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Grozījums Nr. 1
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un ekstensīva 
akvakultūra ir visilgtspējīgākie zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 
kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos zvejas 
apgabalos. Šo zveju negatīvi ietekmē tādi 
faktori kā ūdens attīrīšanas trūkums, 
atkritumu izgāšana, naftas plankumi, 
pārmērīgs piekrastes apbūves pieaugums 
un lielu projektu ietekme uz krastu;

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un ekstensīva 
akvakultūra ir visilgtspējīgākie zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 
kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos zvejas 
apgabalos. Šo zveju negatīvi ietekmē tādi 
faktori kā ūdens attīrīšanas trūkums, 
atkritumu izgāšana, naftas plankumi, 
pārmērīgs piekrastes apbūves pieaugums,
lielu projektu ietekme uz krastu un skaidri 
noteikta regulējuma attiecībā uz 
ilgtspējīgu vietējo attīstību, īpaši saistībā 
ar akvakultūru, trūkums;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un ekstensīva
akvakultūra ir visilgtspējīgākie zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un rūpīgi reglamentēta 
un labi pārvaldīta akvakultūra ir 
visilgtspējīgākie zvejas veidi saskaņā ar 
sociālajiem, ekonomiskajiem un vides 
faktoriem un noteicošie faktori piekrastes 
kopienu sociāli ekonomiskajā attīstībā. 
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kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos zvejas 
apgabalos. Šo zveju negatīvi ietekmē tādi 
faktori kā ūdens attīrīšanas trūkums, 
atkritumu izgāšana, naftas plankumi, 
pārmērīgs piekrastes apbūves pieaugums 
un lielu projektu ietekme uz krastu;

Tiem ir liela ietekme saistībā ar kultūru un 
teritorijas daudzveidību kontinentā, salās 
mazās piekrastes kopienās un attālākajos 
zvejas apgabalos. Šo zveju negatīvi 
ietekmē tādi faktori kā efektīvas ūdens 
attīrīšanas trūkums, cilvēku radītas un 
dabas katastrofas, pārzveja un 
konkurence, ko rada liela apmēra zvejas 
darbības, naftas plankumi, pārmērīgs 
piekrastes apbūves pieaugums, un to 
apdraud izmaiņas attiecībā uz vietējo 
nodarbinātību un lielu projektu ietekme uz 
krastu, kā bagarēšana un jūras vēja 
enerģijas parku attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un ekstensīva 
akvakultūra ir visilgtspējīgākie zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 
kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos zvejas 
apgabalos. Šo zveju negatīvi ietekmē tādi 
faktori kā ūdens attīrīšanas trūkums, 
atkritumu izgāšana, naftas plankumi, 
pārmērīgs piekrastes apbūves pieaugums 
un lielu projektu ietekme uz krastu;

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un ekstensīva 
akvakultūra ir ilgtspējīgi zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 
kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos reģionos. 
Šo zveju īpaši apdraud tādi faktori kā 
ūdens attīrīšanas trūkums, atkritumu 
izgāšana, naftas plankumi, pārmērīgs 
piekrastes apbūves pieaugums, lielu 
projektu ietekme uz krastu un klimata 
pārmaiņu radītās sekas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 4
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un ekstensīva 
akvakultūra ir visilgtspējīgākie zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 
kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos zvejas 
apgabalos. Šo zveju negatīvi ietekmē tādi 
faktori kā ūdens attīrīšanas trūkums, 
atkritumu izgāšana, naftas plankumi, 
pārmērīgs piekrastes apbūves pieaugums 
un lielu projektu ietekme uz krastu;

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un ekstensīva 
akvakultūra ir visilgtspējīgākie zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 
kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos zvejas 
apgabalos. Šo zveju negatīvi ietekmē tādi 
faktori kā ūdens attīrīšanas trūkums, 
atkritumu izgāšana, naftas plankumi, 
pārmērīgs piekrastes apbūves pieaugums 
un lielu projektu ietekme uz krastu; brīdina 
par sliktu ekonomisko apstākļu negatīvo 
ietekmi uz tām teritorijām, kas ir ļoti 
atkarīgas no šī zvejas veida;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka piekrastes nerūpnieciskā zveja, 
vēžveidīgo ieguve un ekstensīva 
akvakultūra ir visilgtspējīgākie zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 
kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos zvejas 
apgabalos. Šo zveju negatīvi ietekmē tādi 

1. atzīst, ka mazapjoma nerūpnieciskā 
zveja, vēžveidīgo ieguve un ekstensīva 
akvakultūra ir visilgtspējīgākie zvejas veidi 
saskaņā ar sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides faktoriem un noteicošie faktori 
piekrastes kopienu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā. Tiem ir liela ietekme saistībā ar 
kultūru un teritorijas daudzveidību 
kontinentā, salās un attālākajos zvejas 
apgabalos. Šo zveju negatīvi ietekmē tādi 
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faktori kā ūdens attīrīšanas trūkums, 
atkritumu izgāšana, naftas plankumi, 
pārmērīgs piekrastes apbūves pieaugums 
un lielu projektu ietekme uz krastu;

faktori kā ūdens attīrīšanas trūkums, 
atkritumu izgāšana, naftas plankumi, 
pārmērīgs piekrastes apbūves pieaugums 
un lielu projektu ietekme uz krastu;

Or. bg

Grozījums Nr. 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pārliecinoši noraida Komisijas 
priekšlikumu ar mērķi ieviest nododamas 
zvejas koncesijas, jo šis pasākums 
veicinātu zvejas tiesību koncentrēšanu 
neliela skaita dalībnieku rokās un 
tādējādi vairāku nerūpnieciskās zvejas 
uzņēmumu izzušanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka mazapjoma zveja ne vien 
veicina sociālekonomisko kohēziju un 
nodrošina iztiku lielam skaitam ģimeņu, 
bet arī uzskatāma par nosacījumu 
zvejniecības kopienu nostiprināšanai 
piekrastes teritorijās; uzsver nozīmi 
saglabāt tādu pieeju zivsaimniecības 
nozarei, kurā ņemts vērā bioloģiskais, 
ekoloģiskais, ekonomiskais un sociālais 
līmenis, lai panāktu ilgtspējīgu līdzsvaru
starp situāciju attiecībā uz esošajiem 
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resursiem dažādās jūras teritorijās un to 
piekrastes kopienu sociālekonomiskās 
struktūras aizsardzību, kas atkarīgas no 
tuvējās zvejniecības, lai tajās nodrošinātu 
nodarbinātību un pārticību;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.а uzsver tradicionālo zvejnieku svarīgo 
lomu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā un atzīst to veikto 
konstatējumu attiecībā uz tādām 
pašreizējām un nākotnes vides problēmām 
kā piesārņojums un zivju krājumu 
noplicināšana pozitīvo ietekmi; pieprasa, 
lai dažādas zvejnieku kategorijas tiktu 
aplūkotas bez diskriminācijas, tā, lai 
saglabātu tradicionālo nerūpniecisko 
zveju;

Or. bg

Grozījums Nr. 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzstāj, ka jāveicina jauniešu piekļuve 
ar zivsaimniecību saistītām profesijām un 
jānodrošina profesionālā apmācība 
zvejniekiem;

Or. fr



PE486.100v01-00 8/18 AM\897305LV.doc

LV

Grozījums Nr. 10
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver statistisko datu trūkumu attiecībā 
uz sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
kohēziju un nepieciešamību attīstīt Eiropas 
līmeņa rādītājus, kas nodrošina sociāli 
ekonomiskus, zinātniskus un vides datus;

2. atzīmē precīzu statistisko datu trūkumu 
attiecībā uz zivju krājumu un loma, ko 
nozvejojuši gan profesionālie zvejnieki, 
gan nerūpnieciskās zvejas dalībnieki,
novērtējumu un aicina nostiprināt 
līdzekļus, lai nodrošinātu datu 
apkopošanu; turklāt uzsver statistisko 
datu nepilnīgumu attiecībā uz sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju un 
uzsver nepieciešamību attīstīt Eiropas 
līmeņa rādītājus, kas nodrošina sociāli 
ekonomiskus, zinātniskus un vides datus;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver statistisko datu trūkumu
attiecībā uz sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo kohēziju un nepieciešamību 
attīstīt Eiropas līmeņa rādītājus, kas 
nodrošina sociāli ekonomiskus, zinātniskus 
un vides datus;

2. uzsver nepieciešamību palielināt 
pētniecību attiecībā uz sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju un 
nepieciešamību attīstīt Eiropas līmeņa 
statistiskos datus un rādītājus, kas 
nodrošina sociāli ekonomiskus, zinātniskus 
un vides datus, kuros atzīta un izcelta 
ģeogrāfiskā, kultūras un reģionālā 
dažādība;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver statistisko datu trūkumu attiecībā 
uz sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
kohēziju un nepieciešamību attīstīt Eiropas 
līmeņa rādītājus, kas nodrošina sociāli 
ekonomiskus, zinātniskus un vides datus;

2. uzsver statistisko datu trūkumu attiecībā 
uz sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
kohēziju un nepieciešamību attīstīt Eiropas 
līmeņa rādītājus, kas nodrošina uzticamus 
un pietiekami nozīmīgus sociāli 
ekonomiskus, zinātniskus un vides datus;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Ana Miranda

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka Eiropas Savienībā 
nepastāv vienota nerūpnieciskās zvejas 
definīcija, ņemot vērā to, ka esošā 
definīcija, kas pamatojas uz kuģu 
izmēriem, nav saskaņota un neatbilst 
realitātei, tāpēc uzskata, ka Komisija 
vajadzētu pievērsties jaunai definīcijai 
pārvaldības jomā, ņemot vērā vairākus 
kritērijus, kā reģionālās īpatnības un 
atšķirības, ģeomorfoloģiju, zvejas 
tehniskos aspektus, sociālos, zinātniskos, 
bioloģiskos un vides aspektus;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Maurice Ponga
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina nozīmi veicināt ilgtspējīgu 
nerūpniecisko zveju, īpaši nepieciešamību 
nostiprināt zivju, akvakultūras un 
mīkstmiešu produktu izsekojamību;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no 
zvejas atkarīgu piekrastes kopienu 
samazināšanos, kā arī ekonomikas 
dažādošanas alternatīvu trūkumu, aicina 
izmantot pašreizējos instrumentus, fondus 
un mehānismus, lai, īstenojot 
nerūpnieciskās zvejas nozares pārstāvju 
lielāku līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu 
pieņemšanā un stimulējot vietējo stratēģiju
izmantošanu no zvejas atkarīgajos 
piekrastes apgabalos, nodrošinātu 
kohēziju attiecībā uz nodarbinātību un 
ekoloģisko ilgtspēju, to īpaši atzīstot 
jaunajā KZP;

3. ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no 
zvejas atkarīgu piekrastes kopienu 
samazināšanos, kā arī ekonomikas 
dažādošanas alternatīvu trūkumu, aicina 
nostiprināt pašreizējos instrumentus, 
fondus un mehānismus, lai nodrošinātu 
kohēziju attiecībā uz nodarbinātību un 
ekoloģisko ilgtspēju, šo zvejas veidu īpaši 
atzīstot jaunajā KZP; turklāt uzstāj, ka ir 
nepieciešams izvirzīt par prioritāti
nerūpnieciskās zvejas nozares pārstāvju 
lielāku līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu 
pieņemšanā, stimulējot vietējo stratēģiju 
izmantošanu no zvejas atkarīgajos 
piekrastes apgabalos un ieviešot 
reģionālas stratēģijas; šajā ziņā aicina 
izveidot konsultatīvas reģionālās padomes 
Karību jūras un Indijas okeāna 
Dienvidrietumu daļas baseiniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Catherine Bearder
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no 
zvejas atkarīgu piekrastes kopienu 
samazināšanos, kā arī ekonomikas 
dažādošanas alternatīvu trūkumu, aicina 
izmantot pašreizējos instrumentus, fondus 
un mehānismus, lai, īstenojot 
nerūpnieciskās zvejas nozares pārstāvju 
lielāku līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu 
pieņemšanā un stimulējot vietējo stratēģiju 
izmantošanu no zvejas atkarīgajos 
piekrastes apgabalos, nodrošinātu 
kohēziju attiecībā uz nodarbinātību un 
ekoloģisko ilgtspēju, to īpaši atzīstot 
jaunajā KZP;

3. ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no 
zvejas atkarīgu piekrastes kopienu 
samazināšanos, kā arī ekonomikas 
dažādošanas alternatīvu trūkumu, aicina 
izmantot pašreizējos instrumentus, fondus 
un mehānismus, lai nodrošinātu kohēziju 
attiecībā uz nodarbinātību un ekoloģisko 
ilgtspēju, atzīst to jaunajā KZP un 
daudzgadu finanšu shēmā, īstenojot 
nerūpnieciskās zvejas nozares pārstāvju 
lielāku līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu 
pieņemšanā, stimulējot vietējo stratēģiju 
izmantošanu no zvejas atkarīgajos 
piekrastes apgabalos; aicina reģionālo un 
vietējo pašvaldību atbalstīt attīstības, 
pētniecības un apmācību projektus ar 
piemērotu ESF un ERAF finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no 
zvejas atkarīgu piekrastes kopienu 
samazināšanos, kā arī ekonomikas 
dažādošanas alternatīvu trūkumu, aicina 
izmantot pašreizējos instrumentus, fondus 
un mehānismus, lai, īstenojot 
nerūpnieciskās zvejas nozares pārstāvju 
lielāku līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu 
pieņemšanā un stimulējot vietējo stratēģiju 
izmantošanu no zvejas atkarīgajos 
piekrastes apgabalos, nodrošinātu kohēziju 
attiecībā uz nodarbinātību un ekoloģisko 

3. ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no 
zvejas atkarīgu piekrastes kopienu 
samazināšanos, kā arī ekonomikas 
dažādošanas alternatīvu trūkumu, aicina 
izmantot pašreizējos instrumentus, fondus 
un mehānismus, lai, īstenojot 
nerūpnieciskās zvejas nozares pārstāvju 
lielāku līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu 
pieņemšanā un stimulējot vietējo stratēģiju 
izmantošanu un pārrobežu sadarbības 
projektus šajā jomā no zvejas atkarīgajos 
piekrastes apgabalos, nodrošinātu kohēziju 
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ilgtspēju, to īpaši atzīstot jaunajā KZP; attiecībā uz nodarbinātību un ekoloģisko 
ilgtspēju, to īpaši atzīstot jaunajā KZP;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no 
zvejas atkarīgu piekrastes kopienu 
samazināšanos, kā arī ekonomikas 
dažādošanas alternatīvu trūkumu, aicina 
izmantot pašreizējos instrumentus, fondus 
un mehānismus, lai, īstenojot 
nerūpnieciskās zvejas nozares pārstāvju 
lielāku līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu 
pieņemšanā un stimulējot vietējo stratēģiju 
izmantošanu no zvejas atkarīgajos 
piekrastes apgabalos, nodrošinātu kohēziju 
attiecībā uz nodarbinātību un ekoloģisko 
ilgtspēju, to īpaši atzīstot jaunajā KZP;

3. ņemot vērā nestabilo stāvokli un dažu no 
zvejas atkarīgu piekrastes kopienu 
samazināšanos, kā arī ekonomikas 
dažādošanas alternatīvu trūkumu, aicina 
izmantot pašreizējos instrumentus, fondus 
un mehānismus un izstrādāt jaunus, kas 
būtu efektīvi, lai, īstenojot nerūpnieciskās 
zvejas nozares pārstāvju lielāku līdzdalību 
un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un 
stimulējot vietējo stratēģiju izmantošanu 
no zvejas atkarīgajos piekrastes apgabalos, 
nodrošinātu kohēziju attiecībā uz 
nodarbinātību un ekoloģisko ilgtspēju, to 
īpaši atzīstot jaunajā KZP;

Or. bg

Grozījums Nr. 19
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver ļoti lielo un neizmantoto 
potenciālu, kāds piemīt ekonomiski 
dzīvotspējīgai akvakultūrai, lai radītu 
labvēlīgus apstākļus MVU ražošanas un
vērtību ķēdē, kā arī iespēju izveidot 
darbavietas piekrastes un iekšzemes 
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reģionos;

Or. sv

Grozījums Nr. 20
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina vienkāršot Eiropas 
finansējuma saņemšanas procedūras; 
īpaši ieviešot vienreizējo izmaksu skalu 
attiecībā uz atmaksu un vispārējās 
subsīdijas noteiktām profesionālām 
struktūrām;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata par nepieciešamu ieviest 
diferencētu režīmu papildus tiem 
pasākumiem, ko varētu pieņemt 
nerūpnieciskās zvejas jomā, attiecībā uz 
noteiktiem Eiropas reģioniem, īpaši 
attālākajiem reģioniem, kuru iedzīvotāji ir 
atkarīgi no vairākām darbībām, kas 
saistītas ar jūras resursiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 22
Luís Paulo Alves
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Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka pārāk lielā Eiropas 
Savienības flote ir jāpielāgo, bet šis 
pasākums nedrīkst norisināties uz 
nerūpnieciskās flotes rēķina, kas kaitētu 
piekrastes teritoriju sociālekonomiskajai 
un kultūras bagātībai; tomēr šādai 
atkārtotai pielāgošanai jāpamatojas uz 
ekosistēmisku pieeju, kurā specifiski 
lēmumi attiecībā uz nerūpnieciskās flotes 
pārvaldību tiek pieņemti reģionālā līmenī, 
stingri ievērojot subsidiaritātes principu, 
nodrošinot diferenciētu zvejas režīmu, kas 
piešķir prioritāru piekļuvi resursiem un 
aizsargā tuvējās nerūpnieciskās flotes, 
nodrošinot vietējo zvejas kopienu 
integrāciju;

Or. pt

Grozījums Nr. 23
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
jaunveidojamais Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds noteiktu procentuālo 
daļu līdzekļu paredz nerūpnieciskajai 
zvejai, vēžveidīgo ieguvei un ekstensīvai 
akvakultūrai un lai tā izveido „Īpašu 
atbalsta programmu mazapjoma zvejai”, 
kas paredzēta no zvejas atkarīgām 
piekrastes kopienām, vispirms piešķirot šos 
līdzekļus tiem, kuri nodarbojas ar 
zvejniecību un vēžveidīgo ieguvi videi un 
sabiedrībai visilgtspējīgākajā veidā.

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
jaunveidojamais Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds noteiktu procentuālo 
daļu līdzekļu paredz nerūpnieciskajai 
zvejai, vēžveidīgo ieguvei un ekstensīvai 
akvakultūrai un lai tā izveido „Īpašu 
atbalsta programmu mazapjoma zvejai”, 
kas paredzēta no zvejas atkarīgām 
piekrastes kopienām, vispirms piešķirot šos 
līdzekļus tiem, kuri nodarbojas ar 
zvejniecību un vēžveidīgo ieguvi videi un 
sabiedrībai visilgtspējīgākajā veidā; 
uzskata, ka valsts piešķirtajam 
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finansējumam zivsaimniecībai pilnībā 
jāievēro stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi 
un tam jābūt vienkāršotam, lai radītu 
augstāku piekļuves līmeni finansējumam 
tām piekrastes kopienām, kas ir atkarīgas 
no šīs nodarbošanās.

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
jaunveidojamais Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds noteiktu 
procentuālo daļu līdzekļu paredz 
nerūpnieciskajai zvejai, vēžveidīgo ieguvei
un ekstensīvai akvakultūrai un lai tā 
izveido „Īpašu atbalsta programmu
mazapjoma zvejai”, kas paredzēta no 
zvejas atkarīgām piekrastes kopienām, 
vispirms piešķirot šos līdzekļus tiem, kuri 
nodarbojas ar zvejniecību un vēžveidīgo 
ieguvi videi un sabiedrībai 
visilgtspējīgākajā veidā.

4. tādēļ prasa, lai jaunveidojamais Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds atbalsta 
nerūpniecisko zveju, mīkstmiešu 
audzēšanu un ekstensīvu akvakultūru un 
ietver īpašu atbalsta pasākumu mazapjoma 
zvejai, kas paredzēts no zvejas atkarīgām
piekrastes kopienām, īpaši veicinot zvejas 
kuģu atjaunošanu un modernizēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
jaunveidojamais Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds noteiktu procentuālo 

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai papildus
jaunveidojamajam Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondam apsvērt noteiktu 
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daļu līdzekļu paredz nerūpnieciskajai 
zvejai, vēžveidīgo ieguvei un ekstensīvai
akvakultūrai un lai tā izveido „Īpašu
atbalsta programmu mazapjoma zvejai”, 
kas paredzēta no zvejas atkarīgām 
piekrastes kopienām, vispirms piešķirot
šos līdzekļus tiem, kuri nodarbojas ar 
zvejniecību un vēžveidīgo ieguvi videi un 
sabiedrībai visilgtspējīgākajā veidā.

procentuālo daļu no reģionālā 
finansējuma atbalsta paredzēt
nerūpnieciskajai zvejai, vēžveidīgo ieguvei 
un ilgtspējīgai akvakultūrai un, lai īpašas
atbalsta programmas ilgtspējīgai 
mazapjoma zvejai, šī pārtikas avota 
tirdzniecībai un veicināšanai vietējās, no 
zvejas atkarīgās kopienās, vispirms 
piešķirtu šos līdzekļus tiem, kuri 
nodarbojas ar zvejniecību videi un 
sabiedrībai visilgtspējīgākajā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
jaunveidojamais Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds noteiktu procentuālo 
daļu līdzekļu paredz nerūpnieciskajai 
zvejai, vēžveidīgo ieguvei un ekstensīvai
akvakultūrai un lai tā izveido „Īpašu 
atbalsta programmu mazapjoma zvejai”, 
kas paredzēta no zvejas atkarīgām 
piekrastes kopienām, vispirms piešķirot šos 
līdzekļus tiem, kuri nodarbojas ar 
zvejniecību un vēžveidīgo ieguvi videi un 
sabiedrībai visilgtspējīgākajā veidā.

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
jaunveidojamais Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds noteiktu procentuālo 
daļu līdzekļu paredz nerūpnieciskajai 
zvejai, vēžveidīgo ieguvei un ekoloģiski 
dzīvotspējīgai akvakultūrai un lai tā izveido 
„Īpašu atbalsta programmu mazapjoma 
zvejai”, kas paredzēta no zvejas atkarīgām 
piekrastes kopienām, vispirms piešķirot šos 
līdzekļus tiem, kuri nodarbojas ar 
zvejniecību un vēžveidīgo ieguvi videi un 
sabiedrībai visilgtspējīgākajā veidā.

Or. sv

Grozījums Nr. 27
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
jaunveidojamais Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds noteiktu procentuālo 
daļu līdzekļu paredz nerūpnieciskajai 
zvejai, vēžveidīgo ieguvei un ekstensīvai 
akvakultūrai un lai tā izveido „Īpašu 
atbalsta programmu mazapjoma zvejai”, 
kas paredzēta no zvejas atkarīgām 
piekrastes kopienām, vispirms piešķirot šos 
līdzekļus tiem, kuri nodarbojas ar 
zvejniecību un vēžveidīgo ieguvi videi un 
sabiedrībai visilgtspējīgākajā veidā.

4. tādēļ prasa Eiropas Komisijai, lai 
jaunveidojamais Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds noteiktu procentuālo 
daļu līdzekļu paredz nerūpnieciskajai 
zvejai, vēžveidīgo ieguvei un ekstensīvai 
akvakultūrai un lai tā izveido „Īpašu 
atbalsta programmu mazapjoma zvejai”, 
kas paredzēta galvenokārt no zvejas 
atkarīgām piekrastes un salu kopienām, 
vispirms piešķirot šos līdzekļus tiem, kuri 
nodarbojas ar zvejniecību un vēžveidīgo 
ieguvi videi un sabiedrībai 
visilgtspējīgākajā veidā.

Or. es

Grozījums Nr. 28
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ierosina izveidot Eiropas marķējumu, 
ar ko izceltu nerūpnieciskās zvejas 
produktus, kas iegūti, ievērojot KZP 
principus, lai veicinātu labu praksi.

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka pretēji rūpnieciskajai 
flotei nerūpnieciskā un selektīvā flote
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veicina lielāku Eiropas iedzīvotāju 
nodarbināmību, nodrošina lielāku 
ilgtspēju un izmanto citas ar jūru saistītas 
darbības vietējās piekrastes kopienās.

Or. pt

Grozījums Nr. 30
Seán Kelly

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina veikt mazapjoma un 
nerūpniecisko zvejniecību definīciju 
pilnīgu reģionalizāciju.

Or. en


