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Grozījums Nr. 54
Kriton Arsenis

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 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijas 117. panta noteikumus.

(2) EJZF darbības jomā būtu jāiekļauj KZP 
atbalsts, kas aptver jūras bioloģisko 
resursu, saldūdens bioloģiskos resursu 
saglabāšanu, pārvaldību un ilgtspējīgu
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 Nāciju Organizācijas Jūras 
tiesību konvencijas 117. panta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kopējās zivsaimniecības politikas 
panākumi ir atkarīgi no efektīvas kontroles, 
inspekcijas un noteikumu izpildes sistēmas, 
kā arī no ticamiem un pilnīgiem datiem, 
kas vajadzīgi gan zinātniskajiem 
ieteikumiem, gan īstenošanai un kontrolei; 
tāpēc EJZF būtu jāatbalsta šie politikas 
pasākumi.

(3) Kopējās zivsaimniecības politikas 
panākumi ir atkarīgi no efektīvas kontroles, 
inspekcijas un noteikumu izpildes sistēmas, 
kā arī no ticamiem un pilnīgiem, un 
savlaicīgiem datiem, kas vajadzīgi gan 
zinātniskajiem ieteikumiem, gan 
īstenošanai un kontrolei; tāpēc EJZF būtu 
jāatbalsta šie politikas pasākumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Kriton Arsenis

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, vides ziņā ilgtspējīgas un 
resursefektīvas zvejniecības un 
akvakultūras attīstīšanu, īpašu uzmanību 
pievēršot bioloģiskajai akvakultūrai, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Kriton Arsenis

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 

(8) Kopējās zivsaimniecības politikas 
vispārējais mērķis ir nodrošināt to, lai 
zvejas un akvakultūras darbības garantētu
jūras bioloģisko resursu vides ilgtspēju 
ilgtermiņā, kas ir priekšnoteikums
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. 
Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot 
produktivitāti, nodrošināt pietiekami 
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nodarbinātajiem, stabilus tirgus, resursu 
pieejamību un to, ka produkti patērētājiem 
ir pieejami par saprātīgām cenām.

augstu dzīves līmeni zvejniecības nozarē 
nodarbinātajiem, stabilus tirgus, resursu 
pieejamību ilgtermiņā un to, ka produkti 
patērētājiem ir pieejami par saprātīgām 
cenām.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Īpaši svarīgi ir labāk integrēt vides 
apsvērumus KZP, kurai būtu jāpalīdz 
izpildīt Savienības vides politikas un 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un 
uzdevumus. KZP mērķis ir izmantot dzīvos 
jūras bioloģiskos resursus tā, lai atjaunotu 
un uzturētu zivju krājumus tādā apjomā, lai 
ne vēlāk kā 2015. gadā panāktu maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu. Īstenojot 
KZP, zvejniecību pārvaldībā tiek ieviesta 
piesardzības pieeja un ekosistēmas pieeja. 
Attiecīgi EJZF būtu jāpalīdz aizsargāt 
jūras vidi, kā izklāstīts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
17. jūnija Direktīvā 2008/56/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras 
vides politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva)8.

(9) Īpaši svarīgi ir labāk integrēt vides 
apsvērumus KZP, kurai būtu jāpalīdz 
izpildīt Savienības vides politikas un 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un 
uzdevumus. KZP mērķis ir izmantot dzīvos 
jūras bioloģiskos resursus tā, lai atjaunotu 
un uzturētu zivju krājumus tādā apjomā, lai 
līdz 2015. gadam, ja tas iespējams, un ne 
vēlāk kā 2020. gadā, panāktu maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu.

Or. es

Grozījums Nr. 59
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Īpaši svarīgi ir labāk integrēt vides 
apsvērumus KZP, kurai būtu jāpalīdz 
izpildīt Savienības vides politikas un 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un 
uzdevumus. KZP mērķis ir izmantot dzīvos 
jūras bioloģiskos resursus tā, lai atjaunotu 
un uzturētu zivju krājumus tādā apjomā, lai 
ne vēlāk kā 2015. gadā panāktu maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu. Īstenojot 
KZP, zvejniecību pārvaldībā tiek ieviesta 
piesardzības pieeja un ekosistēmas pieeja. 
Attiecīgi EJZF būtu jāpalīdz aizsargāt jūras 
vidi, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija 
Direktīvā 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva)8.

(9) Īpaši svarīgi ir labāk integrēt vides 
apsvērumus KZP, kurai būtu jāpalīdz 
izpildīt Savienības vides politikas un 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un 
uzdevumus. KZP mērķis ir izmantot dzīvos 
jūras bioloģiskos resursus tā, lai atjaunotu 
un uzturētu zivju krājumus tādā apjomā, 
lai — ja iespējams — ne vēlāk kā 
2015. gadā panāktu maksimālo ilgtspējīgas 
ieguves apjomu, pretējā gadījumā —
2020. gadā. Īstenojot KZP, zvejniecību 
pārvaldībā tiek ieviesta piesardzības pieeja 
un ekosistēmas pieeja. Attiecīgi EJZF būtu 
jāpalīdz aizsargāt jūras vidi, kā izklāstīts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija 
Direktīvā 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva)8.

Or. fr

Pamatojums

Visām sugām 2015. gada termiņu nevarēs piemērot.

Grozījums Nr. 60
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Īpaši svarīgi ir labāk integrēt vides 
apsvērumus KZP, kurai būtu jāpalīdz 
izpildīt Savienības vides politikas un 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un 
uzdevumus. KZP mērķis ir izmantot dzīvos 
jūras bioloģiskos resursus tā, lai atjaunotu 
un uzturētu zivju krājumus tādā apjomā, lai 
ne vēlāk kā 2015. gadā panāktu maksimālo 

(9) Īpaši svarīgi ir labāk integrēt vides 
apsvērumus KZP, kurai būtu jāpalīdz 
izpildīt Savienības vides politikas un 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un 
uzdevumus. KZP mērķis ir ilgtspējīgi
izmantot dzīvos jūras bioloģiskos resursus 
tā, lai atjaunotu un uzturētu visu izmantoto 
sugu krājumus lielākā apjomā par to, kāds 
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ilgtspējīgas ieguves apjomu. Īstenojot 
KZP, zvejniecību pārvaldībā tiek ieviesta 
piesardzības pieeja un ekosistēmas pieeja. 
Attiecīgi EJZF būtu jāpalīdz aizsargāt jūras 
vidi, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija 
Direktīvā 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva)8.

ļautu ne vēlāk kā 2015. gadā panākt
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu vai 
attiecīgo tuvināto vērtību. Īstenojot KZP, 
tiek ieviesta piesardzības pieeja un uz 
ekosistēmu balstīta zvejniecību un 
akvakultūras pārvaldība. Attiecīgi EJZF 
būtu jāpalīdz aizsargāt jūras vidi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija 
Direktīvā 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva)8.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) KZP mērķu sasniegšana būtu 
apdraudēta, ja Savienības finansiālo 
palīdzību no EJZF izmaksātu operatoriem, 
kuri ex ante neievēro prasības, kas saistītas 
ar jūras bioloģisko resursu saglabāšanu 
sabiedrības interesēs. Tāpēc būtu jāpieņem 
tikai tādu operatoru pieteikumi, kuri 
noteiktu laiku pirms atbalsta pieteikuma 
iesniegšanas nav bijuši iesaistīti Savienības 
NNN kuģu sarakstā minētu zvejas kuģu 
darbībā, pārvaldībā vai bijuši to 
īpašumtiesību turētāji, kā noteikts 40. panta 
3. punktā Padomes 2008. gada 
29. septembra Regulā (EK) Nr. 1005/2008, 
ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai 
aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, 
nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko 
groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) 
Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar 
ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) 

(15) KZP mērķu sasniegšana būtu 
apdraudēta, ja Savienības finansiālo 
palīdzību no EJZF izmaksātu operatoriem, 
kuri ex ante neievēro prasības, kas saistītas 
ar jūras bioloģisko resursu saglabāšanu 
sabiedrības interesēs. Tāpēc būtu jāpieņem 
tikai tādu operatoru pieteikumi, kuri 
noteiktu laiku pirms atbalsta pieteikuma 
iesniegšanas nav bijuši iesaistīti Savienības 
NNN kuģu sarakstā minētu zvejas kuģu 
darbībā, pārvaldībā vai bijuši to 
īpašumtiesību turētāji, kā noteikts 40. panta 
3. punktā Padomes 2008. gada 
29. septembra Regulā (EK) Nr. 1005/2008, 
ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai 
aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, 
nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko 
groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) 
Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar 
ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) 
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Nr. 1447/1999, un kuri nav izdarījuši 
smagu pārkāpumu, kā definēts 42. pantā 
Regulā (EK) Nr. 1005/2008 vai 90. panta 
1. punktā 2009. gada 20. novembra 
Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 
Kopienas kontroles sistēmu, lai 
nodrošinātu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, un 
groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) 
Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) 
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) 
Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) 
Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) 
Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un 
(EK) Nr. 1342/2008, un atceļ 
Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) 
Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006, vai 
pieļāvuši citus KZP noteikumu 
neievērošanas gadījumus, kas īpaši apdraud 
attiecīgo krājumu ilgtspējību un rada 
ievērojamus draudus dzīvo jūras bioloģisko 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kas ļautu 
atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas, kuras pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma (turpmāk 
“MSY”) nodrošināšanai vajadzīgo līmeni.

Nr. 1447/1999, un kuri nav izdarījuši 
smagu pārkāpumu, kā definēts 42. pantā 
Regulā (EK) Nr. 1005/2008 vai 90. panta 
1. punktā 2009. gada 20. novembra 
Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 
Kopienas kontroles sistēmu, lai 
nodrošinātu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, un 
groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) 
Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) 
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) 
Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) 
Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) 
Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un 
(EK) Nr. 1342/2008, un atceļ 
Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) 
Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006, vai 
pieļāvuši citus KZP noteikumu 
neievērošanas gadījumus, kas īpaši apdraud 
attiecīgo krājumu ilgtspējību ilgtermiņā un 
rada ievērojamus draudus dzīvo jūras 
bioloģisko resursu ilgtspējīgai 
izmantošanai, kas ļautu atjaunot un uzturēt 
izmantoto sugu populācijas, kuras 
pārsniedz maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma (turpmāk “MSY”) vai attiecīgās 
tuvinātās vērtības nodrošināšanai līdz 
2015. gadam vajadzīgo līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 

(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 



AM\907165LV.doc 9/82 PE492.694v01-00

LV

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.

resursu saglabāšanu sabiedrības interesēs, 
tādus kā datu vākšana, stabila un pastāvīga 
līdzsvara rašana starp zvejas kapacitāti un
zvejas iespējām 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.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Martina Anderson

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, centieni rast 
līdzsvaru starp zvejas flotes kapacitāti un
zvejas iespējām 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.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pieejamo saistību apropriāciju 
ikgadējais sadalījums dalībvalstīm 
Komisijai būtu jāsagatavo, izmantojot 
objektīvus un pārredzamus kritērijus; šo 
kritēriju vidū vajadzētu būt vēsturiskajiem 
piešķīrumiem saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1198/2006 un 
vēsturiskajam līdzekļu izmantojumam 
saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 861/2006.

(24) Pieejamo saistību apropriāciju 
ikgadējais sadalījums dalībvalstīm 
Komisijai būtu jāsagatavo, izmantojot 
objektīvus un pārredzamus kritērijus; šo 
kritēriju vidū vajadzētu būt vēsturiskajiem 
piešķīrumiem saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1198/2006 un 
vēsturiskajam līdzekļu izmantojumam 
saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 861/2006. Šos kritērijus, kā arī 
ikgadējo sadalījumu, dara publiski 
pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pieejamo saistību apropriāciju 
ikgadējais sadalījums dalībvalstīm 
Komisijai būtu jāsagatavo, izmantojot 
objektīvus un pārredzamus kritērijus; šo 
kritēriju vidū vajadzētu būt vēsturiskajiem 
piešķīrumiem saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1198/2006 un 
vēsturiskajam līdzekļu izmantojumam 
saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 861/2006.

(24) Pieejamo saistību apropriāciju 
ikgadējais sadalījums dalībvalstīm 
Komisijai būtu jāsagatavo, izmantojot 
objektīvus un pārredzamus kritērijus, un 
šis sadalījums jāpublisko; šo kritēriju vidū 
vajadzētu būt vēsturiskajiem piešķīrumiem 
saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1198/2006 un vēsturiskajam līdzekļu 
izmantojumam saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 861/2006.

Or. en

Pamatojums

Efektīvai zivsaimniecības subsīdiju jautājuma risināšanai obligāts priekšnoteikums ir 
uzlabota pārredzamība.
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Grozījums Nr. 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Saskaņā ar vienkāršošanas un 
decentralizācijas mērķi visām EJZF 
darbībām, uz kurām attiecas 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, 
kurā tiktu iekļautas atšķirīgas vietējās 
darbības programmas. 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.

Or. es

Grozījums Nr. 67
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar vienkāršošanas mērķi 
visām EJZF darbībām, uz kurām attiecas 
dalīta pārvaldība, ieskaitot kontroli un datu 
vākšanu, katrā dalībvalstī būtu jāizstrādā 
viena darbības programma atbilstoši valsts 
struktūrai. Plānošanai būtu jāaptver periods 

(26) Saskaņā ar vienkāršošanas mērķi 
visām EJZF darbībām, uz kurām attiecas 
dalīta pārvaldība, ieskaitot kontroli un datu 
vākšanu, katrā dalībvalstī būtu jāizstrādā 
viena darbības programma atbilstoši valsts 
struktūrai. Plānošanai būtu jāaptver periods 
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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.

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, kohēzijas un vides
politika.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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. Tāpēc EJZF būtu 
jāatbalsta novatoriskas un vides ziņā 
ilgtspējīgas darbības un uzņēmējdarbības 
attīstība saskaņā ar izmantoto sugu 
populāciju atjaunošanu un uzturēšanu 
apjomā, kas pārsniedz maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai līdz 2015. gadam 
vajadzīgo līmeni, kā arī laba vides 
stāvokļa sasniegšanu un saglabāšanu līdz 
2020. gadam, ar piesardzības principu un 
uz ekosistēmas balstītu zvejniecības 
pārvaldību.

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Georgios Koumoutsakos

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 
apmācība, izglītība un mūžizglītība, 
zinātnieku un zvejnieku sadarbība, kas 
stimulē zināšanu izplatīšanu un sekmē 
karjeras iespējas jūrlietās, kā arī 
konsultāciju pakalpojumi, kas palīdz 
uzlabot operatoru vispārējo veiktspēju un 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Kriton Arsenis

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 
mūžizglītība un apmācība, zinātnieku un
zvejnieku sadarbība, kas stimulē zināšanu 
izplatīšanu, kā arī konsultāciju 
pakalpojumi, kas palīdz uzlabot operatoru 
vispārējo ilgtspēju, veiktspēju un 
konkurētspēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 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.

Or. es

Grozījums Nr. 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 piekrastes zvejnieku 
sociālo un teritoriālo svarīgumu, EJZF 
būtu jāatbalsta organizācijas, kas veicina 
piekrastes zvejas sociālo dialogu 
atbilstošos forumos.

Or. es

Grozījums Nr. 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Apzinoties iespējas, ko mazapjoma
piekrastes zvejniekiem paver dažādošana, 

(35) Apzinoties iespējas, ko piekrastes 
zvejniekiem paver dažādošana, un viņu 
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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.

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.

Or. es

Grozījums Nr. 74
Kriton Arsenis

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 ieguldījumi, 
kas saistīti ar drošību un higiēnu uz kuģa, 
ar nosacījumu, ka šāda ieguldījuma 
rezultātā nepieaug kuģa zvejas kapacitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Saistībā ar nododamu zvejas 
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.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Nododamas zvejas koncesijas nav piemērots risinājums zvejniecības nozares problēmām.

Grozījums Nr. 76
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Saistībā ar nododamu zvejas 
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.

(37) Lai palīdzētu dalībvalstīm tādu jaunu
zvejas iespēju iedalīšanas sistēmu 
ieviešanā, kas atbilstu publiski pieejamiem 
mērķiem un pārredzamiem kritērijiem,
EJZF būtu jāpiešķir atbalsts spēju 
veidošanai un labākās prakses piemēru 
apmaiņai.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Saistībā ar nododamu zvejas 
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.

(37) Nolūkā palīdzēt dalībvalstīm tādu 
jaunu sistēmu ieviešanā, ar ko iedala 
piekļuvi zvejas resursiem tādā veidā, lai 
ilgtspējīgākajiem operatoriem 
nodrošinātu atvieglotu piekļuvi, EJZF 
būtu jāpiešķir atbalsts spēju veidošanai un 
labākās prakses piemēru apmaiņai.

Or. en

Pamatojums

Eiropas zivsaimniecības ir dažādas, un tām vajadzīgs vairāk iespēju, nekā sniedz viena 
obligāta nododamu zvejas koncesiju pieeja. ES dalībvalstis var izmantot atbalstu, lai 
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palīdzētu zvejniekiem pāriet uz ilgtspējīgu zvejniecību pārvaldību un mācīties citam no cita 
pieredzes. Iedalot piekļuvi zvejas resursiem, dalībvalstis ņem vērā sociālos un vides faktorus, 
tostarp ieguvumus, ko rada selektīvas un mazietekmējošas zvejas praksei un kopienas 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem piešķirtās daļas palielināšana.

Grozījums Nr. 78
Françoise Grossetête

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.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nododamas zvejas koncesijas nav piemērots risinājums zvejniecības nozares problēmām.

Grozījums Nr. 79
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
ieviešanai būtu jāpalielina nozares 

(38) Nepieciešamība mazināt pārmērīgu 
kapacitāti, lai rastu stabilu un pastāvīgu 
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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.

līdzsvaru starp zvejas kapacitāti un zvejas 
iespējām, var radīt vajadzību pēc jaunām 
profesionālām iespējām citās jomās ārpus 
zvejniecības. Tādēļ EJZF būtu jāatbalsta 
dažādošana un darbvietu radīšana 
zvejniecības kopienās, jo īpaši atbalstot 
uzņēmējdarbības sākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Martina Anderson

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) EJZF būtu jāatbalsta dažādošana un 
darbvietu radīšana zvejniecības kopienās, 
jo īpaši atbalstot uzņēmējdarbības sākšanu, 
mikrouzņēmumus un kuģu nodošanu 
izmantošanai jūrlietu darbībām, it sevišķi 
mazapjoma piekrastes zvejas kuģu 
zvejniecībai.

Or. en

Pamatojums

Eiropas zivsaimniecības ir dažādas, un tām vajadzīgs vairāk iespēju, nekā sniedz viena 
obligāta nododamu zvejas koncesiju pieeja.
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Grozījums Nr. 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) Varētu rasties vajadzība pēc jaunām 
profesionālām iespējām papildu jomās 
ārpus zvejniecības. Tādēļ EJZF būtu 
jāatbalsta dažādošana un darbvietu 
radīšana zvejniecības kopienās, jo īpaši 
atbalstot uzņēmējdarbības sākšanu un 
piekrastes zvejas kuģu pielāgošanu vai 
nodošanu izmantošanai jūrlietu darbībām 
citās papildu jomās ārpus zvejniecības, 
īpaši pievēršot uzmanību tūrisma zvejai 
jeb zvejas tūrismam.

Or. es

Grozījums Nr. 82
Françoise Grossetête

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 

svītrots
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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.

Or. fr

Pamatojums

Nododamas zvejas koncesijas nav piemērots risinājums zvejniecības nozares problēmām.

Grozījums Nr. 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 atbilstīgi 
zivsaimniecības un akvakultūras 
ekonomiskajai un sociālajai izaugsmei. Ir 
konstatēts, ka pārmērīga kapacitāte ir 
galvenā pārzvejas veicinātāja. Tāpēc ir 
svarīgi Savienības zvejas floti pielāgot 
pieejamajiem resursiem. Lai likvidētu 
pārmērīgu kapacitāti, jānodrošina 
publiskais atbalsts piekrastes flotes zvejas 
darbību pagaidu pārtraukšanai vai 
izbeigšanai un kuģu nodošanai
sadalīšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 84
Nikos Chrysogelos
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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 galvenā pārzvejas 
veicinātāja. Tāpēc ir svarīgi Savienības 
zvejas floti pielāgot pieejamajiem 
resursiem. Kā norādīts Zaļajā grāmatā, 
neraugoties uz daudzu gadu laikā 
iztērētām ievērojamām naudas summām,
pārmērīgas kapacitātes likvidēšana ar 
publisko atbalstu, piemēram, zvejas 
darbību pagaidu pārtraukšana vai 
izbeigšana un kuģu nodošana sadalīšanai, 
ir izrādījusies neefektīva, un ES flotes 
apjoma un sastāva ziņā joprojām nav 
atbilstīgas pieejamajiem resursiem. EJZF 
līdzekļi ir jāizmanto, lai atbalstītu tos 
zvejniekus un kuģus, kas zvejo vides un 
sociālajā ziņā visilgtspējīgākajā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Kriton Arsenis

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, 

(39) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķis ir nodrošināt zivju krājumu 
ilgtspējīgu izmantošanu. Ir konstatēts, ka 
pārmērīga kapacitāte ir galvenā pārzvejas 
veicinātāja. Tāpēc ir svarīgi rast stabilu un 
pastāvīgu līdzsvaru starp Savienības 
zvejas floti un zvejas iespējām. Pārmērīgas 
kapacitātes likvidēšana ar publisko 
atbalstu, piemēram, zvejas darbību pagaidu 
pārtraukšana vai izbeigšana un kuģu 
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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.

nodošana sadalīšanai, ir izrādījusies
neefektīva. Tāpēc EJZF atbalstīs sistēmu 
veidošanu un pārvaldību ar mērķi 
samazināt pārmērīgu kapacitāti un uzlabot 
attiecīgo operatoru ekonomiskos rādītājus 
un rentabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Martina Anderson

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 galvenā pārzvejas 
veicinātāja. 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 sistēmu veidošanu un pārvaldību 
ar mērķi samazināt pārmērīgu kapacitāti un 
uzlabot attiecīgo operatoru ekonomiskos 
rādītājus un rentabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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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. en

Grozījums Nr. 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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. es

Grozījums Nr. 89
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Tā kā pārmērīga kapacitāte ir viens svītrots
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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.

Or. fr

Pamatojums

Nododamas zvejas koncesijas nav piemērots risinājums zvejniecības nozares problēmām.

Grozījums Nr. 90
Kriton Arsenis

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. en

Grozījums Nr. 91
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Tā kā pārmērīga kapacitāte ir viens svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ir svarīgi EJZF integrēt vides 
apsvērumus un atbalstīt KZP paredzēto 
saglabāšanas pasākumu īstenošanu, 
vienlaikus ņemot vērā apstākļu dažādību 
Savienības ūdeņos. Šajā nolūkā ir būtiski 
izstrādāt reģionālu pieeju saglabāšanas 
pasākumiem.

(41) Ir svarīgi EJZF integrēt vides 
apsvērumus un nodrošināt KZP un 
Savienības vides politikā paredzēto 
saglabāšanas pasākumu īstenošanu, 
vienlaikus ņemot vērā apstākļu dažādību 
Savienības ūdeņos. Šajā nolūkā ir būtiski 
izstrādāt reģionālu pieeju saglabāšanas 
pasākumiem, dalībvalstīm ar kopīgu 
zvejniecību sadarbojoties un nodrošinot 
saskaņotu pieeju zvejniecības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ir svarīgi EJZF integrēt vides 
apsvērumus un atbalstīt KZP paredzēto 
saglabāšanas pasākumu īstenošanu, 
vienlaikus ņemot vērā apstākļu dažādību 

(41) Ir svarīgi EJZF integrēt vides 
apsvērumus un atbalstīt KZP paredzēto 
saglabāšanas pasākumu īstenošanu, 
vienlaikus ņemot vērā apstākļu dažādību 
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Savienības ūdeņos. Šajā nolūkā ir būtiski 
izstrādāt reģionālu pieeju saglabāšanas 
pasākumiem.

Savienības ūdeņos. Šajā nolūkā ir būtiski 
izstrādāt reģionālu pieeju saglabāšanas 
pasākumiem, kas veicinātu sadarbību un 
to dalībvalstu racionalizētas politikas 
izstrādi zvejniecības līmenī, kurām ir 
kopīga zvejniecība.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju Eiropas ūdeņiem, dalībvalstīm ar kopīgu zvejniecību, kam 
tiks pieņemts daudzgadu plāns, būtu jāsadarbojas, lai garantētu, ka valstu noteikumi, t. i., 
saglabāšanas pasākumi saistībā ar daudzgadu plānu, ir saskanīgi, saskaņoti un atbilst KZP 
mērķiem.

Grozījums Nr. 94
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ir svarīgi EJZF integrēt vides 
apsvērumus un atbalstīt KZP paredzēto 
saglabāšanas pasākumu īstenošanu, 
vienlaikus ņemot vērā apstākļu dažādību 
Savienības ūdeņos. Šajā nolūkā ir būtiski 
izstrādāt reģionālu pieeju saglabāšanas 
pasākumiem.

(41) Ir svarīgi EJZF integrēt vides 
apsvērumus un veicināt darbības saistībā 
ar klimata pārmaiņu ietekmes uz jūras, 
piekrastes un salu vidi mazināšanu un 
pielāgošanos tai, īpašu uzmanību veltot 
teritorijām, kas šajā ziņā ir 
visneaizsargātākās, un atbalstīt KZP 
paredzēto saglabāšanas pasākumu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā apstākļu 
dažādību Savienības ūdeņos. Šajā nolūkā ir 
būtiski izstrādāt reģionālu pieeju 
saglabāšanas pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Regulas priekšlikums
42. apsvērums
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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 mazināt un, 
ja iespējams, izskaust zvejas ietekmi uz 
jūras vidi, jo īpaši veicinot ekoinovācijas, 
kuru pozitīvā ietekme uz vides ziņā 
ilgtermiņā noturīgu zvejniecību un zvejas 
ietekmes uz jūras vidi mazināšanu ir 
pierādīta, 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
izmantoto sugu populāciju atjaunošanu 
un uzturēšanu apjomā, kas pārsniedz 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma 
nodrošināšanai līdz 2015. gadam 
vajadzīgo līmeni, kā arī laba vides 
stāvokļa sasniegšanu un saglabāšanu līdz 
2020. gadam un ES Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar KZP ieviesto izmetumu 
aizliegumu EJZF būtu jāatbalsta tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir 
visoptimālākajā veidā izmantot nevēlamas 
nozvejas un paaugstināt nozvejoto zivju 
pietiekami neizmantoto daļu vērtību. 
Ņemot vērā resursu nepietiekamību un 
tiecoties maksimāli palielināt nozvejoto 
zivju vērtību, EJZF būtu jāatbalsta arī 
tādi ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir 
palielināt nozvejoto zivju komerciālo 
vērtību.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ar šādu ieguldījumu veidu veicina status quo un saglabā līdzšinējo nevēlamās nozvejas 
apjomu. Ar to netiek risināta izmetumu un piezvejas problēma. Arī apstrādi uz kuģa būs ļoti 
grūti kontrolēt. Ieguldījumus kuģos vajadzētu veikt ar mērķi palielināt selektivitāti un 
minimizēt ietekmi.

Grozījums Nr. 97
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar KZP ieviesto izmetumu 
aizliegumu EJZF būtu jāatbalsta tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir 
visoptimālākajā veidā izmantot nevēlamas 
nozvejas un paaugstināt nozvejoto zivju 
pietiekami neizmantoto daļu vērtību. 
Ņemot vērā resursu nepietiekamību un 
tiecoties maksimāli palielināt nozvejoto 
zivju vērtību, EJZF būtu jāatbalsta arī tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir palielināt 
nozvejoto zivju komerciālo vērtību.

(43) Saskaņā ar KZP ieviesto izmetumu 
aizliegumu EJZF būtu jāatbalsta 
ieguldījumi rīku selektivitātē, lai 
nepieļautu, minimizētu un, ja iespējams, 
izskaustu nevēlamas nozvejas, un tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir 
paaugstināt nozvejoto zivju pietiekami 
neizmantoto daļu vērtību Ņemot vērā 
resursu nepietiekamību un tiecoties 
maksimāli palielināt nozvejoto zivju 
vērtību, EJZF būtu jāatbalsta arī tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir palielināt 
nozvejoto zivju komerciālo vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar KZP ieviesto izmetumu 
aizliegumu EJZF būtu jāatbalsta tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir 
visoptimālākajā veidā izmantot nevēlamas 

(43) Saskaņā ar KZP ieviesto izmetumu 
samazināšanu EJZF būtu jāatbalsta tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir 
pakāpeniski samazināt nevēlamu nozveju, 
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nozvejas un paaugstināt nozvejoto zivju 
pietiekami neizmantoto daļu vērtību. 
Ņemot vērā resursu nepietiekamību un 
tiecoties maksimāli palielināt nozvejoto 
zivju vērtību, EJZF būtu jāatbalsta arī tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir palielināt 
nozvejoto zivju komerciālo vērtību.

visoptimālākajā veidā izmantot nevēlamas 
nozvejas un paaugstināt nozvejoto zivju 
pietiekami neizmantoto daļu vērtību. 
Ņemot vērā resursu nepietiekamību un 
tiecoties maksimāli palielināt nozvejoto 
zivju vērtību, EJZF būtu jāatbalsta arī tādi 
ieguldījumi kuģos un apstrādes un 
tirdzniecības procesā, kuru mērķis ir 
palielināt nozvejoto zivju komerciālo 
vērtību.

Or. es

Grozījums Nr. 99
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar KZP ieviesto izmetumu 
aizliegumu EJZF būtu jāatbalsta tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir 
visoptimālākajā veidā izmantot nevēlamas 
nozvejas un paaugstināt nozvejoto zivju 
pietiekami neizmantoto daļu vērtību. 
Ņemot vērā resursu nepietiekamību un 
tiecoties maksimāli palielināt nozvejoto 
zivju vērtību, EJZF būtu jāatbalsta arī tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir palielināt 
nozvejoto zivju komerciālo vērtību.

(43) Lai ievērojami samazinātu 
izmetumus, EJZF būtu jāatbalsta tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir 
visoptimālākajā veidā izmantot nevēlamas 
nozvejas un paaugstināt nozvejoto zivju 
pietiekami neizmantoto daļu vērtību. 
Ņemot vērā resursu nepietiekamību un 
tiecoties maksimāli palielināt nozvejoto 
zivju vērtību, EJZF būtu jāatbalsta arī tādi 
ieguldījumi kuģos, kuru mērķis ir palielināt 
nozvejoto zivju komerciālo vērtību.

Or. fr

Pamatojums

Pilnīgs izmetumu aizliegums radītu pretēju efektu, jo zvejnieki to nevarētu īstenot.

Grozījums Nr. 100
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
44. apsvērums
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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 
apstākļus.

(44) Apzinoties zvejas ostu, izkraušanas 
vietu un patvēruma vietu nozīmi, EJZF 
būtu jāatbalsta attiecīgi ieguldījumi, kuru 
mērķis jo īpaši ir uzlabot nozveju 
reģistrēšanu, palielināt energoefektivitāti, 
uzlabot vides aizsardzību, izkrauto 
produktu kvalitāti saskaņā ar izkraušanas 
pienākumu, kas noteikts Regulas par 
kopējo zivsaimniecības politiku 15. pantā, 
kā arī drošību un darba apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) EJZF būtu jāatbalsta saskaņota 
zivju krājumu atjaunošanas apgabalu 
tīkla izveide, kurā ir aizliegtas visas zvejas 
darbības un kurš aptver zivju 
produktivitātei svarīgas teritorijas, jo īpaši 
zivju krājumu mazuļu uzturēšanās vietas, 
nārsta vietas un barošanās vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Savienībai ir būtiski, lai tiktu panākts 
noturīgs līdzsvars starp saldūdens 

(45) Savienībai ir būtiski, lai tiktu panākts 
noturīgs līdzsvars starp saldūdens 
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resursiem un to izmantošanas apjomu; 
tādēļ ar piemērotiem noteikumiem būtu 
jāatbalsta zveja iekšējos ūdeņos, pienācīgi 
ņemot vērā tās ietekmi uz vidi un 
vienlaikus nodrošinot šīs nozares 
ekonomiskās dzīvotspējas saglabāšanu.

resursiem un to izmantošanas apjomu; 
tādēļ ar piemērotiem noteikumiem būtu 
jāatbalsta zveja kontinentālajos ūdeņos, 
pienācīgi ņemot vērā tās ietekmi uz vidi un 
vienlaikus nodrošinot šīs nozares 
ekonomiskās dzīvotspējas saglabāšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 103
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Savienībai ir būtiski, lai tiktu panākts 
noturīgs līdzsvars starp saldūdens 
resursiem un to izmantošanas apjomu; 
tādēļ ar piemērotiem noteikumiem būtu 
jāatbalsta zveja iekšējos ūdeņos, pienācīgi 
ņemot vērā tās ietekmi uz vidi un 
vienlaikus nodrošinot šīs nozares 
ekonomiskās dzīvotspējas saglabāšanu.

(45) Savienībai ir būtiski, lai tiktu panākts 
noturīgs līdzsvars starp saldūdens 
resursiem un to izmantošanas apjomu; 
tādēļ ar piemērotiem noteikumiem būtu 
jāatbalsta zveja iekšējos ūdeņos, pienācīgi 
ņemot vērā tās ietekmi uz vidi, lai 
nodrošinātu šīs nozares ekonomiskās 
dzīvotspējas saglabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Kriton Arsenis

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 no 
vides, ekonomikas un sociālā viedokļa 
ilgtspējīgas akvakultūras nozares attīstība 
un pārvaldība, īpašu uzmanību veltot 
bioloģiskajai, slēgtās sistēmas 
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akvakultūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Akvakultūra palīdz nodrošināt 
izaugsmi un darbvietas piekrastes un lauku 
reģionos. Tāpēc ir svarīgi, ka EJZF ir 
pieejams akvakultūras uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU, un palīdz iesaistīt 
uzņēmējdarbībā jaunus akvakultūras 
audzētājus. Lai uzlabotu akvakultūras 
darbību konkurētspēju un ekonomiskos 
rādītājus, ir būtiski stimulēt inovāciju un 
uzņēmējdarbību. Tāpēc EJZF būtu 
jāatbalsta novatoriskas darbības un 
uzņēmējdarbības attīstība, jo īpaši 
akvakultūra nepārtikas vajadzībām un
akvakultūra aiz piekrastes zonas.

(47) Akvakultūra palīdz nodrošināt 
izaugsmi un darbvietas piekrastes un lauku 
reģionos. Tāpēc ir svarīgi, ka EJZF ir 
pieejams ilgtspējīgas akvakultūras 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un palīdz 
iesaistīt uzņēmējdarbībā jaunus 
akvakultūras audzētājus. Lai uzlabotu 
akvakultūras darbību konkurētspēju un 
ekonomiskos rādītājus, ir būtiski stimulēt 
inovāciju un uzņēmējdarbību. Tāpēc EJZF 
būtu jāatbalsta ilgtspējīgas, novatoriskas 
darbības un uzņēmējdarbības attīstība, 
palīdzot nodrošināt akvakultūras ilgtspēju
un atbilstību Ūdens pamatdirektīvai, 
Dzīvotņu direktīvai, Direktīvai par 
ietekmes uz vidi novērtējumu un Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Jauni ienākumu veidi, kas apvienoti ar 
akvakultūras darbībām, jau ir pierādījuši 
savu pievienoto vērtību uzņēmējdarbības 
attīstībā. Tāpēc EJZF būtu jāatbalsta šādas 

(48) Jauni ienākumu veidi, kas apvienoti ar 
akvakultūras darbībām, jau ir pierādījuši 
savu pievienoto vērtību uzņēmējdarbības 
attīstībā. Tāpēc EJZF būtu jāatbalsta šādas 
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papildinošas darbības citās jomās ārpus 
akvakultūras, piemēram, makšķerēšanas 
tūrisms, izglītojošas darbības vai darbības 
vides jomā.

papildinošas darbības citās jomās ārpus 
akvakultūras, piemēram, makšķerēšanas 
tūrisms, akvakultūras tūrisms, kas veicina 
akvakultūras un tās produktu izplatīšanu, 
un izglītojošas darbības vai darbības vides 
jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Apzinoties nepieciešamību noteikt 
akvakultūras attīstībai vispiemērotākos 
apgabalus, ņemot vērā piekļuvi ūdeņiem un 
teritorijai, EJZF būtu jāpalīdz valsts 
iestādēm izdarīt stratēģisku izvēli valsts 
līmenī.

(50) Apzinoties nepieciešamību noteikt 
akvakultūras attīstībai vispiemērotākos 
apgabalus, ņemot vērā piekļuvi ūdeņiem un 
teritorijai, EJZF būtu jāpalīdz valsts un 
vietējām iestādēm izdarīt stratēģisku izvēli 
atbilstoši to pilnvarām.

Or. es

Grozījums Nr. 108
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Apzinoties nepieciešamību noteikt 
akvakultūras attīstībai vispiemērotākos 
apgabalus, ņemot vērā piekļuvi ūdeņiem un 
teritorijai, EJZF būtu jāpalīdz valsts 
iestādēm izdarīt stratēģisku izvēli valsts 
līmenī.

(50) Apzinoties nepieciešamību noteikt 
akvakultūras attīstībai vispiemērotākos 
apgabalus, ņemot vērā piekļuvi ūdeņiem un 
teritorijai, EJZF būtu jāpalīdz valsts 
iestādēm izdarīt stratēģisku izvēli valsts 
līmenī saskaņā ar ES politiku attiecībā uz 
jūras telpisko plānošanu un piekrastes 
zonas pārvaldību.
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Or. en

Grozījums Nr. 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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. 
Tāpēc EJZF būtu jāatbalsta mūžizglītība un 
tīklu veidošana, kas stimulē zināšanu 
izplatīšanu, kā arī konsultāciju 
pakalpojumi, kas palīdz mazināt 
akvakultūras darbību ietekmi uz vidi un 
uzlabot operatoru vispārējo veiktspēju un 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai veicinātu vides ziņā ilgtspējīgu 
akvakultūru, EJZF būtu jāatbalsta 
akvakultūras darbības, kas lielā mērā 
respektē vidi, akvakultūras uzņēmumu 
pāreja uz vides vadību, audita sistēmu 
izmantošana, kā arī pāreja uz bioloģisko
akvakultūru. Tāpat EJZF būtu jāatbalsta 
arī akvakultūra, kas nodrošina īpašus 
vides pakalpojumus.

(52) Lai veicinātu vides ziņā ilgtspējīgu 
akvakultūru, EJZF būtu jāatbalsta 
akvakultūras darbības, kas lielā mērā 
respektē vidi, akvakultūras uzņēmumu 
pāreja uz vides vadību, audita sistēmu 
izmantošana, kā arī pāreja uz ilgtspējīgu
akvakultūru.

Or. es
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Grozījums Nr. 111
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai veicinātu vides ziņā ilgtspējīgu 
akvakultūru, EJZF būtu jāatbalsta 
akvakultūras darbības, kas lielā mērā 
respektē vidi, akvakultūras uzņēmumu 
pāreja uz vides vadību, audita sistēmu 
izmantošana, kā arī pāreja uz bioloģisko 
akvakultūru. Tāpat EJZF būtu jāatbalsta arī 
akvakultūra, kas nodrošina īpašus vides 
pakalpojumus.

(52) Lai veicinātu vides ziņā ilgtspējīgu 
akvakultūru, EJZF būtu jāatbalsta 
akvakultūras darbības, kas ir balstītas uz 
ekosistēmu un lielā mērā respektē vidi, 
akvakultūras uzņēmumu pāreja uz vides 
vadību, audita sistēmu izmantošana, kā arī 
pāreja uz bioloģisko akvakultūru. Tāpat 
EJZF būtu jāatbalsta arī akvakultūra, kas 
nodrošina īpašus vides pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Apzinoties patērētāju aizsardzības 
nozīmi, EJZF būtu jānodrošina piemērots 
atbalsts akvakultūras audzētājiem, kura 
mērķis ir nepieļaut un mazināt sabiedrības 
un dzīvnieku veselības apdraudējumu, ko 
varētu radīt akvakultūras sugu audzēšana.

(53) Apzinoties patērētāju aizsardzības 
nozīmi, EJZF būtu jānodrošina piemērots 
atbalsts akvakultūras audzētājiem, kura 
mērķis ir nepieļaut un mazināt sabiedrības 
veselības un labklājības un dzīvnieku 
veselības un labturības apdraudējumu, ko 
varētu radīt akvakultūras sugu audzēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
54. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Atzīstot akvakultūras darbībās veikto 
ieguldījumu risku, EJZF būtu jāsekmē 
uzņēmējdarbības drošība, sedzot
izdevumus par krājumu apdrošināšanu 
un tādējādi pasargājot ražotāju 
ienākumus pārmērīgu produkcijas 
zaudējumu gadījumā, jo īpaši dabas 
katastrofu, nelabvēlīgu laikapstākļu, 
pēkšņu ūdens kvalitātes izmaiņu, slimību 
vai kaitēkļu invāzijas un ražošanas 
iekārtu iznīcināšanas rezultātā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 114
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Lai nodrošinātu zvejniecības un 
akvakultūras dzīvotspēju tirgū, kurā valda 
ļoti liela konkurence, ir jāparedz noteikumi 
par atbalsta piešķiršanu [Regulas (ES) Nr. 
par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju] īstenošanai, kā arī 
tirdzniecības un apstrādes darbībām, ko 
operatori veic, lai maksimāli palielinātu 
zvejas un akvakultūras produktu vērtību. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš to darbību 
atbalstam, ar kurām ražošanas, apstrādes 
un tirdzniecības darbības integrē piegādes 
ķēdē. Lai pielāgotos jaunajai izmetumu 
aizlieguma politikai, EJZF būtu jāatbalsta 
arī nevēlamu nozveju apstrāde.

(61) Lai nodrošinātu zvejniecības un 
akvakultūras dzīvotspēju tirgū, kurā valda 
ļoti liela konkurence, ir jāparedz noteikumi 
par atbalsta piešķiršanu [Regulas (ES) Nr. 
par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju] īstenošanai, kā arī 
tirdzniecības un apstrādes darbībām, ko 
operatori veic, lai maksimāli palielinātu 
zvejas un akvakultūras produktu vērtību. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš to darbību 
atbalstam, ar kurām ražošanas, apstrādes 
un tirdzniecības darbības integrē piegādes 
ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Atbalstam nevajadzētu nekādā veidā stimulēt nevēlamu nozveju.
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Grozījums Nr. 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Lai nodrošinātu zvejniecības un 
akvakultūras dzīvotspēju tirgū, kurā valda 
ļoti liela konkurence, ir jāparedz noteikumi 
par atbalsta piešķiršanu [Regulas (ES) Nr. 
par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju] īstenošanai, kā arī 
tirdzniecības un apstrādes darbībām, ko 
operatori veic, lai maksimāli palielinātu 
zvejas un akvakultūras produktu vērtību. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš to darbību 
atbalstam, ar kurām ražošanas, apstrādes 
un tirdzniecības darbības integrē piegādes 
ķēdē. Lai pielāgotos jaunajai izmetumu 
aizlieguma politikai, EJZF būtu jāatbalsta 
arī nevēlamu nozveju apstrāde.

(61) Lai nodrošinātu zvejniecības un 
akvakultūras dzīvotspēju tirgū, kurā valda 
ļoti liela konkurence, ir jāparedz noteikumi 
par atbalsta piešķiršanu [Regulas (ES) Nr. 
par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju] īstenošanai, kā arī 
tirdzniecības un apstrādes darbībām, ko 
operatori veic, lai maksimāli palielinātu 
zvejas un akvakultūras produktu vērtību. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš to darbību 
atbalstam, ar kurām ražošanas, apstrādes 
un tirdzniecības darbības integrē piegādes 
ķēdē.

Or. es

Grozījums Nr. 116
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Lai nodrošinātu zvejniecības un 
akvakultūras dzīvotspēju tirgū, kurā valda 
ļoti liela konkurence, ir jāparedz noteikumi 
par atbalsta piešķiršanu [Regulas (ES) 
Nr. par zvejas un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju] īstenošanai, kā 
arī tirdzniecības un apstrādes darbībām, ko 
operatori veic, lai maksimāli palielinātu 
zvejas un akvakultūras produktu vērtību. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš to darbību 

(61) Lai nodrošinātu zvejniecības un 
akvakultūras dzīvotspēju tirgū, kurā valda 
ļoti liela konkurence, ir jāparedz noteikumi 
par atbalsta piešķiršanu [Regulas (ES) 
Nr. par zvejas un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju] īstenošanai, kā 
arī tirdzniecības un apstrādes darbībām, ko 
operatori veic, lai maksimāli palielinātu 
zvejas un akvakultūras produktu vērtību. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš to darbību 
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atbalstam, ar kurām ražošanas, apstrādes 
un tirdzniecības darbības integrē piegādes 
ķēdē. Lai pielāgotos jaunajai izmetumu 
aizlieguma politikai, EJZF būtu jāatbalsta 
arī nevēlamu nozveju apstrāde.

atbalstam, ar kurām ražošanas, apstrādes 
un tirdzniecības darbības integrē piegādes 
ķēdē. Lai pielāgotos jaunajai izmetumu 
aizlieguma politikai, EJZF būtu jāatbalsta 
arī nevēlamu nozveju reģistrēšana un
apstrāde un jāfinansē tirdzniecības 
stimuli, ko izstrādā publiskā sektora 
iestādes saskaņā ar izmetumu aizlieguma 
un piezvejas minimizēšanas mērķiem, 
piemēram, tāda publiska fonda izveide, 
kurš pārvaldītu ieņēmumus no izmetumu 
aizlieguma un šos ieņēmumus piešķirtu 
zinātnisku ieteikumu, zivju krājumu 
novērtēšanas, uzraudzības un kontroles 
izmaksu segšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Būtu jāpiešķir prioritāte ražotāju 
organizācijām un ražotāju organizāciju 
apvienībām, piešķirot tām atbalstu. 
Uzglabāšanas atbalsts un atbalsts 
ražošanas un tirdzniecības plāniem būtu 
pakāpeniski jāpārtrauc, jo šis konkrētais 
atbalsta veids ir zaudējis savu nozīmību, 
ņemot vērā to, kā veidojas šā produktu 
veida Savienības tirgus struktūra un 
pieaug spēcīgu ražotāju organizāciju 
nozīme.

(62) Būtu jāpiešķir prioritāte ražotāju 
organizācijām un citām zvejnieku 
pārstāvības organizācijām, īpaši zvejnieku 
ģildēm, un ražotāju organizāciju 
apvienībām, piešķirot tām atbalstu.

Or. es

Grozījums Nr. 118
Christofer Fjellner
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Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Būtu jāpiešķir prioritāte ražotāju 
organizācijām un ražotāju organizāciju 
apvienībām, piešķirot tām atbalstu. 
Uzglabāšanas atbalsts un atbalsts ražošanas 
un tirdzniecības plāniem būtu pakāpeniski
jāpārtrauc, jo šis konkrētais atbalsta veids 
ir zaudējis savu nozīmību, ņemot vērā to, 
kā veidojas šā produktu veida Savienības 
tirgus struktūra un pieaug spēcīgu ražotāju 
organizāciju nozīme.

(62) Būtu jāpiešķir prioritāte ražotāju 
organizācijām un ražotāju organizāciju 
apvienībām, piešķirot tām atbalstu. 
Uzglabāšanas atbalsts un atbalsts ražošanas 
un tirdzniecības plāniem būtu jāpārtrauc, jo 
šis konkrētais atbalsta veids ir zaudējis 
savu nozīmību, ņemot vērā to, kā veidojas 
šā produktu veida Savienības tirgus 
struktūra un pieaug spēcīgu ražotāju 
organizāciju nozīme.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā finanšu sistēmā ražotāju organizācijas nepietiekami izmanto atbalstu, ko piešķir 
saskaņā ar attiecīgo pasākumu. Tā vietā, lai šo pasākumu turpinātu finansēt, uzglabāšanas 
atbalsts būtu jāpārtrauc pilnībā, jo īpaši ņemot vērā, ka ES (piemērojot atkāpi) sedz 100 % 
pasākuma finansējuma un tā mērķis ir tikai komerciālās sugas.

Grozījums Nr. 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Apzinoties pieaugošo konkurenci, ar 
ko saskaras mazapjoma piekrastes 
zvejnieki, EJZF būtu jāatbalsta mazapjoma
piekrastes zvejnieku uzņēmējdarbības 
iniciatīvas, kuru mērķis ir pievienot vērtību 
nozvejotajām zivīm, jo īpaši veicot 
nozvejoto zivju apstrādi vai tiešu 
tirdzniecību.

(63) Apzinoties pieaugošo konkurenci, ar 
ko saskaras piekrastes zvejnieki, EJZF būtu 
jāatbalsta piekrastes zvejnieku 
uzņēmējdarbības iniciatīvas, kuru mērķis ir 
pievienot vērtību nozvejotajām zivīm, jo 
īpaši veicot nozvejoto zivju apstrādi vai 
tiešu tirdzniecību.

Or. es
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Grozījums Nr. 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Ir ārkārtīgi svarīgi, ka dalībvalstis un 
operatori ir aprīkoti tā, lai kontroli varētu 
veikt saskaņā ar augstiem standartiem un 
tādējādi panāktu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, 
vienlaikus nodrošinot ūdeņu dzīvo resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu; tādēļ EJZF būtu 
jāatbalsta dalībvalstis un operatori, kuri
ievēro Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1224/2009. Veidojot noteikumu 
ievērošanas kultūru, šim atbalstam būtu 
jāveicina ilgtspējīga izaugsme.

(69) Ir ārkārtīgi svarīgi, ka dalībvalstis un 
operatori ir aprīkoti tā, lai, ņemot vērā 
dažādu zvejnieku organizāciju iezīmes un 
to izmaksu efektivitāti, kontroli varētu 
veikt saskaņā ar augstiem standartiem un 
tādējādi panāktu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, 
vienlaikus nodrošinot ūdeņu dzīvo resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu; tādēļ EJZF būtu 
jāatbalsta dalībvalstis un operatori, kuri
ievēro Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1224/2009. Veidojot noteikumu 
ievērošanas kultūru, šim atbalstam būtu 
jāveicina ilgtspējīga izaugsme.

Or. es

Grozījums Nr. 121
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Ir ārkārtīgi svarīgi, ka dalībvalstis un 
operatori ir aprīkoti tā, lai kontroli varētu 
veikt saskaņā ar augstiem standartiem un 
tādējādi panāktu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, 
vienlaikus nodrošinot ūdeņu dzīvo resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu; tādēļ EJZF būtu 
jāatbalsta dalībvalstis un operatori, kuri 
ievēro Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1224/2009. Veidojot noteikumu 
ievērošanas kultūru, šim atbalstam būtu 
jāveicina ilgtspējīga izaugsme.

(69) Ir ārkārtīgi svarīgi, ka dalībvalstis un 
operatori ir aprīkoti tā, lai kontroli varētu 
veikt regulāri un saskaņā ar augstiem 
standartiem un tādējādi panāktu atbilstību 
kopējās zivsaimniecības politikas 
noteikumiem, vienlaikus nodrošinot ūdeņu 
dzīvo resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 
tādēļ EJZF būtu jāatbalsta dalībvalstis un 
operatori, kuri ievēro Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1224/2009. Veidojot 
noteikumu ievērošanas kultūru, šim 
atbalstam būtu jāveicina ilgtspējīga 
izaugsme.
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Or. en

Grozījums Nr. 122
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Atbalstu, kas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 861/2006 dalībvalstīm piešķirts 
izdevumiem, kuri radušies saistībā ar 
Savienības kontroles sistēmas ieviešanu, 
būtu jāturpina piešķirt no EJZF, ievērojot 
viena fonda koncepciju.

(70) Atbalstu, kas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 861/2006 dalībvalstīm piešķirts 
izdevumiem, kuri radušies saistībā ar 
Savienības kontroles sistēmas ieviešanu, 
būtu jāpiešķir lielākā apjomā no EJZF, 
ievērojot viena fonda koncepciju.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Būtu jāparedz noteikumi par atbalstu 
zivsaimniecības datu vākšanai, pārvaldībai 
un izmantošanai, kā noteikts Savienības 
daudzgadu programmā, jo īpaši par 
atbalstu valstu programmām un zinātniskai 
analīzei un KZP īstenošanai vajadzīgo datu 
pārvaldībai un izmantošanai. Atbalstu, kas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2006 
dalībvalstīm piešķirts izdevumiem, kuri 
radušies saistībā ar zivsaimniecības datu 
vākšanu, pārvaldību un izmantošanu, būtu 
jāturpina piešķirt no EJZF, ievērojot viena 
fonda koncepciju.

(73) Būtu jāparedz noteikumi par atbalstu 
zivsaimniecības datu vākšanai, pārvaldībai 
un izmantošanai, kā noteikts Savienības 
daudzgadu programmā, jo īpaši par 
atbalstu valstu programmām un zinātniskai 
analīzei un KZP īstenošanai vajadzīgo datu 
pārvaldībai un izmantošanai. Atbalstu, kas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2006 
dalībvalstīm piešķirts izdevumiem, kuri 
radušies saistībā ar zivsaimniecības datu 
vākšanu, pārvaldību un izmantošanu, būtu 
jāpiešķir lielākā apjomā no EJZF, 
ievērojot viena fonda koncepciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Būtu jāparedz noteikumi par atbalstu 
zivsaimniecības datu vākšanai, pārvaldībai 
un izmantošanai, kā noteikts Savienības 
daudzgadu programmā, jo īpaši par 
atbalstu valstu programmām un zinātniskai 
analīzei un KZP īstenošanai vajadzīgo datu 
pārvaldībai un izmantošanai. Atbalstu, kas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2006 
dalībvalstīm piešķirts izdevumiem, kuri 
radušies saistībā ar zivsaimniecības datu 
vākšanu, pārvaldību un izmantošanu, būtu 
jāturpina piešķirt no EJZF, ievērojot viena 
fonda koncepciju.

(73) Būtu jāparedz noteikumi par atbalstu 
zivsaimniecības datu vākšanai, pārvaldībai 
un izmantošanai, kā noteikts Savienības 
daudzgadu programmā, jo īpaši par 
atbalstu valstu un vietējām programmām 
un zinātniskai analīzei un KZP īstenošanai 
vajadzīgo datu pārvaldībai un 
izmantošanai. Atbalstu, kas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 861/2006 dalībvalstīm 
piešķirts izdevumiem, kuri radušies saistībā 
ar zivsaimniecības datu vākšanu, 
pārvaldību un izmantošanu, būtu jāturpina 
piešķirt no EJZF, ievērojot viena fonda 
koncepciju.

Or. es

Grozījums Nr. 125
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
“Integrēta Eiropas Savienības jūrniecības 
politika” IJP mērķis ir atbalstīt jūru un 
okeānu ilgtspējīgu izmantošanu un veidot 
koordinētu, saskanīgu un pārredzamu 
lēmumu pieņemšanu saistībā ar politikas 
jomām, kas ietekmē okeānus, jūras, salas, 
piekrastes un tālākos reģionus un jūrlietu 
nozares.

(75) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 30. novembra 
Regulu (ES) Nr. 1255/2011, ar ko izveido 
programmu integrētas jūrniecības 
politikas turpmākas izstrādes atbalstam1

un Komisijas paziņojumu “Integrēta 
Eiropas Savienības jūrniecības politika” 
IJP mērķis ir atbalstīt jūru un okeānu 
ilgtspējīgu izmantošanu un veidot 
koordinētu, saskanīgu un pārredzamu 
lēmumu pieņemšanu saistībā ar politikas 
jomām, kas ietekmē okeānus, jūras, salas, 
piekrastes un tālākos reģionus un jūrlietu 
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nozares.
__________________
1 OV L 321, 5.12.2011., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(76) Kā norādīts Padomes, Eiropas 
Parlamenta un Reģionu komitejas 
dokumentos, Eiropas Savienības integrētās 
jūrlietu politikas īstenošanai un turpmākai 
izstrādei ir vajadzīgs pastāvīgs 
finansējums.

(76) Kā norādīts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 30. novembra 
Regulā (ES) Nr. 1255/2011, ar ko izveido 
programmu integrētas jūrniecības 
politikas turpmākas izstrādes atbalstam1

un Padomes, Eiropas Parlamenta un 
Reģionu komitejas dokumentos, Eiropas 
Savienības integrētās jūrlietu politikas 
īstenošanai un turpmākai izstrādei ir 
vajadzīgs pastāvīgs finansējums. Jūrlietu 
nozares attīstība, izmantojot finansiālu 
atbalstu IJP pasākumiem, būtiski 
ietekmēs ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.
__________________
1 OV L 321, 5.12.2011., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
76.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(76a) Tāpēc būtu jāparedz, ka EJZF 
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atbalsta izpēti attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt IJP stratēģiskos 
mērķus, pievēršot pienācīgu uzmanību to 
kopējai ietekmei, pamatojoties uz 
ekosistēmas pieeju, ilgtspējīgai 
ekonomikas izaugsmei, nodarbinātībai, 
jauninājumiem un konkurētspējai 
piekrastes, salu un tālākajos reģionos, kā 
arī IJP starptautiskās dimensijas 
veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Martina Anderson

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 Savienības ekonomisko,
sociālo un teritoriālo kohēziju un vides 
ilgtspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
77. apsvērums
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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 Savienības ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi uzlabot un pastiprināt ar IJP 
mērķiem saistīto ārējo sadarbību un 
koordināciju, pamatojoties uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvenciju.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Georgios Koumoutsakos

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, nodarbinātība, 
inovācija un konkurētspēja jūrlietu nozarēs 
un Savienības piekrastes, salu un 
tālākajos reģionos. Tāpēc ir svarīgi 
veicināt piekrastes, jūras un salu tūrisma 
attīstību. 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 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.

(88) Apzinoties to, cik svarīgi ir nodrošināt 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 
zivju krājumu aizsardzību, jo īpaši pret 
nelikumīgu zveju, operatoriem, kuri 
neievēro KZP noteikumus un īpaši apdraud 
attiecīgo krājumu ilgtspējību, 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.

Or. es

Grozījums Nr. 132
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Apzinoties to, cik svarīgi ir nodrošināt 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 

(88) Apzinoties to, cik svarīgi ir nodrošināt 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 
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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 
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.

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 sevišķi mērķus 
saistībā ar izmantoto sugu populāciju 
atjaunošanu un uzturēšanu apjomā, kas 
pārsniedz MSY nodrošināšanai līdz 
2015. gadam vajadzīgo līmeni, un laba 
vides stāvokļa sasniegšanu un 
saglabāšanu līdz 2020. gadam, un tādējādi 
rada ievērojamus draudus dzīvo jūras 
bioloģisko resursu ilgtspējīgai 
izmantošanai, līdz ar 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.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
89. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(89) Dalībvalstīm būtu jāpieņem piemēroti 
pasākumi, lai garantētu pārvaldības un 
kontroles sistēmu pareizu darbību. Lai to 
panāktu, būtu jāieceļ vadošā iestāde, 
maksājumu aģentūra un sertifikācijas
iestāde katrai darbības programmai un būtu 
precīzi jānorāda to pienākumi. Šiem 
pienākumiem būtu jāattiecas galvenokārt 
uz pareizu finanšu izpildi, novērtēšanas 
organizēšanu, izdevumu apliecināšanu, 
revīziju un atbilstību Savienības tiesību 
aktiem. Lai uzraudzītu palīdzību, būtu 
jāparedz Komisijas un attiecīgo valsts 

(89) Dalībvalstīm būtu jāpieņem piemēroti 
pasākumi, lai garantētu pārvaldības un 
kontroles sistēmu pareizu darbību. Lai to 
panāktu, būtu jāieceļ vadošā iestāde, 
maksājumu aģentūra un sertifikācijas 
iestāde katrai vietējās darbības programmai 
un būtu precīzi jānorāda to pienākumi. 
Šiem pienākumiem būtu jāattiecas 
galvenokārt uz pareizu finanšu izpildi, 
novērtēšanas organizēšanu, izdevumu 
apliecināšanu, revīziju un atbilstību 
Savienības tiesību aktiem. Lai uzraudzītu 
palīdzību, būtu jāparedz Komisijas un 
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iestāžu regulāras sanāksmes. Jo īpaši 
attiecībā uz pārvaldību un kontroli ir 
jānosaka kārtība, kādā dalībvalstis sniedz 
apliecinājumu, ka sistēmas ir ieviestas un 
darbojas apmierinoši.

attiecīgo valsts iestāžu regulāras 
sanāksmes. Jo īpaši attiecībā uz pārvaldību 
un kontroli ir jānosaka kārtība, kādā 
dalībvalstis sniedz apliecinājumu, ka 
sistēmas ir ieviestas un darbojas 
apmierinoši.

Or. es

Grozījums Nr. 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
93. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93) Lai nodrošinātu regulāru naudas 
plūsmu, būtu jāvienkāršo noteikumi un 
procedūras, kas reglamentē saistības un 
maksājumus. Iepriekšējam finansējumam 
4 % apmērā no EJZF ieguldījuma būtu 
jāpalīdz paātrināt darbības programmas 
īstenošanu.

(93) Lai nodrošinātu regulāru naudas 
plūsmu, būtu jāvienkāršo noteikumi un 
procedūras, kas reglamentē saistības un 
maksājumus. Iepriekšējam finansējumam 
7 % apmērā no EJZF ieguldījuma būtu 
jāpalīdz paātrināt darbības programmas 
īstenošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 135
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
98. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(98) Darbības programma būtu jāuzrauga 
un jānovērtē, lai uzlabotu tās kvalitāti un 
pierādītu tās panākumus. Komisijai būtu 
jāizveido kopīgas uzraudzības un 
novērtēšanas sistēma, kas cita starpā 
nodrošina to, ka attiecīgie dati ir pieejami 
laikus. Šajā sakarā Komisijai būtu 
jāsagatavo rādītāju saraksts un jānovērtē 
EJZF politikas ietekme saistībā ar 

(98) Darbības programma būtu jāuzrauga 
un jānovērtē, lai uzlabotu tās kvalitāti un 
pierādītu tās panākumus. Komisijai būtu 
jāizveido kopīgas uzraudzības un 
novērtēšanas sistēma, kas cita starpā 
nodrošina to, ka attiecīgie dati laikus ir 
publiski pieejami. Šajā sakarā Komisijai 
būtu jāsagatavo rādītāju saraksts un 
jānovērtē EJZF politikas ietekme saistībā 
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konkrētiem mērķiem. ar konkrētiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
101.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(101a) Sevišķi svarīgi ir nodrošināt, ka 
tiek ievēroti ex-ante nosacījumi attiecībā 
uz administratīvajām spējām izpildīt 
prasības par zvejniecības pārvaldībai 
vajadzīgajiem datiem un īstenot 
Savienības kontroles, inspekcijas un 
noteikumu izpildes sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zivsaimniecības reģionu un zvejas 
iekšējos ūdeņos ilgtspējīgu attīstību,

c) zivsaimniecības reģionu un zvejas 
kontinentālajos ūdeņos ilgtspējīgu 
attīstību,

Or. es

Grozījums Nr. 138
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) un Jūras stratēģijas pamatdirektīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) “zivju krājumu atjaunošanas 
apgabals” ir skaidri noteikta ģeogrāfiska 
telpa dalībvalstu piekrastes teritoriālajos 
ūdeņos, kas ietver zivju krājumu mazuļu 
uzturēšanās vietas, nārsta vietas un 
barošanās vietas un kur aizliegtas visas 
zvejas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) “zvejas kapacitāte” ir kuģa spēja 
zvejot zivis. Rādītāji, ko var izmantot, lai 
noteiktu kuģa zvejas kapacitāti, ir kuģa 
raksturlielumi, tostarp kuģa tilpība bruto 
tonnās (GT) un tā dzinēja jauda kilovatos 
(kW) saskaņā ar definīcijām Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2930/86 4. un 
5. pantā1, zvejas rīki un kuģa izmantotie 
zvejas paņēmieni, kā arī dienu skaits, ko 
kuģis pavada zvejojot jūrā;
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1 OV L 274, 25.9.1986., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) „zveja iekšējos ūdeņos” ir zveja, ko 
komerciālos nolūkos veic ar kuģiem, kas 
darbojas tikai iekšējos ūdeņos, vai citām 
ierīcēm, ko izmanto zemledus zvejai;

10) „zveja kontinentālajos ūdeņos” ir 
zveja, ko komerciālos nolūkos veic no
kuģiem vai bez tiem, tikai kontinentālajos 
ūdeņos, vai ar citām ierīcēm, ko izmanto 
zemledus zvejai;

Or. es

Grozījums Nr. 142
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 15.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) “maksimālais ilgtspējīgas ieguves 
apjoms” ir maksimālā ieguve, ko 
neierobežoti ilgu laiku var iegūt no zivju 
krājuma, neradot negatīvu ietekmi uz 
attiecīgā krājuma reproduktīvo spēju un 
neizraisot krājuma izsīkšanu, un tas 
attiecas gan uz FMSY, gan arī SSBMSY;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 15.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15b) “tuvināta vērtība” — ja maksimālo 
ilgtspējīgas ieguves apjomu nevar noteikt, 
izmanto Komisijas Lēmuma 2010/477/ES 
par laba jūras ūdeņu vides stāvokļa 
kritērijiem un metodiskajiem standartiem 
saistībā ar Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu (Direktīva 2008/56/EK) 
B daļā izklāstītās metodes, kas attiecas uz 
3.1. un 3.2. raksturlielumu, lai noteiktu 
atbilstīgu tuvināto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) „mazapjoma piekrastes zveja” ir zveja, 
ko veic zvejas kuģi, kuru lielākais garums 
ir mazāks par 12 metriem un kuri 
neizmanto velkamus zvejas tīklus, kas 
uzskaitīti 3. tabulā I pielikumā Komisijas 
2003. gada 30. decembra Regulā (EK) 
Nr. 26/2004[25] par Savienības zvejas 
kuģu reģistru;

18) „litorālā piekrastes zveja” ir zveja, ko 
veic zvejas kuģi, kas zvejo vietējās zvejas 
vietās, apvieno zvejnieku apdzīvoto vietu 
tradicionālo sociālo tīklu, kuru pārvalda 
MVU un ģimenes uzņēmumi ar paaudžu 
tradīcijām, un kas katru dienu dodas jūrā 
un uz kuģa nesaldē un neapstrādā 
nozveju;

Or. es

Grozījums Nr. 145
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 18.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18a) “nevēlama nozveja” ir visa nozveja, 
kas ir nevajadzīga, jo tai nav komerciālas 
vērtības vai šī vērtība ir neliela, nozveja 
nesasniedz minimālo izkrāvumu apjomu 
vai to veido aizsargātas sugas;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) „kuģi, kas darbojas tikai iekšējos
ūdeņos,” ir kuģi, kas nodarbojas ar 
komerciālo zveju iekšējos ūdeņos un nav 
iekļauti Savienības zvejas flotes reģistrā.

19) „kuģi, kas darbojas tikai 
kontinentālajos ūdeņos,” ir kuģi, kas 
nodarbojas ar komerciālo zveju 
kontinentālajos ūdeņos un nav iekļauti 
Savienības zvejas flotes reģistrā.

Or. es

Grozījums Nr. 147
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
5. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
zvejniecību un akvakultūru;

a) nodrošināt, ka zvejas un akvakultūras 
darbības garantē ilgtermiņa vides 
ilgspēju, kas ir priekšnoteikums 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
apstākļiem un sekmē pārtikas krājumu 
pieejamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 148
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
5. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
zvejniecību un akvakultūru;

a) veicināt konkurētspējīgu zvejniecību un 
akvakultūru, kas ir ekonomiski 
dzīvotspējīga un ilgtspējīga sociālā un 
vides ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
5. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
zvejniecību un akvakultūru;

a) veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
zvejniecību un akvakultūru, tostarp 
apstrādi;

Or. en

Pamatojums

Ja vēlamies sasniegt KZP mērķus, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda mērķim būtu 
jābūt visu zivsaimniecības nozaru, tostarp zivju apstrādes, konkurētspējas sekmēšanai.

Grozījums Nr. 150
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
5. pants – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nodrošināt pamatotu un aktuālu 
bioloģisko, tehnisko, vides un sociāli 
ekonomisko datu sistemātisku un 
saskaņotu vākšanu, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu uz ekosistēmu balstītu 
zivsaimniecības un akvakultūras 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
5. pants – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) nodrošināt zvejas un akvakultūras 
darbību atbilstību kopējai zivsaimniecības 
politikai un Savienības vides tiesību 
aktiem, īpašu uzmanību pievēršot 
kontroles un noteikumu izpildes 
stiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 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) ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes, 
sociālās iekļaušanas, darbvietu radīšanas 
un darbaspēka mobilitātes veicināšana 
piekrastes un iekšzemes kopienās, kas 
atkarīgas no zvejas un akvakultūras;
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Or. en

Grozījums Nr. 153
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
6. pants – 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.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Zivju krājumu pārvaldība un klimata pārmaiņu seku mazināšana ir divas atšķirīgas jomas, 
kam jāpievēršas katrai atsevišķi.

Grozījums Nr. 154
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) Novatoriskas, konkurētspējīgas un uz 
zināšanām balstītas zvejniecības, tostarp ar 
to saistītās apstrādes, sekmēšana, pievēršot 
uzmanību šādām jomām:

Or. en

Pamatojums

Savienības prioritātēm būtu jāaptver visu zvejniecības nozaru, arī zivju apstrādes, inovācijas, 
konkurētspējas un zināšanu sekmēšana.
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Grozījums Nr. 155
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbalsts tehnoloģiju izstrādes, inovācijas 
un zināšanu pārneses stiprināšanai, ar 
nosacījumu, ka to rezultātā nepieaug 
kapacitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
6. pants – 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 piekrastes flotes, 
konkurētspējas un dzīvotspējas 
palielināšana un drošības un darba apstākļu 
uzlabošana;

Or. es

Grozījums Nr. 157
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
6. pants – 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;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3) Ilgtspējīgas, novatoriskas, 
konkurētspējīgas un uz zināšanām un 
ekosistēmu balstītas akvakultūras 
sekmēšana, īpašu uzmanību pievēršot 
šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 159
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 160
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Ilgtspējīgas un resursefektīvas 
zvejniecības veicināšana, īpašu uzmanību 
pievēršot šādām jomām:

4) Ilgtspējīgas un uz ekosistēmu balstītas
zvejniecības pārvaldības nodrošināšana, 
īpašu uzmanību pievēršot šādām jomām:
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Or. en

Grozījums Nr. 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zvejniecību ietekmes uz jūras vidi 
mazināšana;

a) zvejniecību ietekmes uz jūras vidi 
minimizēšana un, ja iespējams, 
izskaušana;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jūras bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu, arī to nodrošināto 
pakalpojumu, aizsardzība un atjaunošana.

b) jūras bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu, arī to nodrošināto 
pakalpojumu, aizsardzība un atjaunošana 
un laba vides stāvokļa sasniegšana līdz 
2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) visas piezvejas minimizēšana un, ja 
iespējams, izskaušana;
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Or. en

Grozījums Nr. 164
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) zvejas darbību atbilstības 
nodrošināšana Savienības vides tiesību 
aktiem, jo īpaši Direktīvai 2008/56/EK, 
Direktīvai 1992/43/EEK un Direktīvai 
2009/147/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) laba vides stāvokļa sasniegšana, kā 
noteikts Jūras stratēģijas pamatdirektīvā;

Or. en

Pamatojums

EJZF mērķim vajadzētu būt arī laba vides stāvokļa sasniegšanai līdz 2020. gadam, kā 
norādīts Jūras stratēģijas pamatdirektīvā.

Grozījums Nr. 166
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ievaddaļa



AM\907165LV.doc 61/82 PE492.694v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Ilgtspējīgas un resursefektīvas 
akvakultūras veicināšana, īpašu uzmanību
pievēršot šādām jomām:

5) Ilgtspējīgas, uz ekosistēmu balstītas un 
resursefektīvas akvakultūras veicināšana, 
īpašu uzmanību pievēršot šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 167
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) akvakultūras darbību ietekmes uz 
jūras, sauszemes un saldūdens 
ekosistēmām novērtēšana, mazināšana 
un, ja iespējams, izskaušana;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek 
nodrošināts augsts vides aizsardzības 
līmenis, un dzīvnieku veselības un 
labturības un sabiedrības veselības un 
drošības veicināšana.

b) tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek 
nodrošināts augsts vides aizsardzības 
līmenis, un dzīvnieku veselības un 
labturības un sabiedrības veselības un 
drošības veicināšana, īpašu uzmanību 
pievēršot zālēdāju sugu akvakultūrai, 
cilvēkiem paredzētas pārtikas ražošanai 
un bioloģiskajai akvakultūrai.

Or. en



PE492.694v01-00 62/82 AM\907165LV.doc

LV

Grozījums Nr. 169
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošināt, ka akvakultūras attīstība 
atbilst Direktīvā 2008/56/EK noteiktajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zinātniskas informācijas sniegšanu un 
datu vākšanu;

a) zinātniskas informācijas sniegšanu un 
tādu datu vākšanu, kas ir nepieciešami uz 
ekosistēmu balstītas zvejniecības un 
akvakultūras pārvaldībā, tostarp datu, kas 
ir vajadzīgi, lai sasniegtu izmantoto sugu
populāciju atjaunošanu un uzturēšanu 
apjomā, kurš pārsniedz MSY 
nodrošināšanai līdz 2015. gadam 
vajadzīgo līmeni, un labas vides stāvokli 
līdz 2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

noteikumu izpildei, iestāžu spēju 
palielināšanai un efektīvai valsts pārvaldei.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
10. pants

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.

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 Regulu (ES) Nr. [par vides un 
klimata pasākumu programmas (LIFE 
pamatprogrammas) izveidi]. 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.

.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt fondu koordināciju, bet šī atsauce jau ir iekļauta regulā par kopējiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 173
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Noteiktu laikposmu EJZF atbalsta 
saņemšanai nepieņem pieteikumus, ko 
iesnieguši šādi operatori:

1. EJZF atbalsta saņemšanai nepieņem 
pieteikumus, ko iesnieguši šādi operatori:

Or. en

Grozījums Nr. 174
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) operatori, kuri izdarījuši smagu 
pārkāpumu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1005/2008 42. pantu vai Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 90. panta 1. punktu;

a) operatori, kuri izdarījuši jebkādu
pārkāpumu saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1005/2008 42. pantu vai Regulas (EK) 
Nr. 1224/2009 90. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) operatori, kuri pieļāvuši citus KZP 
noteikumu neievērošanas gadījumus, kas 
nopietni apdraud attiecīgo krājumu 
ilgtspējību.

c) operatori, kuri pieļāvuši citus KZP 
noteikumu un Savienības vides politikas 
prasību neievērošanas gadījumus, kas 
apdraud attiecīgo krājumu ilgtspējību un 
laba vides stāvokļa sasniegšanu līdz 
2020. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 176
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Noteiktu laikposmu atbalsta saņemšanai 
nepieņem pieteikumus, ko iesnieguši 
operatori, kuri izdarījuši EZF vai EJZF 
noteikumu pārkāpumu.

2. Atbalsta saņemšanai nepieņem 
pieteikumus, ko iesnieguši operatori, kuri 
izdarījuši EZF vai EJZF noteikumu 
pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar kuru nosaka 1. un 2. punktā minēto 
laikposmu, kam jābūt samērīgam ar 
izdarītā pārkāpuma vai noteikumu 
neievērošanas smagumu vai atkārtotu 
izdarīšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 178
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
13. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) darbības, kas apdraud jūras 
bioloģisko resursu un ekosistēmu 
ilgtspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
13. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jaunu zvejas kuģu būve, zvejas kuģu 
ekspluatācijas pārtraukšana vai
importēšana;

b) jaunu zvejas kuģu būve vai zvejas kuģu 
importēšana;

Or. es

Grozījums Nr. 180
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
13. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jaunu zvejas kuģu būve, zvejas kuģu
ekspluatācijas pārtraukšana vai
importēšana;

b) zvejas kuģu importēšana;

Or. fr

Pamatojums

Eiropas flote noveco, un to ir jāvar atjaunot, lai zvejniekiem nodrošinātu labus darba 
apstākļus un optimālu drošību. Turklāt jāņem vērā kuģu energoefektivitāte, kā arī selektīvāku 
rīku ieviešana.

Grozījums Nr. 181
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
13. pants – ba punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ieguldījumi kuģos, attiecībā uz kuriem 
dalībvalsts, ar kuras karogu tie kuģo, nav 
uzskatāmi pierādījusi līdzsvara esamību 
starp zvejas kapacitāti un pieejamajām 
zvejas iespējām, kā tas prasīts [Regulā par 
kopējo zivsaimniecības politiku];

Or. en

Pamatojums

Aizvieto 5. grozījumu par 13. panta 1. daļas ca) punktu.

Grozījums Nr. 182
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
13. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ieguldījumi to flotu kuģos vai 
individuālajā aprīkojumā, kuras darbojas 
ar pārmērīgu kapacitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
13. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zvejas darbību pagaidu pārtraukšana; svītrots

Or. es



PE492.694v01-00 68/82 AM\907165LV.doc

LV

Grozījums Nr. 184
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
13. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zvejas darbību pagaidu pārtraukšana; svītrots

Or. fr

Pamatojums

Zvejniekus, kas uz laiku pārtrauc savu darbību, lai ļautu zivju krājumiem atjaunoties, 
nevajadzētu atstāt bez līdzekļiem.

Grozījums Nr. 185
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
13. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izpētes zveja; svītrots

Or. sv

Pamatojums

Izpētes zvejai jābūt piemērotai saskaņā ar EJZF, ja vien tās ietvaros galvenokārt testē 
selektīvākas zvejniecības metodes un/vai zvejas rīkus nolūkā konstatēt to ietekmi uz zivju 
krājumiem un/vai jūras vidi. Eksperimentālas krājumu atjaunošanas dēļ var tik sākta 
ilgtspējīgi nepatērējamu krājumu zveja.

Grozījums Nr. 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
13. pants – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izpētes zveja; svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
13. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tieša krājumu atjaunošana, izņemot 
gadījumus, kad tas ar Savienības tiesību 
aktu ir skaidri noteikts kā saglabāšanas 
pasākums vai tiek veikta krājumu 
eksperimentāla atjaunošana.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 188
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
13. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tieša krājumu atjaunošana, izņemot 
gadījumus, kad tas ar Savienības tiesību 
aktu ir skaidri noteikts kā saglabāšanas 
pasākums vai tiek veikta krājumu 
eksperimentāla atjaunošana.

f) tieša krājumu atjaunošana, izņemot 
gadījumus, kad tas ar Savienības tiesību 
aktu ir skaidri noteikts kā saglabāšanas 
pasākums.

Or. sv

Grozījums Nr. 189
Georgios Koumoutsakos
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma gadījumā varētu atbalstīt 
ekspluatācijas pārtraukšanu īpašos 
apstākļos, kas prasa tūlītēju flotes zvejas 
kapacitātes mazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma gadījumā zvejas darbību 
pagaidu pārtraukšana varētu pretendēt uz 
EJZF atbalstu īpašos apstākļos, kas 
attaisno šādu rīcību, piemēram, 
neparedzami vides apstākļi vai 
pārvaldības plānu ierobežojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) mazapjoma piekrastes zvejas flotes 
daļa zvejas flotē.

iii) litorālās piekrastes zvejas flotes daļa 
zvejas flotē.

Or. es
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Grozījums Nr. 192
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) zvejniecības un akvakultūras darbību 
vides ilgtspējas līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izstrādā vienotu 
darbības programmu, lai īstenotu 
Savienības prioritātes, kuras paredzēts 
līdzfinansēt no EJZF.

1. Katra dalībvalsts izstrādā vienotu 
darbības programmu, kurā iekļauj vietējās 
darbības programmas, lai īstenotu 
Savienības prioritātes, kuras paredzēts 
līdzfinansēt no EJZF.

Or. es

Grozījums Nr. 194
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
fiziskām vai juridiskām personām, kas ir 
pietiekami ieinteresētas ar vidi saistīto 
lēmumu pieņemšanā attiecībā uz kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanu, ir 
reālas tiesības pārskatīt darbības 
programmas. Šīm personām ir iespēja 
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vērsties tiesā vai citā neatkarīgā un 
neitrālā publiskā sektora iestādē, kas ir 
kompetenta pārskatīt darbības 
programmu un visu saistīto īstenošanas 
aktu un lēmumu procesuālo likumību un 
likumību pēc būtības.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
19. pants – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecīgā gadījumā — šīs regulas 
38. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
minēto EJZF izvirzīto Savienības 
prioritāšu īstenošanai paredzēto 
pasākumu saderība ar Padomes 
Direktīvas 92/43/EEK 8. panta 4. punktā 
minētajiem Natura 2000 prioritārās 
rīcības plāniem un laba vides stāvokļa 
sasniegšanu saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 2008/56/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pierādījumi par to, ka programmā ir 
integrēta atbilstoša pieeja attiecībā uz 
inovāciju, vidi, ieskaitot Natura 2000 
teritoriju īpašās vajadzības, un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām;

c) pierādījumi par to, ka programmā ir 
integrēta atbilstoša pieeja attiecībā uz 
inovāciju, vidi, ieskaitot Natura 2000 
teritoriju īpašās vajadzības, zivju krājumu 
atjaunošanas apgabalu izveidi un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
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pielāgošanos tām;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – o apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) attiecībā uz ilgtspējīgai zvejniecības 
pārvaldībai vajadzīgo datu vākšanas mērķi, 
kas minēts 6. panta 6. punktā un 18. panta 
4. punktā un ir saskaņā ar Savienības 
daudzgadu programmu, kas minēta 
[Regulas par kopējo zivsaimniecības 
politiku] 37. panta 5. punktā:

o) attiecībā uz ilgtspējīgai, uz ekosistēmu 
balstītai zvejniecības pārvaldībai vajadzīgo 
datu vākšanas mērķi, kas minēts 6. panta 
6. punktā un 18. panta 4. punktā un ir 
saskaņā ar Savienības daudzgadu 
programmu, kas minēta [Regulas par 
kopējo zivsaimniecības politiku] 37. panta 
5. punktā:

Or. en

Grozījums Nr. 198
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – o apakšpunkts – i punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– novērtēt akvakultūras un apstrādes 
uzņēmumu ekonomisko stāvokli,

– novērtēt akvakultūras un apstrādes 
uzņēmumu stāvokli vides ziņā un
ekonomisko stāvokli,

Or. en

Grozījums Nr. 199
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – o apakšpunkts – i punkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– novērtēt zvejas jomas ietekmi uz 
ekosistēmu,

– novērtēt zvejas jomas ietekmi uz 
ekosistēmu, lai saskaņā ar [Regulas par 
kopējo zivsaimniecības politiku] prasībām 
varētu salīdzināt zvejas darbību veidus un 
flotes segmentus,

Or. en

Grozījums Nr. 200
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – o apakšpunkts – i punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– novērtēt zvejas jomas ietekmi uz 
ekosistēmu,

– novērtēt zvejas jomas un akvakultūras 
darbību ietekmi uz ekosistēmu,

Or. en

Grozījums Nr. 201
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt noteikumus par procedūrām, 
formātu un termiņiem attiecībā uz:

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem
noteikumus par procedūrām, formātu un 
termiņiem attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan
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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, 
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 
saskaņā ar Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku 2. un 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Gerben-Jan Gerbrandy

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, 
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.

Or. en

Pamatojums

Ikvienai EJZF atbalstītai inovācijai ir skaidri jāatbalsta pamata KZP regulā izklāstītie mērķi 
un jāatbilst tiem.
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Grozījums Nr. 204
Christofer Fjellner

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, 
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 
nolūkā tādējādi sekmēt ekoloģiski 
ilgtspējīgu zivsaimniecību.

Or. sv

Grozījums Nr. 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības, ko finansē saskaņā ar šo 
pantu, jāveic sadarbībā ar dalībvalsts atzītu 
zinātnisku vai tehnisku organizāciju, kas
apstiprina šādu darbību rezultātus.

2. Darbības, ko finansē saskaņā ar šo 
pantu, jāveic sadarbībā ar dalībvalsts atzītu 
zinātnisku vai tehnisku organizāciju, kas
kā tādas atzītas uzņēmējdarbības 
klasifikācijā, kā noteikts valsts pārvalžu 
līgumu tiesības aktos.

Or. es

Grozījums Nr. 206
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības, ko finansē saskaņā ar šo 
pantu, jāveic sadarbībā ar dalībvalsts atzītu 
zinātnisku vai tehnisku organizāciju, kas 
apstiprina šādu darbību rezultātus.

2. Darbības, ko finansē saskaņā ar šo 
pantu, jāveic sadarbībā ar dalībvalsts atzītu 
zinātnisku vai tehnisku organizāciju, kas 
apstiprina šādu darbību rezultātus un dara 
tos pieejamus sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Ja darbībām sniedz publisku atbalstu, ir vajadzīga pilnīga pārredzamība attiecībā uz šo 
līdzekļu piešķiršanu un izmantošanu un attiecīgajiem ieguvumiem.

Grozījums Nr. 207
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) profesionālu un zinātnisku ieteikumu 
sniegšanu par ilgtspējīgu zvejniecības un 
akvakultūras darbību attīstību, īpašu 
uzmanību pievēršot šo darbību ietekmes 
uz jūras, sauszemes un saldūdens 
ekosistēmām ierobežošanai un, ja 
iespējams, izskaušanai;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgi 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto priekšizpēti un konsultācijas sniedz 

2. Attiecīgi 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto priekšizpēti un konsultācijas sniedz 
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atzītas zinātniskas vai tehniskas 
organizācijas ar konsultāciju sniegšanai 
vajadzīgo kompetenci, kā atzīts katras 
dalībvalsts tiesību aktos.

atzītas zinātniskas vai tehniskas 
organizācijas ar konsultāciju sniegšanai 
vajadzīgo kompetenci, kas kā tādas atzītas
uzņēmējdarbības klasifikācijā, kā noteikts 
valsts pārvalžu līgumu tiesību aktos.

Or. es

Grozījums Nr. 209
Christofer Fjellner

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.

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 210
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
32. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažādošanas un darbvietu radīšanas 
veicināšana

Uzņēmējdarbības un darbvietu radīšanas 
veicināšana

Or. fr

Pamatojums

Ir vairāk jāuzsver zvejniecības pozitīvā ekonomiskā nozīme.
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Grozījums Nr. 211
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veicinātu dažādošanu un darbvietu 
radīšanu citās jomās ārpus zvejniecības, 
EJZF var atbalstīt:

1. Lai veicinātu darbvietu radīšanu, EJZF 
var atbalstīt uzņēmumu veidošanu 
zvejniecības nozarē.

Or. fr

Pamatojums

Ir vairāk jāuzsver zvejniecības pozitīvā ekonomiskā nozīme.

Grozījums Nr. 212
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzņēmējdarbības uzsākšanu citās 
jomās ārpus zvejniecības;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ir vairāk jāuzsver zvejniecības pozitīvā ekonomiskā nozīme.

Grozījums Nr. 213
Kriton Arsenis

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

a) uzņēmējdarbības uzsākšanu citās jomās 
ārpus zvejniecības;

a) uzņēmējdarbības uzsākšanu ar jūrlietu 
nozari saistītās ilgtspējīgās darbībās, 
izņemot zvejniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Françoise Grossetête

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.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ir vairāk jāuzsver zvejniecības pozitīvā ekonomiskā nozīme.

Grozījums Nr. 215
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu var piešķirt zvejniekiem:

2. Atbalstu saskaņā ar 1. punktu var 
piešķirt zvejniekiem:

Or. fr
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Grozījums Nr. 216
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuri iesniedz uzņēmējdarbības plānu par 
savu jauno darbību attīstību;

a) kuri iesniedz uzņēmējdarbības plānu par 
savu darbību attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 217
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu, kas minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, piešķir mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem, kuriem pieder 
Savienības zvejas kuģis, kas reģistrēts kā 
aktīvs kuģis un divu gadu laikā pirms 
pieteikuma iesniegšanas datuma vismaz 
60 dienas ir veicis zvejas darbības jūrā. Ar 
zvejas kuģi saistīto zvejas licenci 
neatgriezeniski anulē.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 218
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minētā atbalsta 
saņēmēji piecus gadus pēc pēdējā atbalsta 
maksājuma saņemšanas neiesaistās 

svītrots
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profesionālā zvejā.

Or. fr

Grozījums Nr. 219
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktu attiecināmās izmaksas ir 
tikai izmaksas par kuģa pārbūvi, kas 
veikta, lai nodotu kuģi izmantošanai 
citiem mērķiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 220
Georgios Koumoutsakos

Regulas priekšlikums
32. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a EJZF var atbalstīt ieguldījumus 
kuģos, attīstot tādas darbības, kas 
papildina zvejniecību, piemēram, 
pakalpojumus vides jomā, izglītības 
pasākumus vai tūrismu.

Or. en


