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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) ir jaunais Savienības instruments, lai 
finansētu Kopējo zivsaimniecības politiku (KZP) un integrēto jūrlietu politiku (IJP) no 2014. 
līdz 2020. gadam.

EJZF ir daļa no stratēģijas „Eiropa 2020”, un tam būs jāveicina Savienības kopējo mērķu 
sasniegšana, izmantojot trīs pamatiniciatīvas: i) resursu ziņā efektīva Eiropa, ii) inovācijas 
savienība un iii) jaunu prasmju un darbvietu programma.

EJZF ir arī daļa no plašāka kohēzijas politikas konteksta, dalot kopējos mērķus un prioritātes 
ar citiem fondiem, lai veicinātu pieejamo resursu integrētu izmantošanu.

Eiropas Komisijas regulas priekšlikums paredz EJZF iekļaut nozīmīgu sociālo dimensiju. 
Faktiski regulas tekstā ir vairāki elementi, kuri ir aplūkoti šādā virzienā un kuriem var 
pievienot citus. 

EJZF jāveicina darbvietu un sociālās kohēzijas radīšana, jo īpaši no zivsaimniecības nozares 
atkarīgās kopienās, dodot iespēju dažādot pasākumus, pievēršoties citām jūrlietu nozarēm. 

Tādēļ EJZF jāveicina cilvēkkapitāla attīstība un jāsekmē dažādošana, dodot zvejniekiem 
iespēju apgūt prasmes, kas vajadzīgas, lai iesaistītos jaunās darbībās, kas rodas citās jūrlietu 
nozarēs. Jānosaka, ka EJZF var finansēt gan instrumentus, gan pasākumus, lai paredzētu 
nepieciešamās prasmes.

Cits ļoti svarīgs aspekts, kuram fondam jāpiešķir savs finansējums, ir zvejnieku un citu 
strādnieku veselības un drošības uzlabošana zivsaimniecības nozarē, izmantojot ieguldījumus 
kuģos, individuālajā aprīkojumā vai infrastruktūrā, kā arī mācībās saistībā ar veselību un 
drošību. 

Komisijas priekšlikumā EJZF pirmo reizi atzīst nozīmi, kāda ģimenes zvejas darbībās bieži 
piemīt laulātajiem, vairumā gadījumu – sievietēm. Laulātie var saņemt EJZF atbalstu, kas 
paredzēts mācībām, jo īpaši tādu prasmju apguvei, kas saistītas ar uzņēmējdarbību un 
uzņēmuma pārvaldību. Turklāt jāveicina zvejnieku laulāto dalība sociālajā dialogā un uz 
sabiedrību orientētas pieejas gadījumos.

Paredzēts īpašs atbalsts inovācijai; būtu jāprecizē, ka šajā atbalstā jāietver sociālā inovācija, 
lai veicinātu jaunus sociālo problēmu risinājumus.

EJZF varēs izmantot arī, lai stiprinātu uz sabiedrību orientēto pieeju zivsaimniecības reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai, un šajā kontekstā jāuzsver, ka visām ieinteresētajām personām jābūt 
pārstāvētām lēmumu pieņemšanā.

GROZĪJUMI
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Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Būtu jāatgādina, ka, nosakot un 
īstenojot savu politiku un darbības 
saistībā ar KZP reformu, IJP un EJZF, 
Savienība ņem vērā prasības, kas saistības 
ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, ar atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 2
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 
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 

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

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. es

Grozījums Nr. 3
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 nodarbinātības un ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
palielināšanu, tādas zvejniecības un 
akvakultūras veicināšanu, kas balstīta uz 
inovācijām un zināšanām, un ilgtspējīgas 
un resursefektīvas zvejniecības un 
akvakultūras veicināšanu, atraisot 
piekrastes un iekšzemes zivsaimniecības 
kopienu izaugsmes un darbvietu potenciālu 
un sekmējot dažādošanu, ko panāk, 
līdztekus zvejas darbībām pievēršoties 
citām jūras ekonomikas nozarēm.

Or. es

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienībai būtu jācenšas visos fonda 
īstenošanas posmos novērst nevienlīdzību 
un sekmēt vīriešu un sieviešu līdztiesību, 

(7) Nosakot vispārējos ex ante 
nosacījumus un visos fonda plānošanas 
un īstenošanas posmos Savienībai būtu 
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kā arī apkarot diskrimināciju dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ.

jācenšas novērst nevienlīdzību un sekmēt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī 
apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Or. es

Grozījums Nr. 5
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, lai nodrošinātu pietiekami 
augstu dzīves līmeni zivsaimniecībā 
nodarbinātajiem ar mērķi apturēt daudzu 
no zvejas atkarīgu piekrastes un 
iekšzemes kopienu lejupslīdi, nodrošinot 
lielāku pievienoto vērtību zvejā un ar 
zveju saistītās darbībās un dažādošanu, ko 
panāk, pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm. Turklāt tai būtu 
jāpalīdz uzlabot produktivitāti, nodrošināt 
stabilus tirgus, resursu pieejamību un to, ka 
produkti patērētājiem ir pieejami par 
saprātīgām cenām.

Or. es

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai uzlabotu koordināciju un fondus, 
kuri piešķir atbalstu saskaņā ar kohēzijas 

(20) Lai uzlabotu koordināciju un fondus, 
kuri piešķir atbalstu saskaņā ar kohēzijas 
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politiku, proti, Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo 
fondu (ESF) un Kohēzijas fondu (KF), 
izmantotu saskaņoti ar lauku attīstībai 
paredzēto fondu, proti, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA), un jūrlietām un zivsaimniecībai 
paredzēto fondu, proti, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF), [Regulā 
(ES) Nr. [...], ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] ir paredzēti kopīgi noteikumi 
visiem šiem fondiem (turpmāk 
“VSS fondi”). KZP un IJP specifikas dēļ 
EJZF regulā ir iekļauti īpaši noteikumi, kas 
papildina minētās regulas noteikumus.

politiku, proti, Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo 
fondu (ESF) un Kohēzijas fondu (KF), 
izmantotu saskaņoti ar lauku attīstībai 
paredzēto fondu, proti, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA), un jūrlietām un zivsaimniecībai 
paredzēto fondu, proti, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF), [Regulā 
(ES) Nr. [...], ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] ir paredzēti kopīgi noteikumi 
visiem šiem fondiem (turpmāk 
“VSS fondi”). Ir arī jāuzsver, ka fondus 
var izmantot papildus, lai efektīvāk 
īstenotu Savienības kohēzijas politikas 
prioritātes un stratēģiju „Eiropa 2020”; 
šajā ziņā jāuzsver nepieciešamā sinerģija 
starp EJZF un ESF, lai sasniegtu 
svarīgos mērķus, kas saistīti ar 
nodarbinātību un nabadzības un sociālās 
atstumtības apkarošanu. KZP un IJP 
specifikas dēļ EJZF regulā ir iekļauti īpaši 
noteikumi, kas papildina minētās regulas 
noteikumus.

Or. es

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā veidojamā EJZF apmēru 
un ievērojot proporcionalitātes principu, 
attiecībā uz stratēģiskās plānošanas 
noteikumiem ir izdarīta atkāpe no Regulas 
[ar ko paredz kopīgus noteikumus], tāpēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
būtu jāorganizē vismaz divas reizes 
plānošanas periodā, tomēr tas nav obligāti 
jādara reizi gadā, jo tas gan Komisijai, gan 
dalībvalstīm radītu lielu administratīvo un 
finansiālo slogu.

(21) Ņemot vērā veidojamā EJZF apmēru 
un ievērojot proporcionalitātes principu, 
attiecībā uz stratēģiskās plānošanas 
noteikumiem ir izdarīta atkāpe no Regulas 
[ar ko paredz kopīgus noteikumus], tāpēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
būtu jāorganizē vismaz trīs reizes 
plānošanas periodā, tomēr tas nav obligāti 
jādara reizi gadā, jo tas gan Komisijai, gan 
dalībvalstīm radītu lielu administratīvo un 
finansiālo slogu.

Or. es
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Grozījums Nr. 8
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 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

(22) Lai nodrošinātu nozīmīgu pievienoto 
vērtību, Komisijas, dalībvalstu iestāžu un 
dažādu partneru partnerība būtu jāstiprina 
ar kārtību, kas nodrošina šo dalībnieku
līdzdalību, pilnībā ņemot vērā dalībvalstu 
iestāžu kompetenci. 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. Ņemot vērā 
zivsaimniecības nozares savdabību, būs 
jānodrošina tādu ekonomisko un sociālo 
partneru līdzdalība, kas pārstāv dažādas 
apakšnozares un teritoriālos līmeņus, 
zinātniskās pētniecības organizācijas un 
zivsaimniecības vietējo rīcības grupu 
(ZVRG) valsts un reģionālos tīklus. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, lai 
nodrošinātu sieviešu un minoritāšu grupu 
atbilstošu pārstāvību. Attiecīgie partneri 
būtu jāiesaista partnerības līgumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. es

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar vienkāršošanas mērķi 
visām EJZF darbībām, uz kurām attiecas 

(26) Saskaņā ar vienkāršošanas mērķi 
visām EJZF darbībām, uz kurām attiecas 



PA\903834LV.doc 9/35 PE491.019v01-00

LV

dalīta pārvaldība, ieskaitot kontroli un datu 
vākšanu, katrā dalībvalstī būtu jāizstrādā
viena darbības programma atbilstoši valsts 
struktūrai. Plānošanai būtu jāaptver periods 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim. Katrai dalībvalstij būtu 
jāsagatavo viena darbības programma. 
Katrā programmā būtu jānorāda ar EJZF 
izvirzītajām Savienības prioritātēm saistīto 
mērķu sasniegšanas stratēģija un 
izraudzītie pasākumi. Plānošanā būtu 
jāņem vērā Savienības prioritātes, 
vienlaikus tai vajadzētu būt pielāgotai 
valsts kontekstam un būtu jāpapildina citas 
Savienības rīcībpolitikas, jo īpaši lauku 
attīstības politika un kohēzijas politika.

dalīta pārvaldība, ieskaitot kontroli un datu 
vākšanu, katrā dalībvalstī būtu jāizstrādā 
viena darbības programma atbilstoši valsts 
struktūrai. Plānošanai būtu jāaptver periods 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim. Katrai dalībvalstij būtu 
jāsagatavo viena darbības programma. 
Katrā programmā būtu jānorāda ar EJZF 
izvirzītajām Savienības prioritātēm saistīto 
mērķu sasniegšanas stratēģija un 
izraudzītie pasākumi. Plānošanā būtu 
jāņem vērā Savienības prioritātes, 
vienlaikus tai vajadzētu būt pielāgotai 
valsts kontekstam un būtu jāpapildina citas 
Savienības rīcībpolitikas, jo īpaši lauku 
attīstības politika un ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas politika.

Or. es

Grozījums Nr. 10
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, ietverot sociālo 
inovāciju, un uzņēmējdarbību. Tāpēc EJZF 
būtu jāatbalsta novatoriskas darbības un 
uzņēmējdarbības attīstība.

Or. es

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai palielinātu zvejas un jūrlietu 
darbību konkurētspēju un ekonomiskos 
rezultātus, svarīgi ir arī ieguldījumi 

(32) Lai palielinātu zvejas un jūrlietu 
darbību konkurētspēju un ekonomiskos 
rezultātus, svarīgi ir arī ieguldījumi 
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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.

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.

Or. es

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Atzīstot lielo nozīmi, kāda mazapjoma 
piekrastes zvejā ir pašnodarbinātu 
zvejnieku laulātajiem, EJZF būtu jāatbalsta 
mācības un tīklu veidošana, kas veicina 
viņu profesionālo izaugsmi un sniedz 
līdzekļus tradicionāli veikto 
palīguzdevumu labākai izpildei.

(33) Atzīstot lielo nozīmi, kāda mazapjoma 
piekrastes zvejā ir pašnodarbinātu 
zvejnieku laulātajiem, EJZF būtu jāatbalsta 
mūžizglītība un tīklu veidošana, kas 
veicina viņu profesionālo izaugsmi un 
sniedz līdzekļus tradicionāli veikto 
palīguzdevumu labākai izpildei vai 
atbalsta zvejas darbību dažādošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 13
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) Apzinoties mazapjoma piekrastes 
zvejnieku vājo iesaistīšanos sociālajā 
dialogā, EJZF būtu jāatbalsta organizācijas, 
kas veicina šo dialogu atbilstošos forumos 
un stiprina nozares interešu pārstāvību.

Or. es
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Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
35. 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 prasmju paredzēšanai un
attiecīgām mācībām profesionālo prasmju 
apguvei attiecīgajā jomā ārpus 
zvejniecības.

Or. es

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Jāatgādina, ka Starptautiskā Darba 
organizācija (ILO) uzskata, ka zvejniecība 
ir bīstama nodarbošanās salīdzinājumā ar 
citām un ka dažādi nolīgumi un ieteikumi 
ir tikuši noslēgti vai pieņemti saskaņā ar 
pašu organizāciju, lai veicinātu 
pienācīgus darba apstākļus zvejniekiem.

Or. es

Grozījums Nr. 16
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 higiēnu, veselību un 
drošību uz kuģa un lai uzlabotu darba 
apstākļus nozarē, EJZF būtu jāatbalsta 
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ieguldījumi, kas saistīti ar drošību un 
higiēnu uz kuģa.

Or. es

Grozījums Nr. 17
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) Nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
ieviešanai būtu jāpalielina nozares 
konkurētspēja. Jāveic ietekmes 
novērtējums par nodarbinātības līmeni 
zivsaimniecības nozarē, un 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.

Or. es

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Apzinoties zvejas ostu, izkraušanas 
vietu un patvēruma vietu nozīmi, EJZF 
būtu jāatbalsta attiecīgi ieguldījumi, kuru 
mērķis ir palielināt energoefektivitāti, 
uzlabot vides aizsardzību, izkrauto 
produktu kvalitāti, kā arī drošību un darba 

(44) Apzinoties zvejas ostu, izkraušanas 
vietu un patvēruma vietu nozīmi, EJZF 
būtu jāatbalsta attiecīgi ieguldījumi, kuru 
mērķis ir palielināt energoefektivitāti, 
uzlabot vides aizsardzību, izkrauto 
produktu kvalitāti, veselību un drošību un 
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apstākļus. darba apstākļus.

Or. es

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Saskaņā ar Komisijas izstrādāto 
Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju, KZP mērķiem un stratēģiju 
“Eiropa 2020” EJZF būtu jāatbalsta no 
vides, ekonomikas un sociālā viedokļa 
ilgtspējīgas akvakultūras nozares attīstība.

(46) Saskaņā ar Komisijas izstrādāto 
Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju, KZP mērķiem un stratēģiju 
“Eiropa 2020” EJZF būtu jāatbalsta tādas 
akvakultūras nozares attīstība, kas ir 
ilgtspējīga no vides, ekonomikas un 
sociālā viedokļa un kas nodrošina augstu 
kvalitatīvas nodarbinātības līmeni.

Or. es

Grozījums Nr. 20
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 darbības, kas 
paredzētas, lai nodrošinātu piekļuvi 
sākotnējām mācībām un mūžizglītībai, un 
tīklu veidošana, kas stimulē zināšanu 
izplatīšanu, kā arī konsultāciju 
pakalpojumi, kas palīdz uzlabot operatoru 
vispārējo veiktspēju un konkurētspēju.

Or. es
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Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Apzinoties to, ka uz sabiedrību 
orientēta pieeja vietējai attīstībai daudzu 
gadu gaitā ir pierādījusi savu lietderīgumu 
zivsaimniecības reģionu un lauku apvidu 
attīstības veicināšanā, pilnībā ņemot vērā 
daudznozaru vajadzības vietējā attīstībā, 
atbalsts būtu jāturpina un jāstiprina arī 
turpmāk.

(55) Apzinoties to, ka uz sabiedrību 
orientēta pieeja vietējai attīstībai daudzu 
gadu gaitā ir pierādījusi savu lietderīgumu 
zivsaimniecības reģionu un lauku apvidu 
attīstības veicināšanā, pilnībā ņemot vērā 
daudznozaru vajadzības vietējā attīstībā un 
nodrošinot sociālo ilgtspēju, atbalsts būtu 
jāturpina un jāstiprina arī turpmāk.

Or. es

Grozījums Nr. 22
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 izaugsmi un 
ilgtspējīgas 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. es

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai (57) Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai 
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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.

attīstībai būtu jāpalīdz sasniegt stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķi veicināt sociālo 
iekļaušanu un nabadzības samazināšanu, 
paaugstināt nodarbinātības līmeni un 
sekmēt inovāciju, ietverot sociālo 
inovāciju, vietējā līmenī, kā arī teritoriālās 
kohēzijas mērķi, kas ir Lisabonas līguma 
galvenā prioritāte.

Or. es

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
58. apsvērums

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 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, visu 
dalībnieku līdzdalību un vietējās attīstības 
stratēģiju pārredzamību, lai nevienai 
atsevišķai interešu grupai lēmumu 
pieņemšanas struktūrās nebūtu vairāk par 
49 % balsstiesību.

Or. es

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Vietējo partnerību tīklu veidošana ir (59) Vietējo partnerību tīklu veidošana ir 
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būtisks šīs pieejas elements. Šo vietējo 
partnerību sadarbība ir nozīmīgs attīstības 
instruments, kura pieejamība būtu 
jānodrošina ar EJZF palīdzību.

būtisks šīs pieejas elements. Šo vietējo 
partnerību sadarbība ir nozīmīgs attīstības 
instruments, kura popularizēšana un 
pieejamība būtu jānodrošina ar EJZF 
palīdzību.

Or. es

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Atbalsts zivsaimniecības reģioniem no 
EJZF būtu jāsaskaņo ar vietējās attīstības 
atbalstu, ko sniedz citi Savienības fondi, un 
tam būtu jāattiecas uz visiem vietējās 
attīstības stratēģiju sagatavošanas un 
īstenošanas aspektiem un vietējo rīcības 
grupu darbībām, kā arī jāsedz vietējā 
apgabala aktivizēšanas un vietējās 
partnerības darbības izmaksas.

(60) Atbalsts zivsaimniecības reģioniem no 
EJZF būtu jāsaskaņo ar vietējās attīstības 
atbalstu, ko sniedz citi Savienības fondi, jo 
īpaši ESF, kas attiecas uz nodarbinātību 
un sociālo iekļaušanu, un tam būtu 
jāattiecas uz visiem vietējās attīstības 
stratēģiju sagatavošanas un īstenošanas 
aspektiem un vietējo rīcības grupu 
darbībām, kā arī jāsedz vietējā apgabala 
aktivizēšanas un vietējās partnerības 
darbības izmaksas.

Or. es

Grozījums Nr. 27
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 

(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 
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un veicinātu Savienības ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju.

un veicinātu nodarbinātību un 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
Savienībā.

Or. es

Grozījums Nr. 28
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 
ekonomiskā izaugsme, kvalitatīva 
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.

Or. es

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81) EJZF vajadzētu būtu papildinošam un 
saskanīgam ar esošiem un turpmākiem 
finanšu instrumentiem, kurus Savienība un 
dalībvalstis darījušas pieejamus valsts un 
reģionālā līmenī ar mērķi veicināt okeānu, 
jūru un piekrastes aizsardzību un 
ilgtspējīgu izmantošanu, sekmēt efektīvāku 
sadarbību starp dalībvalstīm un to 
piekrastes, salu un tālākajiem reģioniem un 
ņemt vērā valsts un vietēja mēroga 

(81) EJZF vajadzētu būt papildinošam un 
saskanīgam ar esošiem un turpmākiem 
finanšu instrumentiem, kurus Savienība un 
dalībvalstis darījušas pieejamus valsts un 
reģionālā līmenī ar mērķi veicināt 
ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo 
izaugsmi; okeānu, jūru un piekrastes 
aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, 
sekmēt efektīvāku sadarbību starp 
dalībvalstīm un to piekrastes, salu un 
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projektu prioritātes un īstenošanas 
progresu. Šis fonds būs saistīts ar citiem 
Savienības politikas virzieniem, kas var 
ietvert jūrlietu dimensiju, jo īpaši Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas 
fondu un Eiropas Sociālo fondu, kā arī 
pētniecības programmu “Apvārsnis 2020” 
un enerģētikas politiku.

tālākajiem reģioniem un ņemt vērā valsts 
un vietēja mēroga projektu prioritātes un 
īstenošanas progresu. Šis fonds būs saistīts 
ar citiem Savienības politikas virzieniem, 
kas var ietvert jūrlietu dimensiju, jo īpaši 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Sociālo fondu, 
kā arī pētniecības programmu 
“Apvārsnis 2020” un enerģētikas politiku.

Or. es

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zivsaimniecības reģionu un zvejas 
iekšējos ūdeņos ilgtspējīgu attīstību;

c) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, 
nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu un
zivsaimniecības reģionu un zvejas iekšējos 
ūdeņos sociālo kohēziju;

Or. es

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
zvejniecību un akvakultūru;

a) veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
zvejniecību un akvakultūru un sekmēt 
augstu kvalitatīvas nodarbinātības līmeni;

Or. es

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts



PA\903834LV.doc 19/35 PE491.019v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicināt zivsaimniecības reģionu 
līdzsvarotu un iekļaujošu teritoriālo 
attīstību;

c) veicināt zivsaimniecības reģionu 
līdzsvarotu un iekļaujošu teritoriālo 
attīstību un sociālo kohēziju;

Or. es

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Nodarbinātības un teritoriālās kohēzijas 
palielināšana, pievēršot uzmanību šādiem 
mērķiem:

1) Nodarbinātības un ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
palielināšana, pievēršot uzmanību šādiem 
mērķiem:

Or. es

Grozījums Nr. 34
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, kvalitatīvu darbvietu radīšanas 
un darbaspēka mobilitātes veicināšana 
piekrastes un iekšzemes kopienās, kas 
atkarīgas no zvejas un akvakultūras;

Or. es

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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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) dažādošana, ko panāk, līdztekus zvejas 
darbībām pievēršoties citām 
dzīvotspējīgām jūras ekonomikas nozarēm, 
un jūras ekonomikas ilgtspējīga izaugsme, 
tostarp klimata pārmaiņu seku mazināšana.

Or. es

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalsts tehnoloģiju izstrādes, inovācijas 
un zināšanu pārneses stiprināšanai;

a) atbalsts tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, 
ietverot sociālo inovāciju, un zināšanu 
pārneses stiprināšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 37
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, konkurētspējas un 
dzīvotspējas palielināšana un veselības un 
drošības un darba apstākļu uzlabošana 
zvejniecībā

Or. es

Grozījums Nr. 38
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 profesionālo prasmju un 
mūžizglītības paredzēšana un attīstība;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalsts tehnoloģiju izstrādes, inovācijas 
un zināšanu pārneses stiprināšanai;

a) atbalsts tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, 
ietverot sociālo inovāciju, un zināšanu 
pārneses stiprināšanai; 

Or. es

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jaunu profesionālo prasmju attīstība un 
mūžizglītība;

c) jaunu profesionālo prasmju un 
mūžizglītības paredzēšana un attīstība;

Or. es

Grozījums Nr. 41
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, 
iestāžu spēju palielināšanai un efektīvai 
valsts pārvaldei, un tādu citu personu 
iespēju palielināšanai, kas piedalās fonda 
finansēto pasākumu izpildē.
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Or. es

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no [Regulas (ES) Nr. […], ar 
ko paredz kopīgus noteikumus] 5. panta 
4. punkta, Komisija vismaz divas reizes 
plānošanas periodā apspriežas par EJZF 
atbalsta īstenošanu ar organizācijām, kas 
pārstāv partnerus Savienības līmenī.

Atkāpjoties no [Regulas (ES) Nr. […], ar 
ko paredz kopīgus noteikumus] 5. panta 
4. punkta, Komisija vismaz trīs reizes 
plānošanas periodā apspriežas par EJZF 
atbalsta īstenošanu ar organizācijām, kas 
pārstāv partnerus Savienības līmenī.

Or. es

Grozījums Nr. 43
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.
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Or. es

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzņēmuma īpašumtiesību nodošana; e) uzņēmuma īpašumtiesību nodošana, 
izņemot ģimenes uzņēmuma 
īpašumtiesību nodošanas gadījumus vai ja 
īpašumtiesību nodošana tiek papildināta 
ar dažādošanas projektu;

Or. es

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts izstrādā darbības programmu 
ciešā sadarbībā ar partneriem, kas minēti
[Regulas (ES) Nr. […], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 5. pantā. 
Apspriešanos ar partneriem par 
programmas sagatavošanas dokumentiem 
organizē tā, lai partneri tos varētu 
pārbaudīt.

2. Dalībvalsts izstrādā darbības programmu 
ciešā sadarbībā ar partneriem, kā minēts
[Regulas (ES) Nr. […], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 5. pantā. 
Apspriešanos ar partneriem par 
programmas sagatavošanas dokumentiem 
organizē tā, lai partneri tos varētu pārbaudīt 
un izteikt savu viedokli pirms programmas 
nosūtīšanas Komisijai.

Or. es

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 5. pantā 
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noteikto, partneri, ar kuriem veikta 
apspriešanās, cita starpā ietver attiecīgās 
valsts iestādes un uzņēmumus, ieskaitot 
tos, kas ir atbildīgi par vidi un par vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšanu, 
ekonomiskos un sociālos partnerus, kuri 
pārstāv dažādas attiecīgās apakšnozares 
un teritoriālos līmeņus zivsaimniecības 
nozarē, zinātniskās pētniecības 
organizācijas un ZVRG valsts un 
reģionālos tīklus.

Or. es

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) [Regulas (ES) Nr. […], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 5. pantā minētos 
partnerus un ar partneriem rīkotās 
apspriešanās rezultātus;

m) 18. pantā minētos partnerus un ar 
partneriem rīkotās apspriešanās rezultātus 
saskaņā ar [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 5. pantu;

Or. es

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Turklāt darbības programmā iekļauj 
konkrētu darbību aprakstu, kuras jāveic, lai 
veicinātu vienlīdzīgas iespējas un 
nepieļautu diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, ticības vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ, tostarp kārtību, 
lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības 
principa integrēšanu darbības programmā
un darbībās.

3. Turklāt darbības programmā iekļauj 
konkrētu darbību aprakstu, kuras jāveic, lai 
veicinātu vienlīdzīgas iespējas un 
nepieļautu diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, ticības vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ, tostarp kārtību, 
lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības 
principa un iespēju vienlīdzības principa 
integrēšanu darbības programmā un 
darbībās.
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Or. es

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

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, 
ietverot sociālo inovāciju, 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.

Or. es

Grozījums Nr. 50
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) mūžizglītību, zinātniskas informācijas 
un novatoriskas prakses izplatīšanu un 
jaunu profesionālo prasmju paredzēšanu 
un apguvi jo īpaši saistībā ar jūras 
ekosistēmas ilgtspējīgu pārvaldību, 
darbībām jūrlietu jomā, inovāciju un 
uzņēmējdarbību;

Or. es

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīklu veidošanu un pieredzes un labākās b) tīklu veidošanu un pieredzes un labākās 
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prakses piemēru apmaiņu starp 
ieinteresētajām personām, arī 
organizācijām, kas veicina sieviešu un 
vīriešu iespēju vienlīdzību;

prakses piemēru apmaiņu starp 
ieinteresētajām personām, arī 
organizācijām, kas veicina sieviešu un 
vīriešu iespēju vienlīdzību un līdztiesību, 
un apvienībām, kas pārstāv zvejnieku 
laulātos;

Or. es

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

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 
zvejniekus, organizācijas, kas pārstāv 
zvejniekus, zvejnieku laulātos, kuri 
piedalās zvejas darbībās, un citas 
attiecīgās ieinteresētās personas.

Or. es

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
arī pašnodarbinātu zvejnieku laulātajiem 
vai, ja un ciktāl tas atzīts attiecīgās valsts 
tiesību aktos, pašnodarbinātu zvejnieku 
dzīves partneriem, kuri nav algoti 
darbinieki vai darījumu partneri, ja tie 
parasti un saskaņā ar valsts tiesību aktu 
noteikumiem piedalās pašnodarbinātu 
zvejnieku darbībās vai veic palīgdarbus.

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
arī pašnodarbinātu zvejnieku laulātajiem 
vai, ja un ciktāl tas atzīts attiecīgās valsts 
tiesību aktos, pašnodarbinātu zvejnieku 
dzīves partneriem, kuri nav algoti 
darbinieki vai darījumu partneri, ja tie 
parasti un saskaņā ar valsts tiesību aktu 
noteikumiem piedalās vai vēlas piedalīties
pašnodarbinātu zvejnieku darbībās vai veic 
palīgdarbus.

Or. es
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Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu zvejnieku darba apstākļus 
uz kuģa, EJZF var atbalstīt ieguldījumus 
kuģos vai individuālajā aprīkojumā, ja šie 
ieguldījumi pārsniedz valsts vai Savienības 
tiesību aktos paredzētos standartus.

1. Lai uzlabotu zvejnieku darba apstākļus 
uz kuģa, EJZF var atbalstīt ieguldījumus 
kuģos vai individuālajā aprīkojumā, vai 
mācībās, ja šie ieguldījumi pārsniedz valsts 
vai Savienības tiesību aktos paredzētos 
standartus.

Or. es

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja darbība ir ieguldījums kuģī, atbalstu 
vienam un tam pašam zvejas kuģim 
nepiešķir vairāk kā vienu reizi plānošanas 
periodā. Ja darbība ir ieguldījums 
individuālajā aprīkojumā, atbalstu vienam 
un tam pašam saņēmējam nepiešķir vairāk 
kā vienu reizi plānošanas periodā.

3. Ja darbība ir ieguldījums kuģī, atbalstu 
vienam un tam pašam zvejas kuģim 
nepiešķir vairāk kā vienu reizi plānošanas 
periodā. Ja darbība ir ieguldījums 
individuālajā aprīkojumā vai mācībās, 
atbalstu vienam un tam pašam saņēmējam 
nepiešķir vairāk kā vienu reizi plānošanas 
periodā.

Or. es

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai paaugstinātu izkrauto produktu 
kvalitāti, palielinātu energoefektivitāti, 
veicinātu vides aizsardzību vai uzlabotu 
drošību un darba apstākļus, EJZF var 
atbalstīt ieguldījumus zvejas ostas vai 
izkraušanas vietu infrastruktūras 

1. Lai paaugstinātu izkrauto produktu 
kvalitāti, palielinātu energoefektivitāti, 
veicinātu vides aizsardzību vai uzlabotu 
veselību un drošību un darba apstākļus, 
EJZF var atbalstīt ieguldījumus zvejas 
ostas vai izkraušanas vietu infrastruktūras 
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uzlabošanā, tostarp ieguldījumus atkritumu 
un jūras piesārņojuma savākšanas iekārtās.

uzlabošanā, tostarp ieguldījumus atkritumu 
un jūras piesārņojuma savākšanas iekārtās.

Or. es

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai samazinātu iekšējos ūdeņos veiktas 
zvejas ietekmi uz vidi, palielinātu 
energoefektivitāti, paaugstinātu izkrauto 
zivju kvalitāti vai uzlabotu drošību vai 
darba apstākļus, EJZF var atbalstīt 
ieguldījumus:

1. Lai samazinātu iekšējos ūdeņos veiktas 
zvejas ietekmi uz vidi, palielinātu 
energoefektivitāti, paaugstinātu izkrauto 
zivju kvalitāti vai uzlabotu veselību un 
drošību vai darba apstākļus, EJZF var 
atbalstīt ieguldījumus:

Or. es

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuģos vai individuālajā aprīkojumā, kā 
norādīts 33. pantā, atbilstīgi minētajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem;

a) kuģos vai individuālajā aprīkojumā, vai 
mācībās, kā norādīts 33. pantā, atbilstīgi 
minētajā pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veicinātu inovāciju akvakultūrā, 
EJZF var atbalstīt darbības:

1. Lai veicinātu inovāciju akvakultūrā, 
ietverot sociālo inovāciju, EJZF var 
atbalstīt darbības:
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Or. es

Grozījums Nr. 60
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 
paredzēšanu un apguvi akvakultūrā;

Or. es

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīklu veidošanu un pieredzes un labākās 
prakses piemēru apmaiņu starp 
akvakultūras uzņēmumiem vai 
profesionālajām organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
zinātniskām organizācijām vai 
organizācijām, kas veicina vīriešu un 
sieviešu iespēju vienlīdzību.

b) tīklu veidošanu un pieredzes un labākās 
prakses piemēru apmaiņu starp 
akvakultūras uzņēmumiem vai 
profesionālajām organizācijām un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
zinātniskām organizācijām vai 
organizācijām, kas veicina vīriešu un 
sieviešu iespēju vienlīdzību un līdztiesību.

Or. es

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) funkcionāli vienots no ģeogrāfiskā, 
ekonomiskā un sociālā aspekta, īpaši 
ņemot vērā zvejniecības un akvakultūras 
jomu, un nodrošina pietiekamu 

b) funkcionāli vienots no ģeogrāfiskā, 
ekonomiskā un sociālā aspekta, īpaši 
ņemot vērā zvejniecības un akvakultūras 
jomu.
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cilvēkresursu, finansiālo un ekonomisko 
resursu kritisko masu, lai būtu iespējams 
īstenot dzīvotspējīgu vietējās attīstības 
stratēģiju.

Or. es

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina to, lai vietējā sabiedrība 
pilnībā izmantotu jūrlietu un piekrastes 
attīstības sniegtās iespējas un gūtu labumu 
no tām.

b) nodrošina to, lai vietējā sabiedrība 
piedalītos integrētas vietējās attīstības 
stratēģijas noteikšanā un pilnībā 
izmantotu jūrlietu un piekrastes attīstības 
sniegtās iespējas un gūtu labumu no tām.

Or. es

Grozījums Nr. 64
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 un pilsoniskās sabiedrības, ietverot 
nepietiekami pārstāvētās grupas, 
līdzsvarotu pārstāvību;

Or. es

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina zvejniecības un akvakultūras 
nozares plašu pārstāvību.

b) nodrošina zvejniecības un akvakultūras 
nozares plašu pārstāvību, ietverot 
apvienības, kas pārstāv zvejnieku laulātos, 
kuri piedalās zvejas darbībās.

Or. es

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
64. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sagatavošanās atbalsts attiecas uz spēju 
veidošanu, mācībām un tīklu veidošanu ar 
mērķi sagatavot un īstenot vietējās 
attīstības stratēģiju.

1. Sagatavošanās atbalsts attiecas uz spēju 
veidošanu, apspriešanos, mācībām un tīklu 
veidošanu ar mērķi sagatavot un īstenot 
vietējās attīstības stratēģiju.

Or. es

Grozījums Nr. 67
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, 
kvalitatīvu darbvietu radīšana un 
inovācijas, ietverot sociālo inovāciju,
veicināšana visos zvejas un akvakultūras 
produktu piegādes ķēdes posmos;

Or. es

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dažādošanas un darbvietu radīšanas 
veicināšana zivsaimniecības reģionos, jo 
īpaši citās jūrlietu nozarēs;

b) dažādošanas un kvalitatīvu darbvietu 
radīšanas veicināšana zivsaimniecības 
reģionos, jo īpaši citās jūrlietu nozarēs;

Or. es

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
81. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalsta ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, nodarbinātību, inovāciju un 
jaunas tehnoloģijas jaunās un perspektīvās 
jūras nozarēs piekrastes reģionos, tādējādi 
papildinot iedibinātas nozaru un valsts 
mēroga darbības;

c) atbalsta ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, augstu kvalitatīvas 
nodarbinātības līmeni, inovāciju, ietverot 
sociālo inovāciju, un jaunas tehnoloģijas 
jaunās un perspektīvās jūras nozarēs 
piekrastes reģionos, tādējādi papildinot 
iedibinātas nozaru un valsts mēroga 
darbības;

Or. es

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
92. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valsts mēroga tīklu izveidi, kuru mērķis 
ir informācijas izplatīšana, spēju 
veidošana, apmaiņa ar labākās prakses 
piemēriem un to teritorijā izveidotu ZVRG 
sadarbības atbalstīšana.

b) valsts mēroga tīklu izveidi, kuru mērķis 
ir informācijas izplatīšana, spēju veidošana 
partneriem, kas piedalās fonda finansēto 
darbību īstenošanā, apmaiņa ar labākās 
prakses piemēriem un to teritorijā izveidotu 
ZVRG sadarbības atbalstīšana.

Or. es
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Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
131. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EJZF ietekmi vērtē attiecībā pret 6. pantā 
norādītajām Savienības prioritātēm.

EJZF ietekmi vērtē attiecībā pret 6. pantā 
norādītajām Savienības prioritātēm, jo 
īpaši ilgtspējīgu darbvietu izveidi.

Or. es

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
131. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka šīm 
Savienības prioritātēm specifisku rādītāju 
kopumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 151. panta 3. punktā.

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka šīm 
Savienības prioritātēm specifisku rādītāju 
kopumu, ietverot attiecīgos sociālos 
rādītājus. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 151. panta 3. punktā.

Or. es

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
132. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošināt sociālās un nodarbinātības 
situācijas progresa uzraudzību teritorijās, 
kas ir ieinteresētas fonda darbībās;

Or. es

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
III pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 1. punkts – 1. aile – 1.a rinda (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EJZF prioritāte
2. Veicināt novatorisku, konkurētspējīgu 
un uz zināšanām balstītu zvejniecību;
3. Veicināt novatorisku, konkurētspējīgu 
un uz zināšanām balstītu akvakultūru;
8. tematiskais mērķis: veicināt 
nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka 
mobilitāti

Or. es

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
III pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 1. punkts – 2. aile – 1.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Strādājošo veselība un drošība: tāda 
mehānisma pastāvēšana, kas nodrošina 
ES tiesību aktu par strādājošo veselību un 
drošību zivsaimniecības nozarē efektīvu 
izpildi un piemērošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
III pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 1. punkts – 3. aile – 1.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES tiesību aktu par strādājošo veselību un 
drošību efektīvu īstenošanu un 
piemērošanu nodrošina, izmantojot:
– efektīvu ES noteikumu izpildi un 
piemērošanu;
– tādas valsts stratēģijas pastāvēšanu, kas 
saistīta ar veselību un drošību darbā.

Or. es
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