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Grozījums Nr. 1
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
-1. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a.uzsver, ka 70 miljoni ES iedzīvotāju ir 
atkarīgi no zivsaimniecības nozares; tāpēc 
aicina dalībvalstis rosināt pētniecību un 
izstrādi, lai attīstītu konkurētspējīgāku, 
ilgtspējīgāku un mūsdienīgāku 
zivsaimniecības nozari;

Or. bg

Grozījums Nr. 2
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka saskaņota Kopienas politika, 
piemēram, lauksaimniecības un vides 
jomās, kas veido ES ekonomikas pamatu, 
prasa pienācīgu un mērķtiecīgu zinātnes 
atbalstu. Uzsver, ka ierastie veidi, kā risināt 
nozarei specifiskās problēmas, piemēram, 
ietekmi uz vidi, barības nodrošinājumu, 
veterinārās pārbaudes un piekrastes zonu 
integrāciju, jau sen vairs nav primārie un 
nozīmīgākie risinājumu avoti;

1. norāda, ka saskaņota Kopienas politika, 
piemēram, lauksaimniecības un vides 
jomās, kas veido ES ekonomikas pamatu, 
jo sevišķi ES perifērijā, prasa pienācīgu un 
mērķtiecīgu zinātnes atbalstu. Uzsver, ka 
ierastie veidi, kā risināt nozarei specifiskās 
problēmas, piemēram, ietekmi uz vidi, 
barības nodrošinājumu, veterinārās 
pārbaudes un piekrastes zonu integrāciju, 
jau sen vairs nav primārie un nozīmīgākie 
risinājumu avoti;

Or. el

Grozījums Nr. 3
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka saskaņota Kopienas politika, 
piemēram, lauksaimniecības un vides 
jomās, kas veido ES ekonomikas pamatu, 
prasa pienācīgu un mērķtiecīgu zinātnes 
atbalstu. Uzsver, ka ierastie veidi, kā risināt 
nozarei specifiskās problēmas, piemēram, 
ietekmi uz vidi, barības nodrošinājumu, 
veterinārās pārbaudes un piekrastes zonu 
integrāciju, jau sen vairs nav primārie un 
nozīmīgākie risinājumu avoti;

1. norāda, ka saskaņota Kopienas politika, 
piemēram, lauksaimniecības un vides 
jomās, kas veido ES ekonomikas pamatu, 
prasa pienācīgu un mērķtiecīgu zinātnes 
atbalstu. Uzsver, ka ierastie veidi, kā risināt 
nozarei specifiskās problēmas, piemēram, 
ietekmi uz vidi, barības nodrošinājumu, 
veterinārās pārbaudes un piekrastes zonu 
integrāciju, jau sen vairs nav primārie un 
nozīmīgākie risinājumu avoti; iesaka, lai 
finanšu shēma dotu iespēju no Eiropas 
zivsaimniecības fonda finansēt 
pētniecības struktūras un iekārtas 
zivsaimniecības jomā;

Or. bg

Grozījums Nr. 4
Carmen Fraga Estévez

Atzinuma projekts
1. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a Uzskata, ka ir būtiski sasniegt vienu 
no Zaļās grāmatas mērķiem, proti, 
nākamajam ES budžetam jākoncentrējas 
uz instrumentiem ar 'pievienoto vērtību' 
un vairāk jāorientējas uz rezultātiem; 
uzskata, ka, lai gan izcilība ir zinātnes 
pamatkritērijs, ir daži sektori, piemēram, 
zivsaimniecība, kur nevar iztikt bez 
lietišķās pētniecības, lai noteiktu un 
piemērotu pārvaldības pasākumus; 
norāda, ka jaunās KZP mērķi, kas izriet 
no ekosistēmas pieejas un maksimālajiem 
ilgtspējīgas ieguves apjomiem, prasa 
multidisciplināras zināšanas un zināšanas 
par vietējiem apstākļiem, un novērtējumu, 
lai varētu ātri izdarīt secinājumus, no 
kuriem atkarīgi daudzi uzņēmējdarbības 
lēmumi, darbavietas un jūras ekosistēmas 
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aizsardzības pasākumi;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
1. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka papildus pietiekamiem un 
uzticamiem zinātniskiem datiem jāveic 
plaši starpnozaru pētījumi par jūras 
ekosistēmas ilgtspēju un dzīvotspēju un 
zivsaimniecības sektora labklājību;

Or. el

Grozījums Nr. 6
Carmen Fraga Estévez

Atzinuma projekts
1. b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b šajā sakarā cer, ka Zaļā grāmata 
ievadīs izmaiņas pašreizējā zinātnes 
politikā attiecībā uz zivsaimniecību, jo 
šajā nozarē tiecoties vienīgi pēc izcilības 
novārtā atstātas būtiskas jomas: 
zināšanas par sugām un to uzvedību, 
raugoties uz to izmantošanu no zvejas 
flošu skatu punkta, un to saistība ar 
apsaimniekošanas pasākumiem, un 
tādējādi daudzi zinātnieki pametuši
lietišķo zivsaimniecības pētniecību, un 
jauni pētnieki atteikušies no šīs jomas, tā 
radīdami nopietnu speciālistu trūkumu 
tad, kad tie visvairāk vajadzīgi, ņemot 
vērā zivju krājumu stāvokli;
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Or. es

Grozījums Nr. 7
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli. Uzsver arī, ka spēcīga zinātniskās 
izpētes pamata izveidošana sekmētu 
turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību;

2. uzskata, ka, ņemot vērā daudzas un 
dažādas pētniecības iespējas 
zivsaimniecības nozarē, piemēram, 
okeanogrāfijas, jūras faunas, 
akvakultūras, jūras bioloģijas un 
ģenētikas un iekšzemes ūdensceļu
pētījumu iespējas, īpašas budžeta dotācijas 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un nepilnības
un arī nostiprinātu zivsaimniecības un 
akvakultūras pētnieku stāvokli. Uzsver arī, 
ka spēcīga zinātniskās izpētes un
inovācijas pamata izveidošana sekmētu 
turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību;

Or. el

Grozījums Nr. 8
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli. Uzsver arī, ka spēcīga zinātniskās 

2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli. Uzsver arī, ka spēcīga zinātniskās 
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izpētes pamata izveidošana sekmētu 
turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību;

izpētes pamata izveidošana sekmētu 
turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību; aicina ar
jauno finanšu shēmu atbalstīt pētniecību 
un inovācijas, lai rosinātu akvakultūras 
nozares attīstību un padarītu to 
konkurētspējīgāku, ilgtspējīgāku un labāk 
aprīkotu vides problēmu risināšanai, tā 
nodrošinot Eiropas zivsaimniecības 
nozares patstāvību pasaulē;

Or. bg

Grozījums Nr. 9
Struan Stevenson

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli. Uzsver arī, ka spēcīga zinātniskās 
izpētes pamata izveidošana sekmētu 
turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību;

2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli. Uzsver arī, ka spēcīga zinātniskās 
izpētes pamata izveidošana gan Eiropas 
līmenī, gan dalībvalstīs sekmētu turpmāku 
ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 
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uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli. Uzsver arī, ka spēcīga zinātniskās 
izpētes pamata izveidošana sekmētu 
turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību;

uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli; uzskata, ka vairāk līdzekļu 
jāatvēl apmācībai arodizglītības centros 
un iestādēs un pašreizējo vai nākamo 
zivsaimniecības darbinieku 
tālākapmācības sistēmas ieviešanai vai 
uzlabošanai. Uzsver arī, ka spēcīga 
zinātniskās izpētes pamata izveidošana 
sekmētu turpmāku ilgtspējīgas 
zivsaimniecības un akvakultūras nozares 
attīstību; uzver, ka, tā kā Eiropas Komisija 
pārstāv dalībvalstu pozīciju reģionālajās 
zivsaimniecības pārvaldības organizācijās, 
nav pieļaujama vienpusēja lēmumu 
pieņemšana, nelūdzot dalībvalstu 
viedokli;

Or. lt

Grozījums Nr. 11
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli. Uzsver arī, ka spēcīga zinātniskās 
izpētes pamata izveidošana sekmētu 
turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību;

2. uzskata, ka īpašas budžeta dotācijas 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
jaunās pamatprogrammas ietvaros un ar to 
saistītajām darbībām palīdzētu novērst 
daudzus nozares trūkumus un arī 
nostiprinātu zivsaimniecības pētnieku 
stāvokli. Uzsver arī, ka spēcīga zinātniskās 
izpētes pamata izveidošana sekmētu 
turpmāku ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares attīstību; uzver, ka, tā 
kā Eiropas Komisija pārstāv dalībvalstu 
pozīciju reģionālajās zivsaimniecības 
pārvaldības organizācijās, nav pieļaujama 
vienpusēja lēmumu pieņemšana, nelūdzot 
dalībvalstu viedokli;
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Or. lt

Grozījums Nr. 12
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
2. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka sadarbība starp ES 
zinātniekiem un viņu partneriem ārpus 
kopienas ir pamats skaidrākam 
skatījumam uz zivsaimniecības resursu un 
jūras ekosistēmas stāvokli; uzskata, ka ES 
ir būtiski nodrošināt finansējumu šim 
sadarbības veidam;

Or. bg

Grozījums Nr. 13
Carmen Fraga Estévez

Atzinuma projekts
2. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē faktu, ka Zaļajā grāmatā 
uzsvērta vajadzība pēc pētījumiem, kas 
uzlabos inovācijas spējas un 
konkurētspēju, kas līdztekus EZF
paredzētajiem pasākumiem var 
zvejniecības uzņēmumiem sniegt jaunas 
iespējas investēt jaunu, ilgtspējīgāku 
zvejniecības tehnoloģiju, piemēram, jauna 
aprīkojuma, kuģu, kas mazāk piesārņo 
vidi, ir drošāki un ērtāki, izstrādē un 
pasākumos zivsaimniecības ražojumu 
izmantošanas un vērtības uzlabošanai;

Or. es
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Grozījums Nr. 14
João Ferreira

Atzinuma projekts
2. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka mums joprojām trūkst 
zināšanu par jūras ekosistēmas un 
zivsaimniecības resursu stāvokli, un tāpēc 
šajā jomā jāveic intensīvāka pētniecība;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka pētniecības 
pamatprogrammas un Eiropas 
Zivsaimniecības fonda instrumenti
efektīvāk jākoordinē ar citām Eiropas 
programmām;

Or. el

Grozījums Nr. 16
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES konkurētspējas 
saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt 
uzņēmumu līdzdalību nākamajā 
pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, 
it īpaši tādu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu īpašniekus, kā piekrastes 

3. uzskata, ka ES konkurētspējas 
saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt 
uzņēmumu līdzdalību nākamajā 
pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, 
it īpaši tādu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu īpašniekus, kā piekrastes 
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mazapjoma zvejas uzņēmumi, varētu 
pamudināt piedalīties Eiropas programmās, 
izveidojot pārredzamu un viegli pieejamu 
sistēmu; uzskata, ka zvejnieku 
organizācijām un reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm arī vajadzētu 
dot iespēju pieteikties maziem, praktiski 
orientētiem projektiem;

mazapjoma zvejas uzņēmumi, varētu 
pamudināt piedalīties Eiropas programmās, 
izveidojot vienkāršāku, ne tik 
birokrātisku, pārredzamāku un viegli 
pieejamu sistēmu; uzskata, ka zvejnieku 
organizācijām un reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm arī vajadzētu 
dot iespēju pieteikties maziem, praktiski 
orientētiem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES konkurētspējas 
saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt 
uzņēmumu līdzdalību nākamajā 
pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, 
it īpaši tādu mikrouzņēmumu un mazo
uzņēmumu īpašniekus, kā piekrastes 
mazapjoma zvejas uzņēmumi, varētu 
pamudināt piedalīties Eiropas programmās, 
izveidojot pārredzamu un viegli pieejamu 
sistēmu; uzskata, ka zvejnieku 
organizācijām un reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm arī vajadzētu 
dot iespēju pieteikties maziem, praktiski 
orientētiem projektiem,

3. uzskata, ka ES konkurētspējas 
saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt 
uzņēmumu līdzdalību nākamajā 
pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, 
it īpaši tādu MVU un mikrouzņēmumu
īpašniekus, kā piekrastes mazapjoma 
zvejas uzņēmumi, varētu pamudināt 
piedalīties Eiropas programmās, izveidojot 
pārredzamu un viegli pieejamu sistēmu; 
uzskata, ka zvejnieku organizācijām un 
reģionālajām konsultatīvajām padomēm arī 
vajadzētu dot iespēju pieteikties maziem, 
praktiski orientētiem projektiem;

Or. el

Grozījums Nr. 18
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES konkurētspējas 
saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt 
uzņēmumu līdzdalību nākamajā 
pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, 
it īpaši tādu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu īpašniekus, kā piekrastes 
mazapjoma zvejas uzņēmumi, varētu 
pamudināt piedalīties Eiropas programmās, 
izveidojot pārredzamu un viegli pieejamu 
sistēmu; uzskata, ka zvejnieku 
organizācijām un reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm arī vajadzētu 
dot iespēju pieteikties maziem, praktiski 
orientētiem projektiem;

3. uzskata, ka ES konkurētspējas 
saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt 
uzņēmumu līdzdalību nākamajā 
pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, 
it īpaši tādu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu īpašniekus, kā piekrastes 
mazapjoma zvejas uzņēmumi, varētu 
pamudināt piedalīties Eiropas programmās, 
izveidojot pārredzamu un viegli pieejamu 
sistēmu; ieteic apzināt iespējas izveidot 
kopēja izmantojuma apvienības, jo 
atsevišķu darbību apvienošana nodrošina 
inovāciju, konkurētspēju un nozares 
attīstību; uzskata, ka zvejnieku 
organizācijām un reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm arī vajadzētu 
dot iespēju pieteikties maziem, praktiski 
orientētiem projektiem; uzskata, ka 
jāveicina sadarbība starp zvejniecības 
apgabaliem, lai dalītos labajā praksē un 
zināšanās;

Or. lt

Grozījums Nr. 19
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ES konkurētspējas 
saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt 
uzņēmumu līdzdalību nākamajā 
pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, 
it īpaši tādu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu īpašniekus, kā piekrastes 
mazapjoma zvejas uzņēmumi, varētu 
pamudināt piedalīties Eiropas programmās, 
izveidojot pārredzamu un viegli pieejamu 
sistēmu; uzskata, ka zvejnieku 
organizācijām un reģionālajām 

3. uzskata, ka ES konkurētspējas 
saglabāšanai izšķirīgi būs paplašināt 
uzņēmumu līdzdalību nākamajā 
pamatprogrammā; uzskata, ka uzņēmējus, 
it īpaši tādu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu īpašniekus, kā piekrastes 
mazapjoma zvejas uzņēmumi, varētu 
pamudināt piedalīties Eiropas programmās, 
izveidojot pārredzamu un viegli pieejamu 
sistēmu; uzskata, ka pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, tādām kā 
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konsultatīvajām padomēm arī vajadzētu 
dot iespēju pieteikties maziem, praktiski 
orientētiem projektiem;

zvejnieku organizācijas un reģionālās
konsultatīvās padomes arī vajadzētu dot 
iespēju pieteikties maziem, praktiski 
orientētiem projektiem;

Or. sv

Grozījums Nr. 20
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
3. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka, ja pieeju ES 
finansējumam nepadara vieglāku un 
elastīgāku, neievieš stingrus nosacījumus 
un ievērojami nesamazina administratīvos 
šķēršļus, pastāv risks, ka līdzekļi paliek 
neapgūti un netiek ieguldīti ilgtspējīgākas 
ES zivsaimniecības nozares veidošanā;

Or. bg

Grozījums Nr. 21
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pamata pētījumu programmu 
galvenais mērķis ir veikt dziļu un pamatīgu 
izpēti, kam, lai atbalstītu nozari un uzturētu 
vides un sanitārās apstrādes nosacījumus 
zvejniecības produktiem, kas tiek ievadīti 
pārtikas ķēdē, ir nepieciešamas pētniecības 
programmas ar īpašu zivsaimniecības un 
akvakultūras izpētei paredzētu 
finansējumu.

4. norāda, ka pamata pētījumu programmu 
galvenais mērķis ir veikt dziļu un pamatīgu 
izpēti, kam, lai atbalstītu nozari un uzturētu 
vides un sanitārās apstrādes nosacījumus 
zvejniecības produktiem, kas tiek ievadīti 
pārtikas ķēdē, ir nepieciešamas pētniecības 
programmas ar īpašu zivsaimniecības un 
akvakultūras izpētei paredzētu 
finansējumu; uzskata, ka vairāk 
finansējuma jānovirza zivsaimniecības 
izpētes finansēšanai.
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Or. lt

Grozījums Nr. 22
Estelle Grelier

Atzinuma projekts
4. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka Kopējās zivsaimniecības 
politikas reformas nolūks ir nodrošināt 
zivsaimniecības prakses ilgtspēju, un 
tāpēc jāfinansē tādu jaunu tehnoloģiju 
izpēte, kuras, piemēram, padara zvejas 
kuģus selektīvākus un samazina degvielas 
patēriņu to dzinējos.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
João Ferreira

Atzinuma projekts
4. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka pašreizējie ES pētniecības 
un inovāciju finansēšanas instrumenti 
nav piemēroti zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares pētniecības 
vajadzībām; uzsver, ka, lai varētu pilnībā 
risināt nozares uzdevumus un vajadzības, 
šie instrumenti jāpielāgo nozares 
īpatnībām, jo sevišķi lietišķās pētniecības 
jomā;

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Ioannis A. Tsoukalas
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Atzinuma projekts
4. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir svarīga labākās prakses 
apmaiņa, tās pareiza un efektīva ieviešana 
uzņēmējdarbībā un pētījumu rezultātu 
izplatīšana; uzskata, ka gan tieši 
iesaistītās puses, gan plašāka sabiedrība 
labāk jāinformē par uzsāktajām 
pētniecības programmām un to
rezultātiem;

Or. el

Grozījums Nr. 25
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
4. a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka ir svarīgi nostiprināt ES 
sadarbību Inovācijas savienības 
kontekstā, jo tā ir viena no stratēģijas 
"Eiropa 2020" galvenajām ierosmēm, un 
tā dot iespēju radīt strukturētu satvaru 
pētniecības un inovācijas attīstībai 
zivsaimniecības jomā, lai palielinātu 
izpratni par jūras ekosistēmu un veicinātu 
selektīvu zveju;

Or. bg

Grozījums Nr. 26
Isabella Lövin

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

4.a norāda, ka steidzami jāpapildina 
nepietiekamās zināšanas par pamata datu 
kopām, tādām kā daudzu mērķsugu 
krājumu novērtējums, jo bez šādiem 
datiem nevar pienācīgi regulēt šo sugu 
nozveju; turklāt atzīst, ka, lai piemērotu 
ekosistēmas pieeju, vajadzīgi daudz 
zinātniskāki dati gan par mērķsugām, gan 
blakussugām, tostarp par dziļjūras zivju 
sugām, kas šobrīd joprojām netiek 
pietiekami kontrolētas;

Or. en

Grozījums Nr. 27
João Ferreira

Atzinuma projekts
4. b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka, ņemot vērā tās pašreizējo 
stāvokli, akvakultūras iespējas un 
ierobežojumus, šajā jomā jāveic 
paplašināta pētniecība un izstrāde, lai 
labāk izmantotu potenciālu un pārvarētu 
ierobežojumus; uzskata, ka, lai 
nodrošinātu Eiropas akvakultūras 
ilgtspējīgu attīstību, vajadzīgs zinātniskās 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
atbalsts, lai audzētu vietējās sugas un tā 
ļautu dažādot pārtikas ražošanu un 
apgādi un uzlabotu pārtikas kvalitāti, 
vienlaikus arī rūpējoties par vides 
drošību;

Or. pt

Grozījums Nr. 28
Iliana Malinova Iotova
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Atzinuma projekts
4. b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ir pārliecināta, ka visi ES pieņemtie 
lēmumi un politikas jomas zinātniski 
jāpamato; tāpēc uzskata, ka pētniecības 
paplašināšana ļaus labāk novērtēt 
zivsaimniecības resursu stāvokli un labāk 
pārvaldīt ES zivsaimniecības nozari;

Or. bg

Grozījums Nr. 29
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
4. b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka jānodrošina pietiekams 
finansējums starpnozaru pētījumiem 
zivsaimniecībā un citās ar jūru saistītās 
jomās, lai, pieņemot lēmumus par 
jūrniecības darbībām, praksē īstenotu 
ekosistēmas pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
4. c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4c. uzskata, ka jārosina arī zvejas flotes 
attīstība, lai ieviestu ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un labvēlīgus apstākļus 
sīkzvejai, un tādēļ jaunajai finanšu 
shēmai jāpievēršas pētniecībai un 
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inovācijai šajā jomā;

Or. bg

Grozījums Nr. 31
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
4. c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina pētīt zinātniskās metodes 
piesardzīgās pieejas ieviešanai 
zivsaimniecības pārvaldībā, krājumu 
novērtēšanas modeļos nepārprotami 
iekļaujot dažādus nenoteiktības veidus un 
vispiemērotākos paņēmienus šādas 
nenoteiktības risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
4. d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d atzīmē, ka Eiropas zivsaimniecības 
rūpniecība ir ļoti atkarīga no pētniecības; 
šajā ziņā tādas iniciatīvas kā Eiropas 
Zivsaimniecības tehnoloģiju platforma
var būt piemērots instruments, lai lielu 
izdevumu nozari pārveidotu par tādu, kas 
ir daudz konkurētspējīgāka, ilgtspējīgāka 
un modernāka, tiecoties ietvert visus 
pašreizējos un turpmākos zivsaimniecības 
jomas projektus un paaugstināt ES 
zivsaimniecības jaudas;

Or. bg
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Grozījums Nr. 33
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
4. d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d atzīst, ka sauszemes lauksaimniecības 
dzīvnieku kaušanas un jūras/ūdens 
dzīvnieku nonāvēšanas paņēmieni 
ievērojamas atšķiras; ir pārliecināta, ka 
vajadzīgi pētījumi un inovācijas, lai 
izstrādātu humānākus jūras dzīvnieku 
ķeršanas un nonāvēšanas paņēmienus.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
4. e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e atbalsta pētniecību, kurā iesaistīti 
sociālie dalībnieki, kā paredzēts 
programmā "Zinātne sabiedrībā / 
Mobilizācija un savstarpēja zināšanu 
apguve", lai iedzīvinātu zinātni 
sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
4. f punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.f atzīmē, ka struktūrfondu finansējuma 
ieguldīšana pētniecības infrastruktūrā 
palīdz novērst atšķirības zinātnes attīstībā 
starp dalībvalstīm un uzlabo dažu 
dalībvalstu un reģionu iesaisti Kopienas 
pētniecības programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Isabella Lövin

Atzinuma projekts
4. g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.g atzīmē, ka pārtikas primārā ražošana 
un citas darbības kopīgās jūrās
(Vidusjūrā, Melnajā jūrā, Baltijas jūrā) ir 
atkarīgas no saskaņotas kaimiņvalstu 
pieejas; uzsver, ka kaimiņvalstīm vairāk 
jāattīsta zinātnes kapacitāte, balstoties uz 
labāku koordināciju starp Vienoto
stratēģisko satvaru un Eiropas 
Kaimiņattiecību politikas instrumentiem.

Or. en


