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Grozījums Nr. 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par reformēto 
kopējo zivsaimniecības politiku, kurai, 
izmantojot objektīvu pieeju, kas vērsta uz 
savstarpēju nostiprināšanu, ir jābūt 
koncentrētai uz vides, sociālo, 
ekonomikas un kultūras pīlāru, lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību, kas 
saderīga ar gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, uz ko aicina 
stratēģija „Eiropa 2020”; apgalvo, ka 
reformētā politika ir daudz ciešāk 
jāsaskaņo ar citām Eiropas politikas 
jomām un ES ārējai darbībai ir jāsaskan 
ar to;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par reformēto 
kopējo zivsaimniecības politiku, kurai, 
izmantojot objektīvu pieeju, kas vērsta uz 
savstarpēju nostiprināšanu, ir jābūt 
koncentrētai uz vides, sociālo, ekonomikas 
un kultūras pīlāru, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību, kas saderīga ar gudru, ilgtspējīgu
un iekļaujošu izaugsmi, uz ko aicina 
stratēģija „Eiropa 2020”; apgalvo, ka 
reformētā politika ir daudz ciešāk 
jāsaskaņo ar citām Eiropas politikas jomām 

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par reformēto 
kopējo zivsaimniecības politiku,
saskaroties ar nepieciešamību veikt 
profilakses pasākumus attiecībā uz vides 
aizsardzību. Tomēr uzstāj, ka ir 
nepieciešams ņemt vērā zivsaimniecības
sociālo, ekonomikas un kultūras pīlāru, 
izmantojot objektīvu pieeju, kas vērsta uz 
savstarpēju nostiprināšanu, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību, kas saderīga ar gudru, 
ilgstošu un iekļaujošu izaugsmi, uz ko 
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un ES ārējai darbībai ir jāsaskan ar to; aicina stratēģija „Eiropa 2020”; apgalvo, 
ka reformētā politika ir daudz ciešāk 
jāsaskaņo ar citām Eiropas politikas 
jomām, kā kohēzijas politika, vides 
politika, lauksaimniecības politika un 
ārpolitika; šajā ziņā atgādina tādu 
instrumentu nozīmi kā integrētā 
jūrniecības politika vai makroreģionālā 
pieeja, kas var sniegt labāku integrācijas 
līmeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par reformēto 
kopējo zivsaimniecības politiku, kurai,
izmantojot objektīvu pieeju, kas vērsta uz 
savstarpēju nostiprināšanu, ir jābūt 
koncentrētai uz vides, sociālo, ekonomikas 
un kultūras pīlāru, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību, kas saderīga ar gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, uz ko aicina 
stratēģija „Eiropa 2020”; apgalvo, ka 
reformētā politika ir daudz ciešāk 
jāsaskaņo ar citām Eiropas politikas jomām 
un ES ārējai darbībai ir jāsaskan ar to;

1. uzskata, ka reformētajai kopējai
zivsaimniecības politikai, izmantojot 
objektīvu pieeju, kas vērsta uz savstarpēju 
nostiprināšanu, ir jābūt koncentrētai uz 
vides, sociālo, ekonomikas un kultūras 
pīlāru, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, 
kas saderīga ar gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, uz ko aicina stratēģija 
„Eiropa 2020”; apgalvo, ka reformētā 
politika ir daudz ciešāk jāsaskaņo ar citām 
Eiropas politikas jomām un nākamajiem 
starptautiskajiem ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumiem ir jāsaskan ar 
to;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par reformēto 
kopējo zivsaimniecības politiku, kurai, 
izmantojot objektīvu pieeju, kas vērsta uz 
savstarpēju nostiprināšanu, ir jābūt 
koncentrētai uz vides, sociālo, ekonomikas 
un kultūras pīlāru, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību, kas saderīga ar gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, uz ko aicina 
stratēģija „Eiropa 2020”; apgalvo, ka 
reformētā politika ir daudz ciešāk 
jāsaskaņo ar citām Eiropas politikas jomām 
un ES ārējai darbībai ir jāsaskan ar to;

1. atzinīgi vērtē paziņojumu par reformēto 
kopējo zivsaimniecības politiku, kurai, 
izmantojot objektīvu pieeju, kas vērsta uz 
savstarpēju nostiprināšanu, ir jābūt 
koncentrētai uz vides, sociālo, ekonomikas 
un kultūras pīlāru, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību, kas saderīga ar subsidiaritātes 
principu un gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, uz ko aicina stratēģija 
„Eiropa 2020”; apgalvo, ka reformētā 
politika ir daudz ciešāk jāsaskaņo ar citām 
Eiropas politikas jomām un ES ārējai 
darbībai ir jāsaskan ar to;

Or. pt

Grozījums Nr. 5
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka šī reforma glabā sevī 
nopietnu potenciālu radīt ilgtspējīgu 
zveju, saglabājot ekosistēmas, piedāvājot 
veselīgus un kvalitatīvus zvejas produktus, 
atbalstot piekrastes reģionu labklājību, 
veicinot efektīvas ražošanas un pārstrādes 
nozares un pievilcīgākas un drošākas 
darbavietas;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Patrice Tirolien

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

1.a uzstāj, ka sarunās par zivsaimniecības 
nolīgumiem ar trešām valstīm 
nepieciešams iesaistīt vietējās un 
reģionālās varas iestādes;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē paziņojumu par 
reformēto kopējo zivsaimniecības politiku 
(KZP) un atkārti uzsver, ka pašreizējās 
KZP sasniegumi ir cēlonis bažām. Tās 
zivju krājumi atrodas uz izsīkuma 
robežas, piekrastes kopienas nokļuvušas 
nestabilā stāvoklī, zvejas nozare, 
neraugoties uz lielajām subsīdijām, ir 
nerentabla, un jūras vide — iznīcināta. 
Tāpēc KZP reforma ir stipri novēlota un 
tā nedrīkst kavēties ar risinājumu 
sniegšanu minētajām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b ierosina īstenot zvejas pārvaldības 
principu pa atšķirīgām bioģeogrāfiskām 
jūras teritorijām atkarībā no to īpatnībām, 
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piemērojot būtisku ekosistēmisku pieeju,
lai nodrošinātu zvejas ilgtspējīgu attīstību 
saskaņā ar resursiem, kas pieejami 
iespēju vienlīdzības ietvaros;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka KZP jānodrošina ilgtspējīga 
jūras resursu izmantošana, kas atjaunotu 
un saglabātu zivju krājumus, pārsniedzot 
to līmeni, kādā iespējams saražot 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, 
kas ir priekšnosacījums ilgtermiņa un 
dzīvotspējīgām zvejniecības kopienām un 
rentablai zvejas nozarei. Nodrošinot to, ka 
jūras resursi tiek izmantoti ilgtspējīgi, kā 
aprakstīts pamatiniciatīvā par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu Eiropu, 
reforma sniegs ieguldījumu stratēģijā 
„Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c atgādina, ka saskaņā ar Eiropas 
Komisijas virzieniem attiecībā uz 
reģionalizācijas un subsidiaritātes 
principiem, ņemot vērā katrā jūras 
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bioģeogrāfiskajā reģionā pastāvošās 
atšķirības, ir īpaši svarīgi attiecībā uz 
attālākajiem reģioniem izveidot reģionālu 
konsultatīvo padomi, ko veidotu integrēts 
jūras baseins ar Makronēziju, Karību 
salām/Amazoniju un Indijas okeāna 
dienvidrietumu daļu;

Or. pt

Grozījums Nr. 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c norāda uz efektīvas jūras teritoriālās 
plānošanas nozīmi zvejas resursu 
ilgtspējīgā pārvaldībā saistībā ar citu 
nozaru teritoriālajām prasībām jūras un 
piekrastes vidē, piemēram, cita starpā vēja 
enerģijas parki, bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība, akvakultūra, ostas, jūras 
transports, tūrisms, aizsardzības nozare 
un ieguves rūpniecība;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver, ka jēgpilna decentralizācija 
pamatojas uz ilgtermiņa pārvaldības 
plāniem, kam ir potenciāls pielāgoties 
reģionālajām īpatnībām ar aktīvu visu 
atbilstošo ieinteresēto pušu līdzdalību
vietējā un reģionālā kopvadībā, vienlaikus 
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ievērojot to, ka kopējie zivsaimniecības 
pārvaldības mērķi KZP ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes kompetencē;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Alain Cadec

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka reģioniem ir jāuzņemas 
lielāka atbildība zivsaimniecības 
pārvaldībā, nenovirzoties no 
subsidiaritātes un reģionalizācijas 
principiem, un jāveicina dialogs starp 
dažādām nozarē iesaistītajām struktūrām 
gan ražošanā, gan pārstrādē, nodrošinot 
stimulus un atbalstu, lai izveidotu 
starptautiskas nozares kopas;

2. uzskata, ka reģionālajām 
konsultatīvajām padomēm (RKP) ir 
jāuzņemas lielāka atbildība kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanā; 
ierosina, lai Komisija iepriekš obligāti 
apspriestos ar šīm RKP, īstenojot kopējo 
zivsaimniecības politiku un pārvaldības 
plānus;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka reģioniem ir jāuzņemas 
lielāka atbildība zivsaimniecības 
pārvaldībā, nenovirzoties no subsidiaritātes 
un reģionalizācijas principiem, un jāveicina 
dialogs starp dažādām nozarē iesaistītajām 
struktūrām gan ražošanā, gan pārstrādē, 
nodrošinot stimulus un atbalstu, lai 
izveidotu starptautiskas nozares kopas;

2. uzskata, ka reģioniem ir jāuzņemas 
lielāka atbildība zivsaimniecības 
pārvaldībā, nenovirzoties no subsidiaritātes 
un reģionalizācijas principiem, un jāveicina 
dialogs starp dažādām nozarē iesaistītajām 
struktūrām gan ražošanā, gan pārstrādē, 
nodrošinot stimulus un atbalstu, lai 
izveidotu starptautiskas nozares kopas;
uzskata, ka nepieciešamie finansiālie 
resursi var pārsniegt reģionu resursus un 
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ka tāpēc ir nepieciešams valsts un 
reģionālais atbalsts;

Or. ro

Grozījums Nr. 15
Seán Kelly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka reģioniem ir jāuzņemas 
lielāka atbildība zivsaimniecības 
pārvaldībā, nenovirzoties no subsidiaritātes 
un reģionalizācijas principiem, un 
jāveicina dialogs starp dažādām nozarē 
iesaistītajām struktūrām gan ražošanā, gan 
pārstrādē, nodrošinot stimulus un atbalstu, 
lai izveidotu starptautiskas nozares kopas;

2. aicina panākt lielāku reģionalizāciju
zivsaimniecības pārvaldībā, ņemot vērā
subsidiaritātes principu, un aicina veidot 
plašāku dialogu starp dažādām nozarē 
iesaistītajām struktūrām gan ražošanā, gan 
pārstrādē, nodrošinot stimulus un atbalstu, 
lai izveidotu starptautiskas nozares kopas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka reģioniem ir jāuzņemas 
lielāka atbildība zivsaimniecības 
pārvaldībā, nenovirzoties no 
subsidiaritātes un reģionalizācijas 
principiem, un jāveicina dialogs starp 
dažādām nozarē iesaistītajām struktūrām 
gan ražošanā, gan pārstrādē, nodrošinot 
stimulus un atbalstu, lai izveidotu 
starptautiskas nozares kopas;

2. uzskata, ka saskaņā ar subsidiaritātes 
principu reģioniem ir jāuzņemas lielāka 
atbildība zivsaimniecības pārvaldībā; 
turklāt ir jāveicina dialogs starp nozarē 
iesaistītajām struktūrām gan ražošanā, gan 
pārstrādē, nodrošinot stimulus un atbalstu, 
lai izveidotu starptautiskas nozares kopas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka reģioniem ir jāuzņemas 
lielāka atbildība zivsaimniecības 
pārvaldībā, nenovirzoties no 
subsidiaritātes un reģionalizācijas 
principiem, un jāveicina dialogs starp 
dažādām nozarē iesaistītajām struktūrām 
gan ražošanā, gan pārstrādē, nodrošinot 
stimulus un atbalstu, lai izveidotu 
starptautiskas nozares kopas;

2. uzskata, ka reģioniem ir jāuzņemas 
lielāka atbildība zivsaimniecības 
pārvaldībā, īpaši atbildība sadarboties 
starp reģioniem, tostarp starptautiskā 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka noteikti reģioni, 
piemēram, attālākie reģioni, ir pakļauti 
virknei strukturālu šķēršļu, kas pilnībā 
atzīti LESD un kas pastāvīgi ietekmē šos 
Eiropas reģionus, un ka tiem attiecīgi 
jābūt iespējai paļauties uz pasākumiem, 
kas piemēroti bioloģiskam, ekonomiskam 
un sociālam atbalstam, kuri līdz 
minimumam samazina to neizdevīgo 
situāciju salīdzinājumā ar teritorijām 
Eiropas kontinentā, kas galvenokārt izriet 
no papildu izmaksām saistībā ar zvejas 
produktu realizāciju, konkrētāk ar 
produktu transportēšanu uz Eiropas 
kontinentu;
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Or. pt

Grozījums Nr. 19
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka zivsaimniecības pārvaldībai 
jābūt balstītai uz zinātnes atziņām un 
ekspertu padomiem, izmantojot partnerību 
starp pētniecības jomu un zivsaimniecības 
nozari, un aicina izveidot reģionālas datu 
vākšanas programmas un valsts pētniecības 
programmas, paredzot reģionālu 
koordināciju starp dalībvalstīm;

3. uzskata, ka zivsaimniecības pārvaldībai 
jābūt balstītai uz zinātnes atziņām un 
ekspertu padomiem, izmantojot partnerību 
starp pētniecības jomu un zivsaimniecības 
nozari, un aicina izveidot reģionālas datu 
vākšanas programmas un valsts pētniecības 
programmas, paredzot reģionālu 
koordināciju starp dalībvalstīm; uzskata, 
ka dalībvalstis jāmudina atbalstīt 
pētniecības projektus, kas var veicināt 
tādu projektu īstenošanu reģionālā un 
valsts līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka zivsaimniecības pārvaldībai 
jābūt balstītai uz zinātnes atziņām un 
ekspertu padomiem, izmantojot partnerību 
starp pētniecības jomu un zivsaimniecības 
nozari, un aicina izveidot reģionālas datu 
vākšanas programmas un valsts pētniecības 
programmas, paredzot reģionālu 
koordināciju starp dalībvalstīm;

3. uzskata, ka zivsaimniecības pārvaldībai 
jābūt balstītai uz zinātnes atziņām un 
ekspertu padomiem, izmantojot partnerību 
starp pētniecības jomu un zivsaimniecības 
nozari, un aicina izveidot reģionālas datu 
vākšanas programmas un valsts pētniecības 
programmas, paredzot reģionālu 
koordināciju starp dalībvalstīm; uzsver 
nepieciešamību pēc lielākas reģionu 
līdzdalības to nolīgumu piemērošanā, kas 
noslēgti ar trešām valstīm resursu 
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ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanai 
zivsaimniecības nozarē;

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka zivsaimniecības pārvaldībai 
jābūt balstītai uz zinātnes atziņām un 
ekspertu padomiem, izmantojot partnerību 
starp pētniecības jomu un zivsaimniecības 
nozari, un aicina izveidot reģionālas datu 
vākšanas programmas un valsts pētniecības 
programmas, paredzot reģionālu 
koordināciju starp dalībvalstīm;

3. uzskata, ka zivsaimniecības pārvaldībai 
jābūt balstītai uz uzticamām zinātnes 
atziņām un ekspertu padomiem un jānotiek 
saskaņā ar ekosistēmisku pieeju un 
piesardzības principu, izmantojot 
partnerību starp pētniecības jomu un 
zivsaimniecības nozari, un aicina izveidot 
reģionālas datu vākšanas programmas un 
valsts pētniecības programmas, paredzot 
reģionālu koordināciju starp dalībvalstīm;

Or. bg

Grozījums Nr. 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka zivsaimniecības pārvaldībai 
jābūt balstītai uz zinātnes atziņām un 
ekspertu padomiem, izmantojot partnerību 
starp pētniecības jomu un zivsaimniecības 
nozari, un aicina izveidot reģionālas datu 
vākšanas programmas un valsts pētniecības 
programmas, paredzot reģionālu 
koordināciju starp dalībvalstīm;

3. uzskata, ka zivsaimniecības pārvaldībai 
jābūt balstītai uz zinātnes atziņām, 
izmantojot partnerību starp pētniecības 
jomu un ieinteresētajām pusēm, 
piemēram, zivsaimniecības nozari, un 
aicina izveidot pastiprinātas reģionālas 
datu vākšanas programmas un valsts 
pētniecības programmas, paredzot 
reģionālu koordināciju starp dalībvalstīm;
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību pakāpeniski 
tuvināties maksimālā ilgtspējīgas ieguves 
apjoma principam kā zvejas pārvaldības 
principam, ko pamato kvalitatīvi un 
pārbaudīti zinātniski novērtējumi, kas 
atzīst par likumīgām piemērotas 
pārvaldības iespējas; atzīst, ka ir būtiski 
saglabāt mērķi zvejas piepūli pielāgot 
resursu stāvoklim, nozares reorganizācijai 
un tās ilgtspējībai, lai sasniegtu 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, 
un ka attiecīgi ir pamatoti saglabāt 
struktūrpalīdzības politiku 
zivsaimniecības nozarē;

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atkārtoti uzsver, ka ikvienā attīstībā, 
kas tiek veikta, jūras un piekrastes 
teritorijās, jāievēro vides tiesību akti, 
piemēram, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva un bioloģisko 
daudzveidību aizsargājošās direktīvas, jo 
labam vides stāvoklim jābūt 
priekšnosacījumam visām darbībām, kas 
norisinās jūras un piekrastes reģionos;
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Or. en

Grozījums Nr. 25
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, cik svarīga ir zivsaimniecības 
daudzfunkcionalitāte piekrastes reģionos; 
uzsver, ka ir jāizstrādā īpaši pasākumi 
dažiem reģioniem, piemēram, attālākiem 
reģioniem, proti, atbalsts mazapjoma 
zvejas flotēm un akvakultūras 
veicināšana; atbalsta pasākumus, lai 
pārstrukturētu darba tirgu, atbalsta 
pasākumus apmācībai un pārkvalifikācijai
un stimulus ražotāju un starpnozaru 
organizācijām;

4. norāda, cik svarīga ir zivsaimniecības 
daudzfunkcionalitāte piekrastes reģionos; 
uzsver, ka ir jāizstrādā īpaši pasākumi 
dažiem reģioniem, piemēram, ierobežojošu 
pasākumu pielāgošana atkarībā no zvejas
resursu stāvokļa, akvakultūras 
veicināšana un mazapjoma zvejas flotu 
atjaunošanas finansēšana, ja krājumi 
netiek apdraudēti; atbalsta pasākumus, lai 
pārstrukturētu darba tirgu, atbalsta 
pasākumus apmācībai un profesionālajai 
dažādošanai un stimulus ražotāju un 
starpnozaru organizācijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, cik svarīga ir zivsaimniecības 
daudzfunkcionalitāte piekrastes reģionos; 
uzsver, ka ir jāizstrādā īpaši pasākumi 
dažiem reģioniem, piemēram, attālākiem 
reģioniem, proti, atbalsts mazapjoma 
zvejas flotēm un akvakultūras veicināšana; 
atbalsta pasākumus, lai pārstrukturētu 
darba tirgu, atbalsta pasākumus apmācībai
un pārkvalifikācijai un stimulus ražotāju 
un starpnozaru organizācijām;

4. norāda, cik svarīga ir zivsaimniecība
piekrastes reģionos; uzsver, ka ir jāizstrādā 
īpaši pasākumi dažiem reģioniem, 
piemēram, attālākiem reģioniem, proti, 
atbalsts vides un sociālā ziņā ilgtspējīgai 
zivsaimniecībai, vienlaikus izvairoties no 
jebkādas jaudas palielināšanas; uzsver 
nepieciešamību pēc vides ilgtspējības 
akvakultūras darbībās; atbalsta pasākumus, 
lai pārstrukturētu darba tirgu, atbalsta 
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pasākumus apmācībai, pārkvalifikācijai un 
zivsaimniecības kontrolei un stimulus 
ražotāju un starpnozaru organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, cik svarīga ir zivsaimniecības 
daudzfunkcionalitāte piekrastes reģionos; 
uzsver, ka ir jāizstrādā īpaši pasākumi 
dažiem reģioniem, piemēram, attālākiem 
reģioniem, proti, atbalsts mazapjoma 
zvejas flotēm un akvakultūras 
veicināšana; atbalsta pasākumus, lai 
pārstrukturētu darba tirgu, atbalsta 
pasākumus apmācībai un pārkvalifikācijai 
un stimulus ražotāju un starpnozaru 
organizācijām;

4. norāda, cik svarīga ir zivsaimniecības 
daudzfunkcionalitāte piekrastes reģionos; 
uzsver, ka ir jāizstrādā īpaši pasākumi 
dažiem reģioniem, piemēram, salu 
reģioniem un attālākiem reģioniem; izceļ 
nozīmi atbalstīt mazapjoma zvejas flotes
un veicināt akvakultūru, lai cita starpā 
atbalstītu nozares MVU; atbalsta 
pasākumus, lai pārstrukturētu darba tirgu, 
atbalsta pasākumus apmācībai un 
pārkvalifikācijai un stimulus ražotāju un 
starpnozaru organizācijām;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, cik svarīga ir zivsaimniecības 
daudzfunkcionalitāte piekrastes reģionos; 
uzsver, ka ir jāizstrādā īpaši pasākumi 
dažiem reģioniem, piemēram, attālākiem 
reģioniem, proti, atbalsts mazapjoma 
zvejas flotēm un akvakultūras 
veicināšana; atbalsta pasākumus, lai 

4. norāda, cik svarīga ir zivsaimniecības 
daudzfunkcionalitāte piekrastes reģionos; 
uzsver, ka ir jāizstrādā īpaši pasākumi 
dažiem reģioniem, piemēram, attālākiem 
reģioniem, jāatbalsta mazapjoma zvejas 
flotes un jāveicina plaša un ilgtspējīga 
akvakultūra; atbalsta pasākumus
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pārstrukturētu darba tirgu, atbalsta 
pasākumus apmācībai un pārkvalifikācijai
un stimulus ražotāju un starpnozaru 
organizācijām;

profesionālajai apmācībai, jaunatnes 
piekļuvei ar zivsaimniecību saistītām 
profesijām, zvejas kuģu atjaunošanai un 
modernizācijai un stimulus ražotāju un 
starpnozaru organizācijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.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. 30
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a tādējādi atgādina nepieciešamību 
saglabāt palīdzības finanšu instrumentu 
nozarei, kas saglabā palīdzības 
intensitātes palielināšanas principu 
attiecībā uz darbībām, kas tiek 
līdzfinansētas attālākajos reģionos, kas 
sniegs ieguldījumu specifisku 
kompensācijas pasākumu saglabāšanā 
attiecībā uz netiešām ar nodarbošanos 
saistītām izmaksām un zvejas produktu 
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realizācijā, ņemot vērā strukturālos 
ierobežojumus, kas skar zivsaimniecības 
nozari attālākajos reģionos;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.а atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
saglabāt un paplašināt konsultatīvo 
padomju lomu, lai nostiprinātu reģionālo 
sadarbības modeli; ņemot vērā Melnās 
jūras specifiku, kuras ūdeņus savā starpā 
dala četras valstis, uzskata, ka 
konsultatīvās padomes izveidei attiecībā 
uz Melno jūru būtu pozitīva ietekme uz 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības 
politiku, pētniecību, datu apkopošanu un 
inovācijām akvakultūras jomā;

Or. bg

Grozījums Nr. 32
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīmē, ka noteiktas Eiropas teritorijas 
neietilpst Eiropas kontinenta jūras 
baseinos; šajā ziņā uzskata, ka attālākos 
reģionus vajadzētu apvienot un pārstāvēt 
īpašā, šim nolūkam izveidotā konsultatīvā 
komitejā; uzskata, ka KZP ietvaros 
pieņemtos ierobežojošos pasākumus ir 
nepieciešams pielāgot reālajam zivju 
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krājumu stāvoklim šajos reģionos; uzstāj, 
ka šajā nolūkā EJZF jāspēj finansēt datu 
apkopošanas programmas attiecībā uz 
krājumu stāvokli; iesaka, lai reģionālās 
un vietējās varas iestādes tiktu iesaistītas 
sarunās par ilgtspējīgas zivsaimniecības 
nolīgumiem ar trešām valstīm;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka nododamo kvotu sistēma 
var radīt nevienlīdzību noteiktos reģionos, 
piešķirot vairāk tiesību tiem, kam ir 
visvairāk resursu; ir būtiski nenovājināt 
zveju jutīgos reģionos un sīkzveju, jo tas 
apdraudētu šo piekrastes teritoriju 
ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un 
bioloģisko attīstību, īpaši tajos reģionos, 
kuros dominē zvejas darbības un kas ir 
ļoti atkarīgi no šīs nozares;

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atkārtoti uzsver nepieciešamību 
noteiktos reģionos turpināt uzlabot darba 
un drošības apstākļus, uzlabojot, 
renovējot un modernizējot zvejas floti, kas 
ir arī nepieciešami aspekti jauniešu 
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piesaistīšanai šajā darbības jomā;

Or. pt

Grozījums Nr. 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda nozīmi reformētās 
politikas īstenošanā un līdzsvarotā un 
integrējošā zvejas zonu teritoriālajā 
attīstībā un uzsver, ka fonda finansējumam 
jābūt proporcionālam „Eiropa 2020” 
stratēģijai un vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

5. uzsver Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda nozīmi reformētās 
politikas īstenošanā un līdzsvarotā un 
integrējošā zvejas zonu teritoriālajā 
attīstībā un uzsver, ka fonda finansējumam 
jābūt proporcionālam „Eiropa 2020” 
stratēģijai un vienotajam stratēģiskajam 
satvaram; atgādina par ES saistībām 
pārtraukt videi kaitīgas subsīdijas, īpaši 
Stratēģiskā plāna bioloģiskās 
daudzveidības jomā 2011.–2020. gadam 
3. mērķi no Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību Pušu 10. konferences 
lēmuma X/2 un 2009. gadā Pitsburgā 
notikušā G-20 samita deklarācijas 
24. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda nozīmi reformētās 
politikas īstenošanā un līdzsvarotā un 
integrējošā zvejas zonu teritoriālajā 
attīstībā un uzsver, ka fonda finansējumam 

5. uzsver Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda nozīmi reformētās 
politikas īstenošanā un līdzsvarotā un 
integrējošā zvejas zonu teritoriālajā 
attīstībā un uzsver, ka fonda finansējumam 
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jābūt proporcionālam „Eiropa 2020” 
stratēģijai un vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

jābūt proporcionālam „Eiropa 2020” 
stratēģijai un vienotajam stratēģiskajam 
satvaram, vienlaikus ņemot vērā 
specifiskus teritoriālos mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a īpaši uzsver sinerģijas starp ERAF, 
EKPI un EZF nozīmi piekrastes zonu 
teritoriālā apsaimniekošanā; uzskata, ka 
makroreģionālās stratēģijas, Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmas un 
jūras baseinu programmas ir atbilstoši 
instrumenti, lai ieviestu integrētas ES 
piekrastes teritoriju attīstības stratēģijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka nozares ilgtspējīga attīstība 
un dzīvotspēja ir galvenais šīs reformas 
elements, kas ietilpst stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķos, un uzskata, ka 
efektivitātes palielināšana resursu 
izmantošanā ir īpaši nozīmīga, lai 
nodrošinātu izaugsmi un nodarbinātību 
Eiropā, sniedzot ieguldījumu 
zivsaimniecības nozares stabilitātē un 
ilgtspējīgā attīstībā, pārtikas 
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nenodrošinātības mazināšanā un 
mūsdienu un nākamo paaudžu dzīves 
kvalitātes uzlabošanā.

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina nepieciešamību no jauna 
pielāgot pašreizējo ūdeņu pieejamības 
režīmu, īpašu uzmanību piešķirot tiem 
reģioniem, kurus aptver jūras baseins ar 
maziem zivju resursiem, lai nodrošinātu 
to ilgtspējīgu attīstību un sniegtu 
ieguldījumu to zvejas kopienu sociālajā 
un ekonomiskajā stabilitātē, kas nespēj 
darboties ārpus savas ekskluzīvās 
ekonomiskās zonas;

Or. pt


