota, jo 
nododamu zvejas koncesiju sistēmas uz 
mazapjoma piekrastes zvejas kuģiem 
neattiecas.

(38) Pastāv vajadzība pēc jaunām 
profesionālām iespējām ar zivsaimniecību 
saistītās nozarēs. Tādēļ EJZF būtu 
jāatbalsta dažādošana un darbvietu 
radīšana zvejniecības kopienās, jo īpaši 
atbalstot uzņēmējdarbības sākšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 104
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Nododamu zvejas koncesiju sistēmu (38) Nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
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ieviešanai būtu jāpalielina nozares 
konkurētspēja. Tāpēc varētu rasties 
vajadzība pēc jaunām profesionālām 
iespējām citās jomās ārpus zvejniecības. 
Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta dažādošana un 
darbvietu radīšana zvejniecības kopienās, 
jo īpaši atbalstot uzņēmējdarbības sākšanu 
un mazapjoma piekrastes zvejas kuģu 
nodošanu izmantošanai jūrlietu darbībām 
citās jomās ārpus zvejniecības. Pēdējā 
minētā darbība šķiet piemērota, jo 
nododamu zvejas koncesiju sistēmas uz
mazapjoma piekrastes zvejas kuģiem 
neattiecas.

ieviešanai būtu jāpalielina nozares 
konkurētspēja. Tāpēc varētu rasties 
vajadzība pēc jaunām profesionālām 
iespējām citās jomās ārpus zvejniecības. 
Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta dažādošana un 
darbvietu radīšana zvejniecības kopienās, 
jo īpaši atbalstot uzņēmējdarbības sākšanu 
un mazapjoma piekrastes zvejas kuģu 
nodošanu izmantošanai jūrlietu darbībām 
ar zemu ietekmi uz vidi citās jomās ārpus 
zvejniecības. Pēdējā minētā darbība šķiet 
piemērota, jo nododamu zvejas koncesiju 
sistēmas uz mazapjoma piekrastes zvejas 
kuģiem neattiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķis ir nodrošināt zivju krājumu 
ilgtspējīgu izmantošanu.  Ir konstatēts, ka 
pārmērīga kapacitāte ir galvenais pārzvejas 
veicinātājs.  Tāpēc ir svarīgi Savienības 
zvejas floti pielāgot pieejamajiem 
resursiem.  Pārmērīgas kapacitātes 
likvidēšana ar publisko atbalstu, piemēram, 
zvejas darbību pagaidu pārtraukšana vai 
izbeigšana un kuģu nodošana sadalīšanai, 
ir izrādījusies neefektīva.  Tāpēc EJZF 
atbalstīs nododamu zvejas koncesiju 
sistēmu veidošanu un pārvaldību ar mērķi 
samazināt pārmērīgu kapacitāti un 
uzlabot attiecīgo operatoru ekonomiskos 
rādītājus un rentabilitāti.

(39) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķis ir nodrošināt zivju krājumu 
ilgtspējīgu izmantošanu.  Ir konstatēts, ka 
pārmērīga kapacitāte ir galvenais pārzvejas 
veicinātājs.  Tāpēc ir svarīgi Savienības 
zvejas floti pielāgot pieejamajiem 
resursiem. Ir svarīgi norādīt, ka 
pārmērīgas kapacitātes likvidēšana ar 
publisko atbalstu, piemēram, zvejas 
darbību pagaidu pārtraukšana vai 
izbeigšana un kuģu nodošana sadalīšanai, 
ir izrādījusies neefektīva. 

Or. pt
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Grozījums Nr. 106
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Tā kā pārmērīga kapacitāte ir viens 
no galvenajiem pārzvejas veicinātājiem, ir 
jāveic pasākumi, lai Savienības zvejas 
floti pielāgotu pieejamajiem resursiem; 
šajā sakarā EJZF būtu jāatbalsta tādu 
nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
izveide, grozīšana un pārvaldība, kas 
ieviestas KZP kā pārvaldības instrumenti 
pārmērīgas kapacitātes samazināšanai.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 107
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Tāpat EJZF būtu jāpalīdz mazināt
zvejas ietekmi uz jūras vidi, jo īpaši 
veicinot ekoinovācijas, selektīvākus zvejas 
rīkus un aprīkojumu, kā arī pasākumus, 
kuru mērķis ir jūras bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu un to 
nodrošināto pakalpojumu aizsardzība un 
atjaunošana saskaņā ar ES Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju 2020. gadam.

(42) Tāpat EJZF būtu jāpalīdz līdz 
minimumam ierobežot un, ja iespējams, 
novērst zvejas ietekmi uz jūras vidi, jo 
īpaši veicinot ekoinovācijas, selektīvākus 
zvejas rīkus un aprīkojumu, kā arī 
pasākumus, kuru mērķis ir jūras 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
un to nodrošināto pakalpojumu aizsardzība 
un atjaunošana saskaņā ar ES Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju 2020. gadam un 
tādu līmeņu panākšana, kas vajadzīgi, lai 
līdz 2020. gadam nodrošinātu labu vides 
statusu, kā noteikts Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvā.

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai palielinātu akvakultūras darbību
konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus, 
svarīgi ir arī ieguldījumi cilvēkkapitālā.  
Tāpēc EJZF būtu jāatbalsta mūžizglītība un 
tīklu veidošana, kas stimulē zināšanu 
izplatīšanu, kā arī konsultāciju 
pakalpojumi, kas palīdz uzlabot operatoru 
vispārējo veiktspēju un konkurētspēju.

(51) Lai palielinātu ražotāju darbības 
rentabilitāti un akvakultūras darbībās 
iesaistīto operatoru ienākumus, svarīgi ir 
arī ieguldījumi cilvēkkapitālā.  Tādēļ EJZF 
būtu jāatbalsta mūžizglītība un tīklu 
veidošana, kas stimulē zināšanu 
izplatīšanu, kā arī konsultāciju 
pakalpojumi, kas palīdz uzlabot operatoru 
vispārējo veiktspēju un konkurētspēju.

Or. pt

Grozījums Nr. 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai palielinātu akvakultūras darbību 
konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus, 
svarīgi ir arī ieguldījumi cilvēkkapitālā. 
Tāpēc EJZF būtu jāatbalsta mūžizglītība un 
tīklu veidošana, kas stimulē zināšanu 
izplatīšanu, kā arī konsultāciju 
pakalpojumi, kas palīdz uzlabot operatoru 
vispārējo veiktspēju un konkurētspēju.

(51) Lai palielinātu akvakultūras darbību 
konkurētspēju un ekonomiskos rādītājus, 
svarīgi ir arī ieguldījumi cilvēkkapitālā. 
Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta mūžizglītība un 
tīklu veidošana, kas stimulē zināšanu 
izplatīšanu, kā arī konsultāciju 
pakalpojumi, kas palīdz uzlabot 
metodoloģijas darbību ietekmes uz vidi 
samazināšanai un operatoru vispārējo 
veiktspēju un konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Ole Christensen



AM\908413LV.doc 21/42 PE492.837v01-00

LV

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Zivsaimniecības reģionos uz 
sabiedrību orientētai vietējai attīstībai būtu 
jāveicina novatoriskas pieejas, kuru mērķis 
ir radīt izaugsmi un darbvietas, jo īpaši 
nodrošinot zivsaimniecības produktu 
pievienoto vērtību un vietējās ekonomikas 
dažādošanu, ko panāk, pievēršoties jaunām 
saimnieciskām darbībām, tostarp tām, ko 
piedāvā jūras nozaru izaugsme un jūrlietas 
plašākā nozīmē.

(56) Zivsaimniecības reģionos uz 
sabiedrību orientētai vietējai attīstībai būtu 
jāveicina novatoriskas un integrējošas 
pieejas, kuru mērķis ir radīt ilgtspējīgu 
izaugsmi un kvalitatīvas darbvietas, jo 
īpaši nodrošinot zivsaimniecības produktu 
pievienoto vērtību un vietējās ekonomikas 
dažādošanu, ko panāk, pievēršoties jaunām 
saimnieciskām darbībām, tostarp tām, ko 
piedāvā jūras nozaru izaugsme un jūrlietas 
plašākā nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai 
attīstībai būtu jāpalīdz sasniegt stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķi veicināt sociālo 
iekļaušanu un nabadzības samazināšanu un 
sekmēt inovāciju vietējā līmenī, kā arī 
teritoriālās kohēzijas mērķi, kas ir 
Lisabonas līguma galvenā prioritāte.

(57) Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai 
attīstībai būtu jāpalīdz sasniegt stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķi veicināt sociālo 
iekļaušanu un nabadzības samazināšanu un 
sekmēt ekoinovāciju vietējā līmenī, kā arī 
teritoriālās kohēzijas mērķi, kas ir 
Lisabonas līguma galvenā prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
58. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Uz sabiedrību orientēta vietējā 
attīstība būtu jāīsteno ar augšupēju pieeju,
ko piemēro vietējās partnerības, kurās 
darbojas publiskā sektora, privātā sektora 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un 
kuras pareizi atspoguļo vietējo sabiedrību; 
šiem vietējiem dalībniekiem ir vislabākās 
iespējas izstrādāt un īstenot integrētas 
daudznozaru vietējās attīstības stratēģijas 
vietējo zivsaimniecības reģionu vajadzību 
apmierināšanai; ir svarīgi nodrošināt tādu 
vietējo rīcības grupu pārstāvību, lai 
nevienai atsevišķai interešu grupai lēmumu 
pieņemšanas struktūrās nebūtu vairāk par 
49 % balsstiesību.

(58) Uz sabiedrību orientēta vietējā 
attīstība būtu jāīsteno ar augšupēju pieeju, 
ko piemēro vietējās partnerības, kurās 
darbojas publiskā sektora, privātā sektora 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, tostarp 
reprezentatīvi sociālie partneri, un kuras 
pareizi atspoguļo vietējo sabiedrību; šiem 
vietējiem dalībniekiem ir vislabākās 
iespējas izstrādāt un īstenot integrētas 
daudznozaru vietējās attīstības stratēģijas 
vietējo zivsaimniecības reģionu vajadzību 
apmierināšanai; ir svarīgi nodrošināt tādu 
vietējo rīcības grupu pārstāvību, lai 
nevienai atsevišķai interešu grupai lēmumu 
pieņemšanas struktūrās nebūtu vairāk par 
49 % balsstiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) EJZF būtu jāpalīdz veicināt integrētu 
jūrlietu pārvaldību visos līmeņos, jo īpaši 
apmaiņu ar labākās prakses piemēriem un 
jūras baseinu stratēģiju turpmāku izstrādi 
un īstenošanu. Šo stratēģiju mērķis ir 
izveidot integrētu sistēmu, lai risinātu 
kopīgus uzdevumus Eiropas jūras baseinos, 
un stiprināt sadarbību starp ieinteresētajām 
personām, lai maksimāli izmantotu 
Savienības finanšu instrumentus un fondus 
un veicinātu Savienības ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju.

(77) EJZF būtu jāpalīdz veicināt integrētu 
jūrlietu pārvaldību visos līmeņos, jo īpaši 
apmaiņu ar labākās prakses piemēriem un 
jūras baseinu stratēģiju turpmāku izstrādi 
un īstenošanu. Šo stratēģiju mērķis ir 
izveidot integrētu sistēmu, lai risinātu 
kopīgus uzdevumus Eiropas jūras baseinos, 
un stiprināt sadarbību starp ieinteresētajām 
personām, lai maksimāli izmantotu 
Savienības finanšu instrumentus un fondus 
un veicinātu vides ilgtspējību un 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

Or. en
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Grozījums Nr. 114
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) EJZF būtu jāatbalsta arī ilgtspējīga 
ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība, 
inovācija un konkurētspēja jūrlietu nozarēs 
un piekrastes reģionos. Īpaši svarīgi ir 
apzināt regulatīvos šķēršļus un prasmju 
trūkumu, kas traucē izaugsmi jaunās un 
perspektīvās jūrlietu nozarēs, kā arī 
darbības, kuru mērķis ir veicināt 
ieguldījumus tehnoloģiju inovācijās, kas 
vajadzīgas, lai uzlabotu ar jūras vidi un 
jūrlietām saistītu lietojumu 
uzņēmējdarbības potenciālu.

(80) EJZF būtu jāatbalsta arī ilgtspējīga un 
iekļaujoša ekonomiskā izaugsme, 
nodarbinātība, labāki dzīves un darba 
apstākļi, inovācija un konkurētspēja 
jūrlietu nozarēs un piekrastes reģionos. 
Īpaši svarīgi ir apzināt regulatīvos šķēršļus 
un prasmju trūkumu, kas traucē izaugsmi 
jaunās un perspektīvās jūrlietu nozarēs, kā 
arī darbības, kuru mērķis ir veicināt 
ieguldījumus tehnoloģiju inovācijās, kas 
vajadzīgas, lai uzlabotu ar jūras vidi un 
jūrlietām saistītu lietojumu 
uzņēmējdarbības potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Apzinoties to, cik svarīgi ir nodrošināt 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 
zivju krājumu aizsardzību, jo īpaši pret 
nelikumīgu zveju, un ņemot vērā Zaļajā 
grāmatā par KZP reformu izdarītos 
secinājumus, operatoriem, kuri neievēro 
KZP noteikumus un īpaši apdraud attiecīgo 
krājumu ilgtspējību, un tādējādi rada 
ievērojamus draudus dzīvo jūras bioloģisko 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kas ļautu 
atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas, kuras pārsniedz MSY 

(88) Apzinoties to, cik svarīgi ir nodrošināt 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 
zivju krājumu aizsardzību, jo īpaši pret 
nelikumīgu zveju, un ņemot vērā Zaļajā 
grāmatā par KZP reformu izdarītos 
secinājumus, operatoriem, kuri neievēro 
KZP noteikumus un īpaši apdraud attiecīgo 
krājumu ilgtspējību, un tādējādi rada 
ievērojamus draudus dzīvo jūras bioloģisko 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kas ļautu 
atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas, kuras pārsniedz MSY 
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nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, un 
operatoriem, kuri ir iesaistīti NNN zvejā, 
būtu jāliedz iespēja saņemt atbalstu no 
EJZF. Nevienā posmā no darbību atlases 
līdz pat īstenošanai Savienības finansējumu 
nedrīkstētu izmantot, lai vājinātu jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanu sabiedrības 
interesēs, kas iekļauta Regulas par KZP 
mērķos.

nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, un 
operatoriem, kuri ir iesaistīti NNN zvejā, 
kā arī tiem, kuri neievēro darba apstākļus 
atbilstīgi SDO Konvencijai Nr. 188 un 
Ieteikumam Nr. 199, būtu jāliedz iespēja 
saņemt atbalstu no EJZF. Nevienā posmā 
no darbību atlases līdz pat īstenošanai 
Savienības finansējumu nedrīkstētu 
izmantot, lai vājinātu jūras bioloģisko 
resursu saglabāšanu sabiedrības interesēs, 
kas iekļauta Regulas par KZP mērķos.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Ole Christensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “zvejnieks” ir ikviena persona, kura uz 
ekspluatācijā esoša zvejas kuģa nodarbojas 
ar profesionālo zveju, ko par tādu atzinusi 
attiecīgā dalībvalsts, vai kura bez kuģa ir 
iesaistījusies jūras organismu profesionālā 
ieguvē, ko par tādu atzinusi attiecīgā 
dalībvalsts;

(6) “zvejnieks” ir ikviena persona, kura uz 
ekspluatācijā esoša zvejas kuģa nodarbojas 
ar profesionālo zveju, ko par tādu atzinusi 
attiecīgā dalībvalsts, vai kura bez kuģa ir 
iesaistījusies jūras organismu profesionālā 
ieguvē, ko par tādu atzinusi attiecīgā 
dalībvalsts. Ja vien nav norādīts citādi, 
"zvejnieks" ir gan kuģa īpašnieks, gan 
persona, kura strādā uz kuģa un kurai ir 
darba attiecības ar kuģa īpašnieku.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu (a) veicināt ilgtspējīgu zvejniecību un 
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zvejniecību un akvakultūru; akvakultūru;

Or. pt

Grozījums Nr. 118
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veicināt zivsaimniecības reģionu
līdzsvarotu un iekļaujošu teritoriālo 
attīstību;

(c) veicināt no zvejas visatkarīgāko 
piekrastes reģionu ilgtspējīgu attīstību un 
darbavietu izveidi;

Or. pt

Grozījums Nr. 119
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ekonomiskās izaugsmes, sociālās 
iekļaušanas, darbvietu radīšanas un 
darbaspēka mobilitātes veicināšana 
piekrastes un iekšzemes kopienās, kas 
atkarīgas no zvejas un akvakultūras;

(a) ekonomiskās izaugsmes, sociālās 
iekļaušanas un darbvietu radīšanas 
veicināšana piekrastes un iekšzemes 
kopienās, kas atkarīgas no zvejas un 
akvakultūras;

Or. pt

Grozījums Nr. 120
Ole Christensen

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

(a) ekonomiskās izaugsmes, sociālās 
iekļaušanas, darbvietu radīšanas un 
darbaspēka mobilitātes veicināšana 
piekrastes un iekšzemes kopienās, kas 
atkarīgas no zvejas un akvakultūras;

(a) ekonomiskās izaugsmes, sociālās 
iekļaušanas, darbvietu radīšanas, 
nodarbinātības iespēju un darbaspēka 
mobilitātes veicināšana piekrastes un 
iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no 
zvejas un akvakultūras, tajā pašā laikā 
ņemot vērā tādu neaizsargāto grupu 
situāciju kā sievietes, minoritātes un 
jaunieši;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dažādošana, ko panāk, līdztekus zvejas 
darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm, un jūras ekonomikas 
izaugsme, tostarp klimata pārmaiņu seku 
mazināšana.

(b) atbalsts zivsaimniecības nozarei un
dažādošana, ko panāk, līdztekus zvejas 
darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm, un jūras ekonomikas 
izaugsme, tostarp klimata pārmaiņu seku 
mazināšana.

Or. pt

Grozījums Nr. 122
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dažādošana, ko panāk, līdztekus zvejas 
darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm, un jūras ekonomikas 
izaugsme, tostarp klimata pārmaiņu seku 

(b) dažādošana, ko panāk, līdztekus zvejas 
darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm, zvejnieku mobilitāte 
atlaišanas gadījumā un jūras ekonomikas 
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mazināšana. izaugsme, tostarp klimata pārmaiņu seku 
mazināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Novatoriskas, konkurētspējīgas un uz 
zināšanām balstītas zvejniecības 
sekmēšana, pievēršot uzmanību šādām 
jomām:

(2) Novatoriskas uz zināšanām balstītas 
zvejniecības sekmēšana, pievēršot 
uzmanību šādām jomām:

Or. pt

Grozījums Nr. 124
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zvejniecību, jo īpaši mazapjoma 
piekrastes flotes, konkurētspējas un 
dzīvotspējas palielināšana un drošības un 
darba apstākļu uzlabošana;

(b) zvejniecību, jo īpaši mazapjoma 
piekrastes flotes, ražotāju darbības 
rentabilitātes un dzīvotspējas palielināšana 
un drošības un darba apstākļu uzlabošana;

Or. pt

Grozījums Nr. 125
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) jaunu profesionālo prasmju attīstība un 
mūžizglītība;

(c) jaunu cilvēku mudināšana uzsākt 
darbību nozarē, arodapmācība un jaunu 
profesionālo prasmju attīstība un 
mūžizglītība; 

Or. pt

Grozījums Nr. 126
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Novatoriskas, konkurētspējīgas un uz 
zināšanām balstītas akvakultūras 
sekmēšana, īpašu uzmanību pievēršot 
šādām jomām:

(3) Novatoriskas uz zināšanām balstītas 
akvakultūras sekmēšana, pievēršot 
uzmanību šādām jomām:

Or. pt

Grozījums Nr. 127
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspējas un dzīvotspējas 
palielināšana;

(b) akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
ražotāju darbības rentabilitātes un 
dzīvotspējas palielināšana;

Or. pt

Grozījums Nr. 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) laba vides stāvokļa sasniegšana, kā 
noteikts Jūras stratēģijas pamatdirektīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstu kontrolei un noteikumu 
izpildei, iestāžu spēju palielināšanai un 
efektīvai valsts pārvaldei.

(b) atbalstu kontrolei un noteikumu 
izpildei, tostarp darba inspekcijām, iestāžu 
spēju palielināšanai un efektīvai valsts 
pārvaldei.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbalsts partnerībai, sadarbībai un 
dialogam starp zinātniekiem un 
zvejniekiem, lai pastiprinātu iesaistīto 
pušu atbildību kopējā zivsaimniecības 
politikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus principiem, kas izklāstīti 
[Regulas (ES) Nr. […], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 4. pantā, Komisija un 
dalībvalstis nodrošina koordināciju un 
papildināmību attiecībā uz atbalstu no 
EJZF un no citām Savienības politikas 
jomām un finanšu instrumentiem, ieskaitot 
Regulu (ES) Nr. [par vides un klimata 
pasākumu programmas (LIFE 
pamatprogrammas) izveidi], un Savienības 
ārējām darbībām. EJZF un LIFE 
pamatprogrammas sniegtās palīdzības 
koordināciju panāk, jo īpaši veicinot tādu 
pasākumu finansēšanu, kas papildina 
saskaņā ar LIFE pamatprogrammu 
finansētus integrētus projektus, kā arī 
sekmējot tādu risinājumu, metožu un 
pieeju izmantošanu, kas apstiprinātas LIFE 
pamatprogrammā.

Saskaņā ar principiem, kas izklāstīti 
[Regulas (ES) Nr. […], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 4. pantā, Komisija un 
dalībvalstis nodrošina koordināciju un 
papildināmību attiecībā uz atbalstu no 
EJZF un no citiem fondiem saskaņā ar 
kohēzijas politiku un citām Savienības 
politikas jomām un finanšu instrumentiem, 
ieskaitot Regulu (ES) Nr. [par vides un 
klimata pasākumu programmas (LIFE 
pamatprogrammas) izveidi], un Savienības 
ārējām darbībām. EJZF un LIFE 
pamatprogrammas sniegtās palīdzības 
koordināciju panāk, jo īpaši veicinot tādu 
pasākumu finansēšanu, kas papildina 
saskaņā ar LIFE pamatprogrammu 
finansētus integrētus projektus, kā arī 
sekmējot tādu risinājumu, metožu un 
pieeju izmantošanu, kas apstiprinātas LIFE 
pamatprogrammā, jo īpaši bioloģiskās 
daudzveidības prioritārajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) operatori, kas ir pārkāpuši SDO 
Konvenciju Nr. 188 un Ieteikumu Nr. 199 
par darba apstākļiem zivsaimniecības 
nozarē.

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) jebkura izmeklēšana uz tādu flotu
kuģiem, kuras darbojas ar pārmērīgu 
kapacitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
EUR 4 535 000 000 piešķir zvejniecības, 
akvakultūras un zivsaimniecības reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai saskaņā ar V sadaļas I, 
II un III nodaļu.

2. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
kopējo summu ne vairāk kā
EUR 4 170 000 000 piešķir zvejniecības, 
akvakultūras un zivsaimniecības reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai saskaņā ar V sadaļas I, 
II un III nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
EUR 477 000 000 piešķir 78. pantā 
minētajiem kontroles un noteikumu 

3. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
kopējo summu vismaz EUR 600 000 000
piešķir 78. pantā minētajiem kontroles un 
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izpildes pasākumiem. noteikumu izpildes pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
EUR 358 000 000 piešķir 79. pantā 
minētajiem datu vākšanas pasākumiem.

4. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
kopējo summu vismaz EUR 600 000 000
piešķir 79. pantā minētajiem datu vākšanas 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts –i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) zvejniecībā un akvakultūrā nodarbināto 
īpatsvars,

(i) zvejniecības nozarē un akvakultūrā 
nodarbināto īpatsvars,

Or. pt

Grozījums Nr. 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da ) šīs regulas 38. panta 1. punkta d) 
apakšpunktā minēto EJZF izvirzīto 
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Savienības prioritāšu īstenošanai 
paredzēto pasākumu saderība ar Padomes 
Direktīvas 92/43/EEK 8. panta 4. punktā 
minētajiem Natura 2000 prioritārās 
rīcības plāniem un dabisko dzīvotņu un 
savvaļas faunas un floras saglabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Jean Lambert

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) projektu atlases kritēriju apraksts; (f) projektu atlases kritēriju apraksts, 
galveno prioritāti piešķirot projektiem, 
kuri izstrādāti, lai samazinātu zvejas un 
akvakultūras darbību ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – 1. punkts – o apakšpunkts – i punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– līdzsvara novērtējums starp zvejas 
kapacitāti un zvejas iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

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

1. Lai stimulētu inovāciju zvejniecībā, 
EJZF var atbalstīt projektus, kuru mērķis ir 
izstrādāt vai ieviest jaunus vai 
salīdzinājumā ar pašreizējo stāvokli 
ievērojami uzlabotus produktus, jaunus vai 
uzlabotus procesus, jaunas vai uzlabotas 
pārvaldības un organizācijas sistēmas.

1. Lai stimulētu inovāciju zvejniecībā, 
EJZF var atbalstīt projektus, kuru mērķis ir 
izstrādāt vai ieviest jaunus vai 
salīdzinājumā ar pašreizējo stāvokli 
ievērojami uzlabotus produktus, jaunus vai 
uzlabotus procesus, jaunas vai uzlabotas 
pārvaldības un organizācijas sistēmas ar 
nosacījumu, ka tie palīdz sasniegt Regulas 
par KZP 2. un 3. pantā noteiktos mērķus, ja 
šādi projekti veicina [KZP regulas] 2. un 
3. pantā minēto mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) mūžizglītību, zinātniskas informācijas 
un novatoriskas prakses izplatīšanu un 
jaunu profesionālo prasmju apguvi jo īpaši 
saistībā ar jūras ekosistēmas ilgtspējīgu 
pārvaldību, darbībām jūrlietu jomā, 
inovāciju un uzņēmējdarbību;

(a) jauniešus, kas mēģina sākt darbību 
nozarē, arodizglītību, mūžizglītību, 
zinātniskas informācijas un novatoriskas 
prakses izplatīšanu un jaunu profesionālo 
prasmju apguvi jo īpaši saistībā ar jūras 
ekosistēmas ilgtspējīgu pārvaldību, 
darbībām jūrlietu jomā, inovāciju un 
uzņēmējdarbību;

Or. pt

Grozījums Nr. 143
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālā dialoga veicināšanu valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, iesaistot 
zvejniekus un citas attiecīgas ieinteresētās 
personas.

(c) sociālā dialoga veicināšanu valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, iesaistot 
reprezentatīvus sociālos partnerus.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) mazapjoma piekrastes zvejas kuģu 
modernizāciju, lai tos nodotu izmantošanai 
citās jomās ārpus zvejniecības.

(b) mazapjoma piekrastes zvejas kuģu 
modernizāciju, lai tos nodotu izmantošanai 
darbībās, kas papildina zvejniecību.

Or. pt

Grozījums Nr. 145
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir zvejniekiem vai zvejas 
kuģu īpašniekiem.

2. Atbalstu piešķir vienīgi tādiem
zvejniekiem vai zvejas kuģu īpašniekiem, 
kuri darbojas zvejniecībās, kas ir 
apliecinājušas, ka nodrošina efektīvu 
līdzsvaru starp zvejas iespējām un zvejas 
kapacitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Atbalsts KZP nododamu zvejas koncesiju 
sistēmām
1. Lai izveidotu vai pārveidotu nododamu 
zvejas koncesiju sistēmas, kas minētas 
[Regulas par KZP] 27. pantā, EJZF var 
atbalstīt:
(a) nododamu zvejas koncesiju sistēmas 
izveidošanai vai darbībai nepieciešamo 
tehnisko un administratīvo līdzekļu 
izstrādi un pilnveidošanu;
(b) ieinteresēto personu līdzdalību 
nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
izstrādē un pilnveidošanā;
(c) nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
uzraudzību un novērtēšanu;
(d) nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
pārvaldību.
2. Atbalstu, kas minēts 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā, piešķir tikai publiskā 
sektora iestādēm. Atbalstu, kas minēts šā 
panta 1. punkta d) apakšpunktā, piešķir 
publiskā sektora iestādēm, juridiskām vai 
fiziskām personām vai atzītām ražotāju 
organizācijām, kas iesaistītas apvienotu 
nododamu zvejas koncesiju kolektīvā 
pārvaldībā saskaņā ar Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku 28. panta 
4. punktu.

Or. pt

Grozījums Nr. 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu [Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku] 17. un 21. pantā 
paredzēto saglabāšanas pasākumu efektīvu 
īstenošanu, EJZF var atbalstīt:

1. Lai efektīvi īstenotu prioritātes attiecībā 
uz reģionalizāciju kopējā zivsaimniecības 
politikā un [Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku] 17. un 21. pantā 
paredzētos saglabāšanas pasākumus, EJZF 
var atbalstīt:

Or. en

Grozījums Nr. 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ieinteresēto personu līdzdalību 
[Regulas par kopējo zivsaimniecības 
politiku] 17. un 21. pantā paredzēto 
saglabāšanas pasākumu izstrādē un 
īstenošanā.

(b) ieinteresēto personu līdzdalību saskaņā 
ar [KZP regulas] 9., 10. un 11. pantu
izstrādāto daudzgadu plānu un [Regulas 
par kopējo zivsaimniecības politiku] 17. un 
21. pantā paredzēto saglabāšanas 
pasākumu izstrādē un īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pētniecības veicināšanu par zvejas 
praksi, rīkiem, krājumu novērtēšanu un 
zvejas ietekmi uz ekosistēmu ar mērķi 
samazināt vai nepieļaut kaitējošu zvejas 
ietekmi uz jūras sugām un dzīvotnēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 150
Andrea Zanoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana, 
atjaunošana un monitorings saskaņā ar 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, saskaņā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK;

(d) Natura 2000 teritoriju identificēšana, 
izraudzīšanās un noteikšana, kā arī
apsaimniekošana, atjaunošana un 
monitorings saskaņā ar Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, saskaņā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aizsargājamo jūras teritoriju 
apsaimniekošana, atjaunošana un 
monitorings ar mērķi īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punktā 
minētos telpiskās aizsardzības pasākumus;

(e) aizsargājamo jūras teritoriju 
identificēšana, izraudzīšanās un 
noteikšana, kā arī apsaimniekošana, 
atjaunošana un monitorings ar mērķi 
īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punktā 
minētos telpiskās aizsardzības pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Andrea Zanoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atbalstu, kas minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, piešķir mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem, kuriem pieder 
Savienības zvejas kuģis, kas reģistrēts kā 
aktīvs kuģis un divu gadu laikā pirms 
pieteikuma iesniegšanas datuma vismaz 
240 dienas ir veicis zvejas darbības jūrā. 
Atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu arī neparedz ienākumu 
atbalstu operatoriem, kas ietilpst flotes 
segmentā, kurš darbojas ar pārmērīgu 
kapacitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Andrea Zanoni

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi, 
EJZF var atbalstīt:

1. Lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi 
un tikai tad, ja ir apliecināts, ka tas 
nepalielinās zvejas kuģa spējas zvejot 
zivis, EJZF var atbalstīt:

Or. en

Grozījums Nr. 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
tikai Savienības zvejas kuģu īpašniekiem, 
kuru kuģi divu gadu laikā pirms 
pieteikuma iesniegšanas datuma vismaz 
60 dienas ir veikuši zvejas darbības jūrā.

4. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
tikai Savienības zvejas kuģu īpašniekiem, 
kuru kuģi darbojas zvejniecībās, kas ir 
apliecinājušas, ka tiek nodrošināts 
efektīvs līdzsvars starp zvejas iespējām un 
zvejas kapacitāti, divu gadu laikā pirms 
pieteikuma iesniegšanas datuma vismaz 
60 dienas ir veikuši zvejas darbības jūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Jean Lambert

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) mūžizglītību, zinātniskas informācijas 
un novatoriskas prakses piemēru 
izplatīšanu un jaunu profesionālo prasmju 
apguvi akvakultūrā;

(a) mūžizglītību, zinātniskas informācijas 
un novatoriskas prakses piemēru 
izplatīšanu un jaunu profesionālo prasmju 
apguvi akvakultūrā, kas palīdz samazināt 
darbību ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atspoguļo savas stratēģijas galveno 
mērķi un reģiona sociāli ekonomisko 
sastāvu, nodrošinot galveno ieinteresēto 
aprindu, tostarp privātā sektora, publiskā 
sektora un pilsoniskās sabiedrības, 
līdzsvarotu pārstāvību;

(a) atspoguļo savas stratēģijas galveno 
mērķi un reģiona sociāli ekonomisko 
sastāvu, nodrošinot galveno ieinteresēto 
aprindu, tostarp privātā sektora, publiskā 
sektora, pilsoniskās sabiedrības un 
reprezentatīvu sociālo partneru, 



AM\908413LV.doc 41/42 PE492.837v01-00

LV

līdzsvarotu pārstāvību;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošina zvejniecības un akvakultūras 
nozares plašu pārstāvību.

(b) nodrošina zvejniecības un akvakultūras 
nozares, tostarp reprezentatīvu sociālo 
partneru, plašu pārstāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Ole Christensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pievienotās vērtības veidošana, 
darbvietu radīšana un inovācijas 
veicināšana visos zvejas un akvakultūras 
produktu piegādes ķēdes posmos;

(a) pievienotās vērtības veidošana, 
darbvietu radīšana, jauniešu piesaistīšana 
zivsaimniecības nozarei un inovācijas 
veicināšana visos zvejas un akvakultūras 
produktu piegādes ķēdes posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Ole Christensen

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sociālās labklājības un kultūras 
mantojuma, tostarp jūras kultūras 
mantojuma, veicināšana zivsaimniecības 
reģionos;

(d) sociālās labklājības un kultūras 
mantojuma, tostarp jūras kultūras 
mantojuma, veicināšana un iekļaušana
zivsaimniecības reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Ole Christensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) konkrētiem kontroles un noteikumu 
izpildes pasākumiem saskaņā ar KZP;

(b) konkrētiem kontroles un noteikumu 
izpildes pasākumiem saskaņā ar KZP, 
tostarp darba inspekcijas;

Or. en


