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Grozījums Nr. 93
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. pantu, 43. panta 
2. punktu, 91. panta 1. punktu, 100. panta 
2. punktu, 173. panta 3. punktu, 175. pantu, 
188. pantu, 192. panta 1. punktu, 
194. panta 2. punktu un 195. panta 
2. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. pantu, 43. panta 
2. punktu, 91. panta 1. punktu, 100. panta 
2. punktu, 173. panta 3. punktu, 175. pantu, 
188. pantu, 192. panta 1. punktu, 
194. panta 2. punktu, 195. panta 2. punktu 
un 349. pantu,

Or. fr

Pamatojums

Juridiskās skaidrības labad jānorāda LESD 349. pants kā regulas pamats. Regulā paredzētās 
atkāpes pilnībā atbilst kritērijiem, kas minēti LESD 349. pantā, jo īpaši attiecībā uz piederību 
jūras baseiniem, kas nošķirti no Eiropas kontinentālās daļas.

Grozījums Nr. 94
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. pantu, 43. panta 
2. punktu, 91. panta 1. punktu, 100. panta 
2. punktu, 173. panta 3. punktu, 175. pantu, 
188. pantu, 192. panta 1. punktu, 
194. panta 2. punktu un 195. panta 
2. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. pantu, 43. panta 
2. punktu, 91. panta 1. punktu, 100. panta 
2. punktu, 173. panta 3. punktu, 175. pantu, 
188. pantu, 192. panta 1. punktu, 
194. panta 2. punktu, 195. panta 2. punktu 
un 349. pantu,
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Or. fr

Grozījums Nr. 95
Younous Omarjee

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 izmantošanu un 
akvakultūru, kā arī zvejas un akvakultūras 
produktu apstrādi un tirdzniecību, ja šādas 
darbības veic dalībvalstu teritorijā vai 
Savienības ūdeņos, 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. fr

Pamatojums

Zvejas kuģu, kas peld ar trešo valstu karogu un ir reģistrēti trešās valstīs, iekļaušana nebūtu 
savienojama ar ES atbalsta piešķiršanu un kontroli.

Grozījums Nr. 96
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) EJZF piemērošanā būtu jāņem vērā 
tālāko reģionu īpašā situācija un pilnībā 
jāatzīst LESD 349. pants. Tālāko reģionu 
situācija un zvejas specifika šajos 
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reģionos ir tāda, ka kopējā 
zivsaimniecības politika un ar to saistītie 
fondi, jo īpaši EJZF, ir jāpielāgo un tiem 
ir jāpielāgojas šo reģionu īpatnībām, 
ierobežojumiem, papildu izmaksām un 
realitātei, kas būtiski atšķiras no pārējās 
Eiropas Savienības teritorijas. Tādēļ šiem 
reģioniem ir jāparedz īpaši pasākumi un 
atkāpes.

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Ana Miranda

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, ilgtspējīgas un resursefektīvas 
zvejniecības un akvakultūras veicināšanu 
un nodarbinātības saglabāšanu un 
palielināšanu un teritoriālās un sociālās 
kohēzijas palielināšanu piekrastes un 
iekšzemes zivsaimniecības kopienās.

Or. es

Grozījums Nr. 98
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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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 būtisku prioritāšu, 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 un akvakultūras kopienu 
izaugsmes un darbvietu potenciālu un 
sekmējot daudzveidību un dažādošanu 
zvejas darbību ietvaros.

Or. fr

Pamatojums

1) Tulkojot terminu „core priorities”, tiek piedāvāts lietot apzīmējumu „būtiskās prioritātes”, 
nevis „pamatprioritātes”; 2) daudzveidības un dažādošanas attīstīšana zvejas un 
akvakultūras darbību ietvaros sekmē ekonomikas dalībnieku elastīguma palielināšanu.

Grozījums Nr. 99
Patrice Tirolien

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 

(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 un 
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izaugsmes un darbvietu potenciālu un 
sekmējot dažādošanu, ko panāk, līdztekus
zvejas darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm.

akvakultūras kopienu izaugsmes un 
darbvietu potenciālu un sekmējot 
daudzveidību zvejas un akvakultūras 
darbību ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Kopējās zivsaimniecības politikas 
vispārējais mērķis ir nodrošināt to, lai 
zvejas un akvakultūras darbības palīdzētu 
radīt ilgtermiņā noturīgus vides apstākļus, 
kas vajadzīgi ekonomiskajai un sociālajai 
attīstībai. Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot 
produktivitāti, nodrošināt pietiekami 
augstu dzīves līmeni zivsaimniecībā 
nodarbinātajiem, stabilus tirgus, resursu 
pieejamību un to, ka produkti patērētājiem 
ir pieejami par saprātīgām cenām.

(8) Kopējās zivsaimniecības politikas 
vispārējais mērķis ir nodrošināt to, lai 
zvejas un akvakultūras darbības palīdzētu 
radīt ilgtermiņā noturīgus vides apstākļus
un sekmētu nozares ekonomisko un 
sociālo attīstību, kas vajadzīgs
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. 
Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot 
produktivitāti, nodrošināt pietiekami 
augstu dzīves līmeni zivsaimniecībā 
nodarbinātajiem, stabilus tirgus, resursu 
pieejamību un to, ka produkti patērētājiem 
ir pieejami par saprātīgām cenām.

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopējās zivsaimniecības politikas un 
integrētās jūrlietu politikas izdevumus 
finansējot no viena fonda, proti, EJZF, būtu 
jācenšas panākt vienkāršošanu, kā arī 
nostiprināt abu politiku integrāciju. Dalītas 

(11) Kopējās zivsaimniecības politikas un 
integrētās jūrlietu politikas izdevumus 
finansējot no viena fonda, proti, EJZF, būtu 
jācenšas panākt vienkāršošanu, kā arī 
nostiprināt abu politiku integrāciju. Dalītas 
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pārvaldības attiecināšanai uz kopīgām 
tirgus organizācijām, arī uz kompensāciju 
tālākajiem reģioniem un kontroles un datu 
vākšanas pasākumiem, būtu vēl vairāk 
jāveicina vienkāršošana un jāsamazina gan 
Komisijas, gan dalībvalstu administratīvais 
slogs, kā arī jāpanāk piešķirtā atbalsta 
lielāka saskaņotība un efektivitāte.

pārvaldības attiecināšanai uz kopīgām 
tirgus organizācijām, arī uz kompensāciju 
tālākajiem reģioniem, kontroles un datu 
vākšanas pasākumiem un papildu 
instrumentiem integrētās jūrlietu politikas 
īstenošanai, būtu vēl vairāk jāveicina 
vienkāršošana un jāsamazina gan 
Komisijas, gan dalībvalstu administratīvais 
slogs, kā arī jāpanāk piešķirtā atbalsta 
lielāka saskaņotība un efektivitāte.

Or. fr

Pamatojums

Integrētā jūrlietu politika būtu daļēji jāiekļauj dalītas pārvaldības pasākumos, lai varētu 
piedalīties tās darbību īstenošanā ES dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 102
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas un 
integrētās jūrlietu politikas izdevumi būtu 
jāfinansē no Savienības budžeta, 
izmantojot vienu fondu, proti, EJZF, vai nu 
tieši, vai arī dalītā pārvaldībā ar 
dalībvalstīm. Ar dalībvalstīm dalīta 
pārvaldība būtu jāpiemēro ne tikai 
pasākumiem, kas paredzēti zvejniecības, 
akvakultūras un uz sabiedrību orientētas 
vietējās attīstības atbalstam, bet arī 
kopīgām tirgus organizācijām, tālākajiem 
reģioniem paredzētām kompensācijām, 
kontroles pasākumiem un datu vākšanas 
pasākumiem. Tieša pārvaldība būtu 
jāpiemēro zinātniskajiem ieteikumiem, 
brīvprātīgām iemaksām reģionālās 
zvejniecības pārvaldības organizācijās, 
konsultatīvajām padomēm un integrētās 
jūrlietu politikas īstenošanas darbībām. 
Būtu jānosaka pasākumu veidi, kurus var 

(12) Kopējās zivsaimniecības politikas un 
integrētās jūrlietu politikas izdevumi būtu 
jāfinansē no Savienības budžeta, 
izmantojot vienu fondu, proti, EJZF, vai nu 
tieši, vai arī dalītā pārvaldībā ar 
dalībvalstīm. Ar dalībvalstīm dalīta 
pārvaldība būtu jāpiemēro ne tikai 
pasākumiem, kas paredzēti zvejniecības, 
akvakultūras un uz sabiedrību orientētas 
vietējās attīstības atbalstam, bet arī 
kopīgām tirgus organizācijām, tālākajiem 
reģioniem paredzētām kompensācijām, 
kontroles pasākumiem un datu vākšanas 
pasākumiem, kā arī papildu 
instrumentiem integrētās jūrlietu politikas 
īstenošanai. Tieša pārvaldība būtu 
jāpiemēro zinātniskajiem ieteikumiem, 
brīvprātīgām iemaksām reģionālās 
zvejniecības pārvaldības organizācijās, 
konsultatīvajām padomēm un integrētās 
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finansēt no EJZF līdzekļiem. jūrlietu politikas īstenošanas darbībām. 
Būtu jānosaka pasākumu veidi, kurus var 
finansēt no EJZF līdzekļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienības rīcībai būtu jāpapildina vai 
jācenšas veicināt dalībvalstu īstenota 
rīcība. Lai nodrošinātu nozīmīgu 
pievienoto vērtību, Komisijas un 
dalībvalstu partnerība būtu jāstiprina ar 
kārtību, kas nodrošina dažādu partneru 
līdzdalību, pilnībā ņemot vērā dalībvalstu 
iestāžu kompetenci. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, lai nodrošinātu sieviešu un 
minoritāšu grupu atbilstošu pārstāvību. Šī 
partnerība attiecas uz reģionālām, vietējām 
un citām publiskā sektora iestādēm, kā arī 
citām atbilstošām struktūrām, arī tām, 
kuras ir atbildīgas par vidi un par vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšanu, 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un citām kompetentām struktūrām. 
Attiecīgie partneri būtu jāiesaista 
partnerības līgumu sagatavošanā, kā arī 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

(22) Savienības rīcībai būtu jāpapildina vai 
jācenšas veicināt dalībvalstu īstenota 
rīcība. Lai nodrošinātu nozīmīgu 
pievienoto vērtību, Komisijas un 
dalībvalstu partnerība būtu jāstiprina ar 
kārtību, kas nodrošina dažādu partneru 
līdzdalību, pilnībā ņemot vērā dalībvalstu 
iestāžu kompetenci. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, lai nodrošinātu sieviešu un 
minoritāšu grupu atbilstošu pārstāvību. Šī 
partnerība attiecas uz reģionālām, vietējām 
un citām publiskā sektora iestādēm, kā arī 
citām atbilstošām struktūrām, arī tām, 
kuras ir atbildīgas par vidi un par vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšanu, 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
visos pārvaldības līmeņos un citām 
kompetentām struktūrām. Attiecīgie 
partneri būtu jāiesaista partnerības līgumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. es

Grozījums Nr. 104
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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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 mērķi 
visām EJZF darbībām, uz kurām attiecas 
dalīta pārvaldība, ieskaitot kontroli un datu 
vākšanu, būtu jāizstrādā darbības 
programma katrā dalībvalstī vai 
reģionālas darbības programmas 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Younous Omarjee

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 

(26) Saskaņā ar vienkāršošanas mērķi 
visām EJZF darbībām, uz kurām attiecas 
dalīta pārvaldība, ieskaitot kontroli un datu 
vākšanu, katrā dalībvalstī būtu jāizstrādā 
valsts darbības programma vai reģionālas 
darbības programmas atbilstoši valsts 
struktūrai. Plānošanai būtu jāaptver periods 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim. Katrai dalībvalstij būtu 
jāsagatavo valsts darbības programma vai 
reģionālas darbības programmas. Katrā 
programmā būtu jānorāda ar EJZF 
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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.

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. fr

Pamatojums

Vienota darbības programma nav iespējama, jo Eiropas Savienībā ir vairākas valstis ar 
dažādiem jūras baseiniem, ko izmanto zvejai.

Grozījums Nr. 106
Younous Omarjee

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

Or. fr

Pamatojums

EJZF jāspēj sniegt atbalsts paaudžu nomaiņai, sekmējot jauniešu iesaistīšanos, lai sasniegtu 
Vienotā stratēģiskā satvara mērķi nostiprināt zvejas un akvakultūras nozares konkurētspēju. 
Tādēļ attiecīgi tiek grozīts 31. pants un pievienots 31.a pants.
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Grozījums Nr. 107
Younous Omarjee

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 pieaugošo vajadzību 
iesaistīt mazapjoma piekrastes zvejniekus 
un citas specializācijas zvejniekus
sociālajā dialogā, EJZF būtu jāatbalsta 
organizācijas, kas veicina šo dialogu 
atbilstošos forumos.

Or. fr

Pamatojums

Sociālajā dialogā ir atbilstoši jāiesaista visi Eiropas zvejnieki. Šo vispārējo nostādni nedrīkst 
ignorēt.

Grozījums Nr. 108
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Apzinoties mazapjoma piekrastes 
zvejnieku vājo iesaistīšanos sociālajā 
dialogā, EJZF būtu jāatbalsta organizācijas, 
kas veicina šo dialogu atbilstošos forumos.

(34) Apzinoties mazapjoma piekrastes un 
ekstensīvās akvakultūras zvejnieku vājo 
iesaistīšanos sociālajā dialogā, EJZF būtu 
jāatbalsta organizācijas, kas veicina šo 
dialogu atbilstošos forumos visās jomās 
Eiropas, valstu, reģionālā vai vietējā 
līmenī.

Or. es

Grozījums Nr. 109
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Apzinoties iespējas, ko mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem paver dažādošana, 
un viņu būtisko nozīmi piekrastes 
kopienās, EJZF būtu jāveicina dažādošana, 
sedzot uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas 
un ieguldījumus kuģu modernizācijā 
papildus attiecīgām mācībām profesionālo 
prasmju apguvei attiecīgajā jomā ārpus 
zvejniecības.

(35) Apzinoties iespējas, ko mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem paver darbības 
veidu daudzveidība un dažādošana, kā 
minēts 3. pantā, un viņu būtisko nozīmi 
piekrastes kopienās, EJZF būtu jāveicina 
viņu darbības dažādošana, sedzot 
uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas un 
ieguldījumus kuģu modernizācijā papildus 
attiecīgām mācībām profesionālo prasmju 
apguvei.

Or. fr

Pamatojums

Daudzveidība zvejas darbību ietvaros ir iespēja, ko Savienība atbalsta nepietiekami, lai gan 
tā var atļaut uzņēmumiem palielināt apgrozījumu un sekmēt līdzsvarotu resursu pārvaldību, 
vienlaikus pilnībā saglabājot uzņēmēja statusu zvejas nozarē. Krīzes gadījumos daudzveidība 
nodrošina elastīgumu, un uzņēmumi to nedrīkst ignorēt tirgus apdraudējumu vai ar resursiem 
saistīto risku gadījumos.

Grozījums Nr. 110
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35)Apzinoties iespējas, ko mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem paver dažādošana, 
un viņu būtisko nozīmi piekrastes 
kopienās, EJZF būtu jāveicina dažādošana, 
sedzot uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas 
un ieguldījumus kuģu modernizācijā 
papildus attiecīgām mācībām profesionālo 
prasmju apguvei attiecīgajā jomā ārpus
zvejniecības.

(35) Apzinoties iespējas, ko mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem paver dažādošana, 
un viņu būtisko nozīmi piekrastes 
kopienās, EJZF būtu jāveicina dažādošana, 
sedzot uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas 
un ieguldījumus kuģu modernizācijā 
papildus attiecīgām mācībām profesionālo 
prasmju apguvei citās darbības jomās 
ārpus profesionālās zvejas, ar 
nosacījumu, ka to sniegtais finansiālais 
ieguldījums tiek novirzīts profesionālās 
zvejas darbībām. Izņēmuma kārtā, turklāt 
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ņemot vērā nepieciešamību palīdzēt 
uzņēmējiem, kuri vēlas pamest zvejas un 
akvakultūras nozari, EJZF ir jāatbalsta 
viņu pārprofilēšanās ārpus šīm nozarēm, 
finansējot uzņēmumu izveidošanu un 
ieguldījumus kuģu pārbūvē, kā arī 
mācības, kas nepieciešamas profesionālo 
prasmju apguvei attiecīgajā jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Apzinoties iespējas, ko mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem paver dažādošana, 
un viņu būtisko nozīmi piekrastes 
kopienās, EJZF būtu jāveicina dažādošana, 
sedzot uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas 
un ieguldījumus kuģu modernizācijā 
papildus attiecīgām mācībām profesionālo 
prasmju apguvei attiecīgajā jomā ārpus 
zvejniecības.

(35) Apzinoties iespējas, ko mazapjoma 
piekrastes zvejniekiem paver dažādošana, 
un viņu būtisko nozīmi piekrastes 
kopienās, EJZF būtu jāveicina zvejniecības 
un ar to saistīto darbību dažādošana, 
sedzot uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas 
un ieguldījumus kuģu modernizācijā 
papildus attiecīgām mācībām profesionālo 
prasmju apguvei attiecīgajā jomā ārpus 
citām zvejniecības darbībām.

Or. es

Grozījums Nr. 112
Ana Miranda

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, 
kā arī ar uzturēšanās apstākļu 
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uzlabošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 113
Ana Miranda

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. es

Grozījums Nr. 114
Younous Omarjee

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 

(38) Profesionālās zvejas darbību 
pārvaldības sistēmu ieviešanai būtu 
jāpalielina nozares konkurētspēja. Tādēļ 
EJZF būtu jāatbalsta dažādošana un 
darbvietu radīšana zvejniecības kopienās, 
vienlaikus atbalstot uzņēmējdarbības 
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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.

sākšanu, zvejniecības darbības sākšanu un 
uzņēmumu nodošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Patrice Tirolien

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) Lai padarītu zveju par nākotnes 
nozari, EJZF būtu jāatbalsta dažādošana un 
darbvietu radīšana zvejniecības kopienās, 
jo īpaši atbalstot uzņēmējdarbības sākšanu 
un jaunu zvejnieku pievēršanos zvejai.

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
41. apsvērums
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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 atbalstīt KZP paredzēto 
saglabāšanas pasākumu īstenošanu, 
vienlaikus ņemot vērā apstākļu dažādību 
Savienības ūdeņos. Šajā nolūkā ir būtiski 
izstrādāt reģionālu pieeju saglabāšanas 
pasākumiem, īpaši uzsverot 
zivsaimniecības pārvaldības daudzgadu 
aspektu, lai prioritāri izstrādātu 
daudzgadu plānus, kuros ņemtas vērā 
dažādu sugu bioloģiskās īpašības un katra 
zvejas veida īpatnības.

Or. es

Grozījums Nr. 117
Ana Miranda

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 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 
ekstensīvās akvakultūras jomā veiktās 
darbības.

Or. es
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Grozījums Nr. 118
Ana Miranda

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 
papildinošas darbības citās jomās ārpus 
akvakultūras, piemēram, makšķerēšanas 
tūrisms, izglītojošas darbības vai darbības 
vides jomā.

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

Or. es

Grozījums Nr. 119
Patrice Tirolien

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 
papildinošas darbības citās jomās ārpus 
akvakultūras, piemēram, makšķerēšanas 
tūrisms, izglītojošas darbības vai darbības 
vides jomā.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
49. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Vēl viens nozīmīgs veids, kā 
akvakultūras uzņēmumi var palielināt 
ienākumus, ir pievienot vērtību saviem 
produktiem, apstrādājot un tirgojot paša 
uzņēmuma produkciju, kā arī ieviešot 
jaunas sugas ar labām tirgus izredzēm un 
tādējādi dažādojot savu produkciju.

(49) Vēl viens nozīmīgs veids, kā 
akvakultūras uzņēmumi var palielināt 
ienākumus, ir pievienot vērtību saviem
produktiem, apstrādājot un tirgojot paša 
uzņēmuma produkciju, kā arī ieviešot 
jaunas, ar esošajām sugām bioloģiski 
saderīgas sugas ar labām tirgus izredzēm 
un tādējādi dažādojot savu produkciju.

Or. es

Grozījums Nr. 121
Ana Miranda

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 ekstensīvo 
akvakultūru. Tāpat EJZF būtu jāatbalsta arī 
akvakultūra, kas nodrošina īpašus vides 
pakalpojumus.

Or. es

Grozījums Nr. 122
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Atzīstot akvakultūras darbībās veikto 
ieguldījumu risku, EJZF būtu jāsekmē 

(54) Atzīstot akvakultūras darbībās veikto 
ieguldījumu risku, EJZF būtu jāsekmē 



PE494.851v02-00 20/88 AM\914639LV.doc

LV

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.

uzņēmējdarbības drošība, sedzot 
izdevumus par krājumu apdrošināšanu un 
tādējādi pasargājot ražotāju ienākumus 
pārmērīgu produkcijas zaudējumu 
gadījumā, jo īpaši dabas katastrofu, naftas 
piesārņojuma vai nepietiekamas ūdeņu 
attīrīšanas, nelabvēlīgu laikapstākļu, 
pēkšņu ūdens kvalitātes izmaiņu, slimību 
vai kaitēkļu invāzijas un ražošanas iekārtu 
iznīcināšanas rezultātā.

Or. es

Grozījums Nr. 123
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Zivsaimniecības reģionos uz 
sabiedrību orientētai vietējai attīstībai būtu 
jāveicina novatoriskas pieejas, kuru mērķis 
ir radīt izaugsmi un darbvietas, jo īpaši 
nodrošinot zivsaimniecības produktu 
pievienoto vērtību un vietējās ekonomikas 
dažādošanu, ko panāk, pievēršoties 
jaunām saimnieciskām darbībām, tostarp
tām, ko piedāvā jūras nozaru izaugsme un 
jūrlietas plašākā nozīmē.

(56) Zivsaimniecības reģionos uz 
sabiedrību orientētai vietējai attīstībai būtu 
jāveicina novatoriskas pieejas, kuru mērķis 
ir radīt izaugsmi un darbvietas, jo īpaši 
nodrošinot zivsaimniecības produktu 
pievienoto vērtību un vietējās ekonomikas 
dažādošanu, ko vajadzības gadījumā 
panāk, pievēršoties citām saimnieciskām 
darbībām zivsaimniecības nozarē.

Or. es

Grozījums Nr. 124
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Zivsaimniecības reģionos uz 
sabiedrību orientētai vietējai attīstībai būtu 

(56) Zivsaimniecības un akvakultūras 
reģionos uz sabiedrību orientētai vietējai 
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jāveicina novatoriskas pieejas, kuru mērķis 
ir radīt izaugsmi un darbvietas, jo īpaši 
nodrošinot zivsaimniecības produktu 
pievienoto vērtību un vietējās ekonomikas 
dažādošanu, ko panāk, pievēršoties jaunām 
saimnieciskām darbībām, tostarp tām, ko 
piedāvā jūras nozaru izaugsme un jūrlietas 
plašākā nozīmē.

attīstībai būtu jāveicina novatoriskas 
pieejas, kuru mērķis ir radīt izaugsmi un 
darbvietas, jo īpaši nodrošinot 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
pievienoto vērtību un vietējās ekonomikas 
dažādošanu, ko panāk, pievēršoties jaunām 
saimnieciskām darbībām, tostarp tām, ko 
piedāvā jūras nozaru izaugsme un jūrlietas 
plašākā nozīmē, vienlaikus uzturot un 
stiprinot darbavietas un uzņēmumus 
attiecīgās teritorijas zvejniecības un 
akvakultūras nozarē, lai piekrastē 
saglabātu dinamisku pamatnozari.

Or. fr

Grozījums Nr. 125
Patrice Tirolien

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. Lai pielāgotos jaunajai nozvejas 
novērtēšanas politikai, jo īpaši attiecībā uz 
lomiem ar zemu komerciālo vērtību, EJZF 
būtu jāatbalsta arī šo produktu apstrāde.

Or. fr
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Grozījums Nr. 126
Ana Miranda

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 joprojām būtu 
jāsaglabā.

Or. es

Grozījums Nr. 127
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Apzinoties pieaugušo 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 pieaugušo konkurenci, ar 
ko saskaras mazapjoma piekrastes 
zvejnieki, un atsevišķu piekrastes kopienu 
atkarību no zivsaimniecības, EJZF būtu 
jāatbalsta mazapjoma piekrastes zvejnieku 
uzņēmējdarbības iniciatīvas, kuru mērķis ir 
pievienot vērtību nozvejotajām zivīm, jo 
īpaši veicot nozvejoto zivju apstrādi vai 
tiešu tirdzniecību.

Or. es

Grozījums Nr. 128
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Zvejas darbības Eiropas Savienības 
tālākajos reģionos saskaras ar grūtībām, jo 
īpaši ar papildu izmaksām, kas rodas dažu
zivsaimniecības produktu tirdzniecībā 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. pantā norādīto nelabvēlīgo apstākļu 
dēļ.

(64) Zvejas darbības Eiropas Savienības 
tālākajos reģionos saskaras ar grūtībām, jo 
īpaši ar papildu izmaksām, kas rodas 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
ražošanā, pārstrādē un tirdzniecībā 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. pantā norādīto nelabvēlīgo apstākļu 
dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Lai konkrēti zivsaimniecības produkti 
no tālākajiem reģioniem arī turpmāk būtu 
spējīgi konkurēt ar līdzīgiem produktiem 
no citiem Eiropas Savienības reģioniem, 
Eiropas Savienība 1992. gadā ieviesa 
pasākumus attiecīgo papildu izmaksu 
kompensēšanai zivsaimniecībā. 2007.–
2013. gada periodā piemērojamie pasākumi 
ir noteikti Padomes Regulā (EK) 
Nr. 791/2007. Ir jāturpina piešķirt atbalstu, 
lai atlīdzinātu papildu izmaksas par dažu 
zivsaimniecības produktu tirdzniecību no 
2014. gada 1. janvāra.

(65) Lai konkrēti zivsaimniecības un 
akvakultūras produkti no tālākajiem 
reģioniem arī turpmāk būtu spējīgi 
konkurēt ar līdzīgiem produktiem no citiem 
Eiropas Savienības reģioniem, Eiropas 
Savienība 1992. gadā ieviesa pasākumus 
attiecīgo papildu izmaksu kompensēšanai 
zivsaimniecībā. 2007.–2013. gada periodā 
piemērojamie pasākumi ir noteikti 
Padomes Regulā (EK) Nr. 791/2007. Ir 
jāturpina piešķirt atbalstu, lai atlīdzinātu 
papildu izmaksas par dažu zivsaimniecības 
produktu tirdzniecību no 2014. gada 
1. janvāra. Nepieciešams paplašināt 
atbalstu, ko paredz Padomes Regula (EK) 
Nr. 791/2007, sākot no 2014. gada 
1. janvāra, lai kompensētu papildu 
izmaksas, kas apgrūtina zivsaimniecības 
un akvakultūras produktu ražošanu, 
pārstrādi un tirdzniecību eksportam 
Kopienas tirgū vai pārdošanai vietējā 
tirgū.
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Or. fr

Grozījums Nr. 130
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Ņemot vērā dažādos tirdzniecības 
apstākļus attiecīgajos tālākajos reģionos, 
nozvejas un krājumu un tirgus 
pieprasījuma svārstības, attiecīgajām 
dalībvalstīm būtu jāļauj noteikt 
zivsaimniecības produktus, par kuriem var 
pretendēt uz kompensāciju, to attiecīgos 
maksimālos daudzumus un kompensācijas 
summas, nepārsniedzot katrai dalībvalstij 
paredzēto kopējo piešķīrumu.

(66) Ņemot vērā zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu dažādos 
ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
apstākļus attiecīgajos tālākajos reģionos, 
nozvejas un krājumu un tirgus 
pieprasījuma svārstības, attiecīgajām 
dalībvalstīm būtu jāļauj noteikt 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktus vai produktu kategorijas, par 
kuriem var pretendēt uz kompensāciju, to 
attiecīgos maksimālos daudzumus un 
kompensācijas summas, nepārsniedzot 
katrai dalībvalstij paredzēto kopējo 
piešķīrumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68) Dalībvalstīm kompensācijas summa 
būtu jānosaka tādā apmērā, lai varētu 
pienācīgi atlīdzināt papildu izmaksas, kas 
tālākajos reģionos rodas īpašo nelabvēlīgo 
apstākļu dēļ un ko galvenokārt veido 
izmaksas par produktu transportēšanu uz 
Eiropas kontinentālo daļu. Lai nepieļautu 
pārmērīgu kompensāciju, summai 
vajadzētu būt proporcionālai papildu 

(68) Dalībvalstīm kompensācijas summa 
būtu jānosaka tādā apmērā, lai varētu 
pienācīgi atlīdzināt papildu izmaksas, kas 
tālākajos reģionos rodas īpašo nelabvēlīgo 
apstākļu dēļ. Lai nepieļautu pārmērīgu 
kompensāciju, summai vajadzētu būt 
proporcionālai papildu izmaksām, kas tiek 
kompensētas ar atbalstu, un tā nekādā ziņā 
nedrīkstētu pārsniegt 100 % no izmaksām 
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izmaksām, kas tiek kompensētas ar 
atbalstu, un tā nekādā ziņā nedrīkstētu 
pārsniegt 100 % no izmaksām par 
transportēšanu uz Eiropas kontinentālo 
daļu un citām saistītām izmaksām. Šajā 
nolūkā būtu jāņem vērā arī citi valsts 
intervences veidi, kas ietekmē papildu 
izmaksu apjomu.

par transportēšanu uz Eiropas kontinentālo 
daļu un citām saistītām izmaksām. Šajā 
nolūkā būtu jāņem vērā arī citi valsts 
intervences veidi, kas ietekmē papildu 
izmaksu apjomu.

Or. fr

Pamatojums

Atbalsts nedrīkst ierobežot tirdzniecību starp tālākajiem reģioniem.

Grozījums Nr. 132
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
68.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68a) Lai sekmētu zvejas darbību 
saglabāšanu tālākajos reģionos, EJZF 
jāatbalsta zvejas kuģu galveno vai 
palīgdzinēju nomaiņa, jaunu ostu 
būvniecība, noenkurotu zivju 
pievilināšanas iekārtu, jaunu izkraušanas 
vietu vai jaunu izsoles namu būvniecības 
un uzturēšanas finansēšana. Šāda 
finansējuma izvēlē ir būtiski ņemt vērā 
ieguvumus vides aizsardzībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
68.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68a) Atzīstot īpatnības, kas raksturīgas 
tālākajiem reģioniem, kā minēts LESD 
349. pantā, un lielo atbalstu šo reģionu 
ekonomikas attīstībai un jo īpaši 
zvejniecības un akvakultūras darbībām, 
EJZF jāparedz īpaši noteikumi, lai 
sniegtu atbalstu dzinēju nomaiņai, jaunu 
ostu būvniecībai, jaunām izkraušanas 
vietām vai izsoles namiem, kā arī īpašiem 
kopīgas resursu pārvaldības 
instrumentiem, piemēram, kopīgām 
noenkurotām zivju pievilināšanas 
iekārtām, ko izmanto saskaņā ar šo 
resursu pārvaldības daudzgadu plānu.

Or. fr

Pamatojums

Šā jaunā apsvēruma mērķis ir precizēt, ka tālāko reģionu īpatnības neizpaužas tikai saistībā 
ar POSEI programmu, bet tām piemēro arī citus šā regulas priekšlikuma noteikumus vai veic 
citus īpašus pasākumus (piemēram, KZP ietvaros).

Grozījums Nr. 134
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
79. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(79) Minēto nozaru uzturētu informācijas 
sistēmu savstarpējai savienošanai var būt 
nepieciešama pašu nozaru finansēšanas 
mehānismu mobilizēšana saskaņotā veidā 
un atbilstīgi Līguma noteikumiem. Jūras 
telpiskā plānošana un integrēta piekrastes 
zonas pārvaldība ir būtiski svarīgas jūras 
apgabalu un piekrastes reģionu ilgtspējīgai 
attīstībai un palīdz sasniegt uz ekosistēmu 
balstītas pārvaldības mērķus un attīstīt 
zemes–jūras saiknes. Šie instrumenti ir 
svarīgi arī piekrastes, jūru un okeānu 

(79) Minēto nozaru uzturētu informācijas 
sistēmu savstarpējai savienošanai var būt 
nepieciešama pašu nozaru finansēšanas 
mehānismu mobilizēšana saskaņotā veidā 
un atbilstīgi Līguma noteikumiem. Jūras 
telpiskā plānošana un integrēta piekrastes 
zonas pārvaldība ir būtiski svarīgas jūras 
apgabalu un piekrastes reģionu ilgtspējīgai 
attīstībai un palīdz sasniegt uz ekosistēmu 
balstītas pārvaldības mērķus un attīstīt 
zemes–jūras saiknes. Šie instrumenti ir 
svarīgi arī piekrastes, jūru un okeānu 
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dažādo izmantojumu pārvaldībai, lai 
nodrošinātu to ilgtspējīgu ekonomisko 
attīstību un stimulētu pārrobežu 
ieguldījumus, savukārt Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvas īstenošanā tiks precīzāk 
noteiktas to cilvēka darbību ilgtspējības 
robežas, kas ietekmē jūras vidi. Turklāt ir 
nepieciešams uzlabot zināšanas par jūras 
vidi un stimulēt inovāciju, atvieglinot ar 
okeānu un jūru stāvokli saistītu datu 
vākšanu, brīvu apmaiņu, atkārtotu 
izmantošanu un izplatīšanu.

dažādo izmantojumu pārvaldībai, lai 
nodrošinātu to ilgtspējīgu ekonomisko 
attīstību un stimulētu pārrobežu 
ieguldījumus, savukārt Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvas īstenošanā tiks precīzāk 
noteiktas to cilvēka darbību ilgtspējības 
robežas, kas ietekmē jūras vidi. Turklāt ir 
nepieciešams uzlabot zināšanas par jūras 
vidi un stimulēt inovāciju, atvieglinot ar 
okeānu, jūru un zivsaimniecību stāvokli
saistītu datu vākšanu, brīvu apmaiņu, 
atkārtotu izmantošanu un izplatīšanu, 
padarot tos pieejamus gala lietotājiem, kā 
arī sabiedrībai kopumā.

Or. es

Grozījums Nr. 135
Ana Miranda

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 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. Īpašās 
aizsardzības zonās Direktīvas 92/43/EEK 
6. panta, Direktīvas 2009/147/EK 4. panta 
un Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 
4. punkta nozīmē dalībvalstis savas 
zivsaimniecības un akvakultūras darbības 
veic tā, lai samazinātu ietekmi minētajās 
zonās. Šajās aizsargātajās zonās ir 
jāierobežo tādu intensīvās akvakultūras 
plānu īstenošana, kas varētu ietekmēt 
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aizsargājamo sugu saglabāšanu un 
aizsardzību.

Or. es

Grozījums Nr. 136
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Lai atvieglotu darbības programmas 
īstenošanu un veicinātu novatoriskas 
pieejas un praksi vienkāršai un 
pārredzamai īstenošanai, EJZF tehniskās 
palīdzības veidā būtu jāsniedz 
sagatavošanas, administratīvais un 
tehniskais atbalsts, kā arī atbalsts 
informācijas pasākumiem, tīklu veidošanai, 
novērtējumiem, revīzijām, pētījumiem un 
pieredzes apmaiņai. Tehniskajai palīdzībai 
būtu jāattiecas arī uz zivsaimniecības 
vietējo rīcības grupu Eiropas tīkla 
veidošanu ar mērķi veidot spējas, izplatīt 
informāciju, apmainīties ar pieredzi un 
atbalstīt sadarbību starp vietējām 
partnerībām.

(84) Lai atvieglotu darbības programmas 
īstenošanu un veicinātu novatoriskas 
pieejas un praksi vienkāršai un 
pārredzamai īstenošanai, tostarp atbalstot 
uzņēmējus un zvejnieku organizācijas,
EJZF tehniskās palīdzības veidā būtu 
jāsniedz sagatavošanas, administratīvais un 
tehniskais atbalsts, kā arī atbalsts 
informācijas pasākumiem, tīklu veidošanai, 
novērtējumiem, revīzijām, pētījumiem un 
pieredzes apmaiņai. Tehniskajai palīdzībai 
būtu jāattiecas arī uz zivsaimniecības 
vietējo rīcības grupu Eiropas tīkla 
veidošanu ar mērķi veidot spējas, izplatīt 
informāciju, apmainīties ar pieredzi un 
atbalstīt sadarbību starp vietējām 
partnerībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 137
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
93. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93) Lai nodrošinātu regulāru naudas 
plūsmu, būtu jāvienkāršo noteikumi un 
procedūras, kas reglamentē saistības un 

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

maksājumus. Iepriekšējam finansējumam 
7 % apmērā no EJZF ieguldījuma būtu 
jāpalīdz paātrināt darbības programmas 
īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 138
Patrice Tirolien

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 
konkrētiem mērķiem.

(98) Darbības programmas būtu jāuzrauga 
un jānovērtē, lai uzlabotu to kvalitāti un 
pierādītu to 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 
konkrētiem mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
99. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(99) Atbildība par programmas uzraudzību 
būtu jādala starp vadošo iestādi un 
uzraudzības komiteju, kas izveidota šim 
nolūkam. Tādēļ būtu jānorāda attiecīgie 
pienākumi. Veicot programmas
uzraudzību, būtu jāsagatavo gada 
īstenošanas ziņojums, kas jānosūta 
Komisijai.

(99) Atbildība par programmu uzraudzību 
būtu jādala starp vadošo iestādi un 
uzraudzības komiteju, kas izveidota šim 
nolūkam. Tādēļ būtu jānorāda attiecīgie 
pienākumi. Veicot programmu uzraudzību, 
būtu jāsagatavo gada īstenošanas ziņojums, 
kas jānosūta Komisijai.
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Or. fr

Grozījums Nr. 140
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
100. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(100) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama viena 
tīmekļa vietne vai tīmekļa portāls, kurā 
sniegta informācija par darbības 
programmu, arī saraksti ar darbībām, kas 
atbalstītas saskaņā ar katru darbības 
programmu. Ar šo informāciju plašai 
sabiedrībai un jo īpaši Savienības nodokļu 
maksātājiem būtu jārada saprātīgs, reāls un 
konkrēts priekšstats par to, kā tiek tērēts 
Savienības finansējums EJZF satvarā. 
Papildus šim mērķim attiecīgo datu 
publiskošanai būtu jākalpo arī kā vēl vienai 
iespējai popularizēt Savienības 
finansējuma izmantošanu. Tomēr pilnībā 
ievērojot datu aizsardzības pamattiesības 
un Tiesas spriedumu Schecke apvienotajās 
lietās, nevajadzētu pieprasīt fizisku personu 
vārdu publiskošanu.

(100) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama viena 
tīmekļa vietne vai tīmekļa portāls, kurā 
sniegta informācija par valsts darbības 
programmu vai reģionālajām darbības 
programmām, arī saraksti ar darbībām, kas 
atbalstītas saskaņā ar katru darbības 
programmu. Ar šo informāciju plašai 
sabiedrībai un jo īpaši Savienības nodokļu 
maksātājiem būtu jārada saprātīgs, reāls un 
konkrēts priekšstats par to, kā tiek tērēts 
Savienības finansējums EJZF satvarā. 
Papildus šim mērķim attiecīgo datu 
publiskošanai būtu jākalpo arī kā vēl vienai 
iespējai popularizēt Savienības 
finansējuma izmantošanu. Tomēr pilnībā 
ievērojot datu aizsardzības pamattiesības 
un Tiesas spriedumu Schecke apvienotajās 
lietās, nevajadzētu pieprasīt fizisku personu 
vārdu publiskošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 141
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
100. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(100) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām (100) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
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un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama viena 
tīmekļa vietne vai tīmekļa portāls, kurā 
sniegta informācija par darbības 
programmu, arī saraksti ar darbībām, kas 
atbalstītas saskaņā ar katru darbības 
programmu. Ar šo informāciju plašai 
sabiedrībai un jo īpaši Savienības nodokļu 
maksātājiem būtu jārada saprātīgs, reāls un 
konkrēts priekšstats par to, kā tiek tērēts 
Savienības finansējums EJZF satvarā. 
Papildus šim mērķim attiecīgo datu 
publiskošanai būtu jākalpo arī kā vēl vienai 
iespējai popularizēt Savienības 
finansējuma izmantošanu. Tomēr pilnībā 
ievērojot datu aizsardzības pamattiesības 
un Tiesas spriedumu Schecke apvienotajās 
lietās, nevajadzētu pieprasīt fizisku personu 
vārdu publiskošanu.

un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama viena 
tīmekļa vietne vai tīmekļa portāls, kurā 
sniegta informācija par valsts darbības 
programmu vai reģionālajām darbības 
programmām, arī saraksti ar darbībām, kas 
atbalstītas saskaņā ar katru darbības 
programmu. Ar šo informāciju plašai 
sabiedrībai un jo īpaši Savienības nodokļu 
maksātājiem būtu jārada saprātīgs, reāls un 
konkrēts priekšstats par to, kā tiek tērēts 
Savienības finansējums EJZF satvarā. 
Papildus šim mērķim attiecīgo datu 
publiskošanai būtu jākalpo arī kā vēl vienai 
iespējai popularizēt Savienības 
finansējuma izmantošanu. Tomēr pilnībā 
ievērojot datu aizsardzības pamattiesības 
un Tiesas spriedumu Schecke apvienotajās 
lietās, nevajadzētu pieprasīt fizisku personu 
vārdu publiskošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zivsaimniecības reģionu un zvejas 
iekšējos ūdeņos ilgtspējīgu attīstību;

c) zivsaimniecības reģionu, zvejas iekšējos 
ūdeņos un akvakultūras ilgtspējīgu 
attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 143
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 5. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “zivsaimniecības reģions” ir apgabals, 
kurā ir jūras vai ezera krasts, dīķi vai upes 
estuārs un ievērojams zvejniecībā vai 
akvakultūrā nodarbināto īpatsvars, un kuru 
par tādu atzinusi attiecīgā dalībvalsts;

5) “zivsaimniecības un akvakultūras 
reģions” ir apgabals, kurā ir jūras vai ezera 
krasts, dīķi vai upes estuārs un ievērojams 
zvejniecībā vai akvakultūrā nodarbināto 
īpatsvars, un kuru par tādu atzinusi 
attiecīgā dalībvalsts;

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Ana Miranda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “zvejnieks” ir ikviena persona, kura uz 
ekspluatācijā esoša zvejas kuģa nodarbojas 
ar profesionālo zveju, ko par tādu atzinusi 
attiecīgā dalībvalsts, vai kura bez kuģa ir 
iesaistījusies jūras organismu profesionālā 
ieguvē, ko par tādu atzinusi attiecīgā 
dalībvalsts;

6) “zvejnieks” ir ikviena persona, kura uz 
ekspluatācijā esoša zvejas kuģa nodarbojas 
ar profesionālo zveju, ko par tādu atzinusi 
attiecīgā dalībvalsts, vai kura bez kuģa ir 
iesaistījusies jūras organismu profesionālā 
audzēšanā vai ieguvē, ko par tādu atzinusi 
attiecīgā dalībvalsts;

Or. es

Grozījums Nr. 145
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 16.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a) “kopīgi projekti” ir kopīgas intereses 
projekti, ko kopīgi īsteno paši uzņēmēji 
vai organizācijas, kas darbojas ražotāju 
vārdā, vai citas organizācijas, ko atzinusi 
dalībvalsts, un kas jo īpaši paredz:



AM\914639LV.doc 33/88 PE494.851v02-00

LV

a) ilgtspējīgā veidā sekmēt labāku resursu 
pārvaldību vai saglabāšanu;
b) veicināt selektīvus zvejniecības 
paņēmienus un zvejas rīkus, kā arī liekas 
nozvejas samazināšanu;
c) izvilkt no jūras gultnes pazaudētos 
zvejas rīkus, lai cīnītos pret aklu 
zvejošanu;
d) uzlabot darba apstākļus un drošību;
e) veicināt zvejniecības un akvakultūras 
produktu tirgu pārskatāmību, tostarp 
atbalstīt izsekojamību;
f) uzlabot pārtikas preču kvalitāti un 
drošību;
g) attīstīt, pārbūvēt vai uzlabot 
akvakultūras ražotnes;
h) veikt ieguldījumus ražošanas, 
pārstrādes vai tirdzniecības aprīkojumā 
un infrastruktūrā, tostarp atkritumu 
pārstrādē;
i) nodrošināt pienācīgu profesionālo 
kvalifikāciju vai ieviest jaunas mācību 
metodes un jaunus mācību līdzekļus;
j) veicināt partnerību starp zinātniekiem 
un zvejniecības nozares speciālistiem;
k) izveidot tīklu pieredzes un labākās 
prakses apmaiņai un nodrošināt apmaiņu 
starp organizācijām, kas sekmē vīriešu un 
sieviešu, kā arī citu dalībnieku iespēju 
vienlīdzību;
l) uzlabot piekļuves nosacījumu 
pārvaldību un kontroli zvejniecības 
zonām, jo īpaši izstrādājot vietējos 
pārvaldības plānus, ko apstiprina 
kompetentas valsts iestādes;
n) stiprināt zvejniecības un akvakultūras 
organizāciju un ražotāju organizāciju 
iekšējo un ārējo komunikāciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 146
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 16.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16b) “zvejniecības vai akvakultūras 
organizācija” ir profesionāla 
organizācija, ko atzinusi dalībvalsts un 
kas pārstāv zvejniecības nozares intereses, 
un kā virsuzdevums ir pārvaldīt piekļuvi 
resursiem un profesionālās zvejas un 
akvakultūras pasākumus, izņemot 
ražotāju organizācijas, kas definētas 
Regulā (EK) Nr. ... par kopējo tirgus 
organizāciju zvejniecības un akvakultūras 
produktu nozarē.

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Ana Miranda

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 rīkus, kas 
uzskaitīti 3. tabulā I pielikumā Komisijas 
2003. gada 30. decembra Regulā (EK) 
Nr. 26/2004 par Savienības zvejas kuģu 
reģistru;

18) “mazapjoma piekrastes zveja” ir dzīvo 
akvakultūras organismu ieguve to 
dabiskajā vidē vai tīša tādu līdzekļu 
izmantošana, kas ļauj tos iegūt vai notvert 
piekrastes zonā vai zvejniecības 
kontinentālajās vai jūras zonās, 
izmantojot zvejas vienības, kuru garums 
ir mazāks par 15 metriem, kuras pārvalda 
neatkarīgie zvejnieki vai ģimenes 
uzņēmumi, kas izmanto selektīvos zvejas 
rīkus un/vai veic zvejas reisus, kuri neilgst 
ilgāk par 36 stundām;

Or. es
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Grozījums Nr. 148
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 19.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “kopīgi projekti” ir kopējo interešu 
darbības, kuru pasākumi ir daudz plašāki 
nekā pasākumi, ko parasti veic privāti 
uzņēmumi, un kuru sniegto atbalstu var 
saņemt zvejnieku organizācijas, ražotāju 
organizācijas un ražotāju organizāciju 
apvienības, kā arī citas struktūras, kas 
pārstāv zvejniecības un akvakultūras 
nozares vienu vai vairākas daļas, valsti, 
valsts iestādes vai pētniecības iestādes;

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 19.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) “akvakultūra” ir akvakultūras 
organismu audzēšana vai kultivēšana, 
izmantojot līdzekļus, kas paredzēti 
attiecīgo organismu produkcijas 
pavairošanai ārpus vides dabiskajām 
iespējām. Akvakultūrā izšķir ekstensīvo 
un intensīvo akvakultūru.

Or. es

Grozījums Nr. 150
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 19.b apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19b) “profesionālās zvejas pasākumu 
pārvaldības sistēmas” ir kopīgi 
mehānismi profesionālās zvejas atļauju 
piešķiršanai vai zvejniecības darbības 
pārvaldīšanai, kas izveidoti valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī vai jūras 
baseinos attiecībā uz sugām, kam ir vai 
nav noteiktas kvotas 12 jūdžu joslā vai 
ārpus tās. Šīs sistēmas īsteno valsts 
iestādes vai zvejnieku organizācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicināt zivsaimniecības reģionu 
līdzsvarotu un iekļaujošu teritoriālo 
attīstību;

c) veicināt zivsaimniecības un 
akvakultūras reģionu līdzsvarotu un 
iekļaujošu teritoriālo attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 152
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 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.

b) zvejas darbību dažādošana citās jūras 
ekonomikas nozarēs, un jūras ekonomikas 
izaugsme, tostarp klimata pārmaiņu seku 
mazināšana.
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Or. es

Grozījums Nr. 153
Alain Cadec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atbalsts zvejniekiem, kam radušies 
darbības pagaidu pārtraukumi un cikliski 
zaudējumi, kas saistīti ar nejaušām 
grūtībām.

Or. fr

Pamatojums

EJZF būtu jāatbalsta darbības pagaidu pārtraukumu un ārēju ārkārtas apstākļu zvejniekiem 
radītu zaudējumu kompensēšana.

Grozījums Nr. 154
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) zvejas flotes atjaunošana un 
modernizācija;

Or. fr

Pamatojums

Ir pierādījumi, ka Eiropas flote noveco (puse kuģu ir vairāk nekā 25 gadus veci). Tas rada 
smagas problēmas attiecībā uz drošību kuģos un jūras vides saglabāšanu. Tādēļ EJZF būtu 
jāatbalsta flotes atjaunošana ar dažiem stingriem nosacījumiem, finansējot veco kuģu 
nomaiņu ar moderniem kuģiem. Šie ieguldījumi nekādā ziņā nedrīkst palielināt kuģu 
kapacitāti.
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Grozījums Nr. 155
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) zvejniecību, jo īpaši mazapjoma 
piekrastes flotes, konkurētspējas un 
dzīvotspējas palielināšana un drošības un 
darba apstākļu uzlabošana;

b) zvejniecību, jo īpaši mazapjoma 
piekrastes flotes, konkurētspējas un 
dzīvotspējas palielināšana un drošības un 
darba apstākļu uzlabošana, veicinot 
cienīgu darbavietu izplatību, kurās precīzi 
ievērotas darba tiesības Eiropas un 
starptautiskā līmenī, kā arī atbilstoša 
sociālā aizsardzība un sociālais dialogs;

Or. es

Grozījums Nr. 156
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 157
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zvejniecību ietekmes uz jūras vidi 
mazināšana;

a) maksimāla zvejniecību ietekmes uz 
jūras vidi ierobežošana un, ja iespējams, 
tās novēršana;
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Or. en

Grozījums Nr. 158
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zvejniecību ietekmes uz jūras vidi 
mazināšana;

a) zvejniecību ietekmes uz jūras vidi 
mazināšana, veicinot ilgtspējīgāku zvejas 
rīku izmantošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 159
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) sasniegt labu ekoloģisko stāvokli 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 
kontekstā

Or. en

Grozījums Nr. 160
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zinātniskas informācijas sniegšanu un
datu vākšanu;

a) ņemot vērā, ka attiecībā uz zvejas 
stāvokli ir maz zinātnisku rādītāju, kā arī 
maz ekonomisko un sociālo rādītāju, ir 
jānosaka un jāveicina zinātniskas 
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informācijas sniegšana un datu vākšana, 
tostarp arī vides, ekonomikas un sociālajā 
jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 161
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atbalstu investīcijām piešķir tikai:

a) mikrouzņēmumiem, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem,
b) uzņēmumiem, kuri nav minēti šā panta 
a) punktā un kuru darbinieku skaits ir 
mazāks par 750 darbiniekiem vai kuru 
apgrozījums ir mazāks par 
EUR 200 miljoniem.
Dalībvalstis gādā, lai priekšroka būtu 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem.
Noteiktu laikposmu EJZF atbalsta 
saņemšanai nepieņem pieteikumus, ko 
iesnieguši šādi operatori:

Or. es

Grozījums Nr. 162
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) zvejas kuģu importēšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izņemot tālākajos reģionos, jaunu 
zvejas kuģu būve;

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Alain Cadec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zvejas darbību pagaidu pārtraukšana; svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 166
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izpētes zveja; svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atkāpjoties no iepriekš teiktā, tālākajos 
reģionos EJZF finansējumu var piešķirt 
noenkurotu zivju pievilināšanas iekārtu 
finansēšanai.

Or. fr

Pamatojums

Lai saglabātu tradicionālo mazapjoma piekrastes zvejas modeli, vienlaikus ļaujot izmantot 
pelaģisko sugu resursus, tālākajos reģionos ir jāfinansē noenkurotās zivju pievilināšanas 
iekārtas.

Grozījums Nr. 168
Catherine Bearder

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

2. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
EUR 4 535 000 000 piešķir zvejniecības, 
akvakultūras un zivsaimniecības reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai saskaņā ar V sadaļas I, 
II un III nodaļu.

2. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
maksimālā kopējā summa, ko piešķir 
zvejniecības, akvakultūras un 
zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai 
attīstībai saskaņā ar V sadaļas I, II un 
III nodaļu, ir EUR 4 170 000 000.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
EUR 477 000 000 piešķir 78. pantā 
minētajiem kontroles un noteikumu 
izpildes pasākumiem.

3. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
minimālā kopējā summa, ko piešķir 
78. pantā minētajiem kontroles un 
noteikumu izpildes pasākumiem, ir 
600 000 000 EUR.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
EUR 358 000 000 piešķir 79. pantā 
minētajiem datu vākšanas pasākumiem.

4. No 1. punktā minētajiem līdzekļiem 
minimālā kopējā summa, ko piešķir 
79. pantā minētajiem datu vākšanas 
pasākumiem, ir 600 000 000 EUR.

Or. en
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Grozījums Nr. 171
Ana Miranda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) mazapjoma piekrastes zvejas flotes daļa 
zvejas flotē;

iii) mazapjoma piekrastes zvejas un 
ekstensīvās akvakultūras flotes daļa zvejas 
flotē;

Or. es

Grozījums Nr. 172
Younous Omarjee

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 valsts darbības 
programmu vai reģionālas darbības 
programmas, lai īstenotu Savienības 
prioritātes, kuras paredzēts līdzfinansēt no 
EJZF.

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Patrice Tirolien

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 valsts darbības 
programmu vai reģionālas darbības 
programmas, lai īstenotu Savienības 
prioritātes, kuras paredzēts līdzfinansēt no 
EJZF.
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Or. fr

Grozījums Nr. 174
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
19. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmas pamatprincipi Darbības programmu pamatprincipi

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sagatavojot darbības programmu, 
dalībvalsts ņem vērā šādus pamatprincipus:

Sagatavojot valsts darbības programmu vai 
reģionālās darbības programmas, 
dalībvalsts ņem vērā šādus pamatprincipus:

Or. fr

Grozījums Nr. 176
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sagatavojot darbības programmu, 
dalībvalsts ņem vērā šādus pamatprincipus:

Sagatavojot valsts darbības programmu vai 
reģionālās darbības programmas, 
dalībvalsts ņem vērā šādus pamatprincipus:

Or. fr
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Grozījums Nr. 177
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – 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 Natura 2000 
prioritārās rīcības plāniem, kas minēti 
[Padomes Direktīvas 92/43/EEK par
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību] 8. panta 4. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 178
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) attiecīgā gadījumā — šīs regulas 
38. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
minēto EJZF izvirzīto Savienības 
prioritāšu īstenošanai paredzēto 
pasākumu saderība ar Natura 2000 
prioritārās rīcības plāniem, kas minēti 
[Padomes Direktīvas 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un 
floras saglabāšanu] 8. panta 4. punktā, 
vienlaikus tiecoties līdz 2020. gadam 
sasniegt labu ekoloģisko stāvokli Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvas izpratnē.

Or. en
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Grozījums Nr. 179
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
20. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmas saturs Darbības programmu saturs

Or. fr

Grozījums Nr. 180
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
20. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmas saturs Darbības programmu saturs

Or. fr

Grozījums Nr. 181
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus elementiem, kas minēti 
[Regulas (ES) Nr. […], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 24. pantā, darbības 
programmā ir iekļauts:

Papildus elementiem, kas minēti 
[Regulas (ES) Nr. […], ar ko paredz 
kopīgus noteikumus] 24. pantā, darbības 
programmās ir iekļauts:

Or. fr

Grozījums Nr. 182
Ana Miranda
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Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – 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, jo īpaši 
attiecībā uz intensīvās akvakultūras 
iespējamo ietekmi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām;

Or. es

Grozījums Nr. 183
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ilgtspējīgas attīstības nosacījumu 
kritēriji, ja ir nolemts veidot ilgtspējības 
kritēriju sistēmu ārpus spēkā esošā 
regulējuma un pēc Komisijas 
apstiprinājuma nodrošināt atbalsta 
uzlabošanu (I pielikums);

Or. fr

Grozījums Nr. 184
Ana Miranda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– novērtēt akvakultūras un apstrādes 
uzņēmumu ekonomisko stāvokli,

– novērtēt ekstensīvās un intensīvās 
akvakultūras un apstrādes uzņēmumu 
ekonomisko stāvokli, kā arī to sociālo un 
vides ietekmi,
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Or. es

Grozījums Nr. 185
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības programmā norāda 
vienkāršotu izmaksu, papildu izmaksu vai 
negūto ienākumu aprēķināšanas metodes 
saskaņā ar 103. pantu vai metodi, ar kuru 
aprēķina kompensāciju saskaņā ar 
attiecīgiem kritērijiem, kas noteikti katrai 
saskaņā ar 38. panta 1. punktu veiktajai 
darbībai.

2. Darbības programmās norāda 
vienkāršotu izmaksu, papildu izmaksu vai 
negūto ienākumu aprēķināšanas metodes 
saskaņā ar 103. pantu vai metodi, ar kuru 
aprēķina kompensāciju saskaņā ar 
attiecīgiem kritērijiem, kas noteikti katrai 
saskaņā ar 38. panta 1. punktu veiktajai 
darbībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības programmā norāda 
vienkāršotu izmaksu, papildu izmaksu vai 
negūto ienākumu aprēķināšanas metodes 
saskaņā ar 103. pantu vai metodi, ar kuru 
aprēķina kompensāciju saskaņā ar 
attiecīgiem kritērijiem, kas noteikti katrai 
saskaņā ar 38. panta 1. punktu veiktajai 
darbībai.

2. Darbības programmās norāda 
vienkāršotu izmaksu, papildu izmaksu vai 
negūto ienākumu aprēķināšanas metodes 
saskaņā ar 103. pantu vai metodi, ar kuru 
aprēķina kompensāciju saskaņā ar 
attiecīgiem kritērijiem, kas noteikti katrai 
saskaņā ar 38. panta 1. punktu veiktajai 
darbībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 187
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Younous Omarjee
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Regulas priekšlikums
21. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmas apstiprināšana Darbības programmu apstiprināšana

Or. fr

Grozījums Nr. 190
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības programmu Komisija 
apstiprina ar īstenošanas aktu.

2. Darbības programmas Komisija 
apstiprina ar īstenošanas aktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 191
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
22. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmas grozīšana Darbības programmu grozīšana

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programmas grozījumus 
Komisija apstiprina ar īstenošanas aktiem.

1. Darbības programmu grozījumus 
Komisija apstiprina ar īstenošanas aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 193
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā jaunās prioritātes, kas 
norādītas šā punkta otrajā daļā minētajā 
lēmumā, dalībvalstis līdz tā gada 
31. oktobrim, kas ir pirms attiecīgā 
īstenošanas gada, iesniedz Komisijai 
darbības programmas grozījumu.

Ņemot vērā jaunās prioritātes, kas 
norādītas šā punkta otrajā daļā minētajā 
lēmumā, dalībvalstis līdz tā gada 
31. oktobrim, kas ir pirms attiecīgā 
īstenošanas gada, iesniedz Komisijai 
darbības programmu grozījumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 194
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Rīcības plāns amatierzvejai un piekrastes 

zvejai
1. Dalībvalstis darbības programmas 
pielikumā pievieno rīcības plānu 
amatierzvejai un piekrastes zvejai. 
Ievērojot šīs regulas un [KZP regulas] 
mērķus, minētais rīcības plāns paredz 
amatierzvejas un piekrastes zvejas 
attīstības, konkurētspējas un ilgtspējības 
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stratēģiju.
2. Komisija apstiprina 1. punktā minēto 
rīcības plānu kopā ar darbības 
programmu saskaņā ar 21. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Amatierzvejai un piekrastes zvejai ir būtiska nozīme piekrastes teritoriju dzīvotspējai. Tādēļ 
EJZF būtu jāatbalsta šīs zvejas attīstība, konkurētspēja un ilgtspējība. Grozījums paredz, ka 
katra dalībvalsts savas darbības programmas pielikumā pievieno rīcības plānu, kur minēti 
šim nolūkam veicamie pasākumi.

Grozījums Nr. 195
Catherine Bearder

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, ar 
nosacījumu, ka tie veicina [KZP regulas] 
2. un 3.a pantā minēto mērķu 
sasniegšanu, jaunus vai uzlabotus 
procesus, jaunas vai uzlabotas pārvaldības 
un organizācijas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai stimulētu inovāciju zvejniecībā, 1. Lai stimulētu inovāciju zvejniecībā, 
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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.

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;
– veicināt izpētes un inovāciju rezultātu 
izplatīšanos un izmantošanu ekonomikā 
un tirdzniecībā.

Or. fr

Pamatojums

EJZF jāspēj iekļaut mērķus, kas paredzēti stratēģijā „Eiropa 2020”, jo īpaši pētniecības, 
tehnoloģiju attīstības un inovāciju nosacījumu uzlabošanu.

Grozījums Nr. 197
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) jauniešu iesaistīšanu šajā profesijā, 
sniedzot atbalstu mazapjoma piekrastes 
zvejnieku saimniecību praktiskai izveidei 
un paaudžu nomaiņai, jo īpaši izmantojot 
uzņēmumu nodošanas mehānismus;

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Jauniešu iesaistīšanas veicināšana

1. Lai nodrošinātu speciālistu paaudžu 
nomaiņu, tehnisko un empīrisko zināšanu 
saglabāšanu un tālāknodošanu saistībā ar 
praktisko zvejniecības darbību, kā arī 
mudinātu izveidot un saglabāt darbavietas 
zvejniecības nozarē, EJZF var atbalstīt 
individuālas prēmijas zvejniekiem, kas 
jaunāki par 40 gadiem.
2. 1. punktā minēto atbalstu piešķir 
jauniem ražotājiem, kas sāk darbu šajā 
nozarē, ja:
a) viņiem ir atbilstoša profesionālā 
kompetence un kvalifikācija;
b) viņi pirmo reizi kā vadītāji izveido savu 
mikrouzņēmumu vai mazo uzņēmumu;
c) viņi iesniedz uzņēmuma plānu 
zvejniecības darbību attīstībai;
d) viņiem ir šīm darbībām nepieciešamās 
zvejas iespējas.
3. Lai iegūtu atbilstošu profesionālo 
kompetenci, zvejnieki, kas uzsāk darbu 
nozarē, var saņemt atbalstu saskaņā ar 
31. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 199
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Sociālās integrācijas veicināšana



PE494.851v02-00 56/88 AM\914639LV.doc

LV

1. Lai veicinātu uzņēmējdarbību 
zvejniecībā, EJZF var atbalstīt jaunu 
zvejnieku zvejas uzņēmumu izveidi. Šis 
pasākums atbilst mērķim nodrošināt 
speciālistu paaudžu nomaiņu, tehnisko un 
empīrisko zināšanu saglabāšanu un 
tālāknodošanu saistībā ar praktisko 
zvejniecības darbību, kā arī mudināt 
izveidot un saglabāt darbavietas 
zvejniecības nozarē, un EJZF paredz:
a) individuālas prēmijas zvejniekiem, kuri 
jaunāki par 40 gadiem un var pierādīt, ka 
ir strādājuši kā zvejnieki vismaz piecus 
gadus vai ir ieguvuši līdzvērtīgu 
profesionālo izglītību, un pirmo reizi 
iegādājas pilnīgi vai daļēji savā īpašumā 
kuģi, kura kopējais garums ir mazāks par 
12 metriem un kurš aprīkots zvejai jūrā, 
un kura vecums ir no 5 līdz 30 gadiem. Šī 
prēmija nepārsniedz 15 % īpašuma 
iegādes izmaksu un nav lielāka par 
EUR 50 000;
b) tehnisku, juridisku un finansiālu 
palīdzību uzņēmuma izveidei vai 
atjaunošanai, lai īstenotu kuģu 
projektēšanas un būvniecības projektus. 
Lai iegūtu atbilstošu profesionālo 
izglītību, zvejnieki, kuri uzsāk darbu 
nozarē, var saņemt atbalstu saskaņā ar 
29. pantu;
c) atbalstīšanas līgumus, kas noslēgti 
starp speciālistu, kurš atstāj šo 
nodarbošanos, un jaunu speciālistu, kurš 
vēlas pārņemt uzņēmumu. Minētā 
atbalstīšana attiecas uz kompetenču un 
rīku nodošanu laikā no trim līdz pieciem 
gadiem;
2. 1. punktā minēto atbalstu piešķir 
jauniem zvejniekiem, kuri uzsāk darbu 
nozarē, ja:
a) viņiem ir atbilstoša profesionālā 
kompetence un kvalifikācija;
b) viņi pirmo reizi kā vadītāji izveido savu 
mikrouzņēmumu vai mazo uzņēmumu;
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c) viņi iesniedz uzņēmuma plānu 
zvejniecības darbību attīstībai;
d) viņiem ir darbībai nepieciešamās zvejas 
atļaujas.
3) 1. punkta c) apakšpunktā minēto 
atbalstu nevar piešķirt, ja notiek tieša 
pārņemšana ģimenes ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 200
Alain Cadec

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 un citas ar zvejniecību 
saistītas darbības:

Or. fr

Pamatojums

EJZF mērķis ir sniegt strukturālu atbalstu zvejniecības nozarei, lai stiprinātu tās 
konkurētspēju un ilgtspējību. Atbalsts zvejniecības darbību dažādošanai citās nozarēs ir 
pretrunā ar šo mērķi. Gluži pretēji, būtu jāveicina uzņēmumu veidošana zvejniecības nozarē, 
vienlaikus piedāvājot iespēju attīstīt citas ar zvejniecību saistītas darbības.

Grozījums Nr. 201
Ana Miranda

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 

svītrots
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zvejniecības.

Or. es

Grozījums Nr. 202
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a EJZF var atbalstīt individuālas 
prēmijas zvejniekiem, kuri jaunāki par 40 
gadiem un ir strādājuši kā zvejnieki 
vismaz piecus gadus vai ir ieguvuši 
līdzvērtīgu profesionālo izglītību, un 
pirmo reizi iegādājas pilnīgi vai daļēji 
savā īpašumā amatierzvejas un piekrastes 
zvejas kuģi.

Or. fr

Pamatojums

Lai atbalstītu zvejniecības darbības dzīvotspēju, EJZF būtu jāatbalsta kuģu iegāde gados 
jaunu zvejnieku īpašumā, kā tas pašlaik ir iespējams EZF ietvaros.

Grozījums Nr. 203
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Ieguldījumi flotes atjaunošanā

1. EJZF var atbalstīt ieguldījumus jaunu 
vai lietotu zvejas kuģu iegādē apmaiņā 
pret novecojušo kuģu iznīcināšanu vai 
pārbūvi, lai izmantotu citās darbībās, kas 
nav zvejniecība.
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2. Atbalstu piešķir zvejas kuģu 
īpašniekiem.
3. Atbalstam jānodrošina augstāks 
drošības līmenis uz kuģa, tā 
energoefektivitāte un zvejas rīku 
selektivitāte. Atbalsts nedrīkst radīt zvejas 
kapacitātes palielinājumu.
4. Komisija būs pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 150. pantu, lai 
noteiktu 1. punktā minētā kuģu 
nolietojuma kritērijus.

Or. fr

Pamatojums

Ir pierādījumi, ka Eiropas flote noveco (puse kuģu ir vairāk nekā 25 gadus veci). Tas rada 
smagas problēmas attiecībā uz drošību kuģos un jūras vides saglabāšanu. Tādēļ EJZF būtu 
jāatbalsta flotes atjaunošana ar dažiem stingriem nosacījumiem, finansējot veco kuģu 
nomaiņu ar moderniem kuģiem. Šie ieguldījumi nekādā ziņā nedrīkst palielināt zvejas 
kapacitāti.

Grozījums Nr. 204
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Atbalsts KZP nododamu zvejas koncesiju 
sistēmām
1. Lai izveidotu vai pārveidotu nododamu 
zvejas koncesiju sistēmas, kas minētas 
[Regulas par KZP] 27. pantā, EJZF var 
atbalstīt:
a) nododamu zvejas koncesiju sistēmas 
izveidošanai vai darbībai nepieciešamo 
tehnisko un administratīvo līdzekļu 
izstrādi un pilnveidošanu;
b) ieinteresēto personu līdzdalību 
nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
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izstrādē un pilnveidošanā;
c) nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
uzraudzību un novērtēšanu;
d) nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
pārvaldību.
2. Atbalstu, kas minēts 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā, piešķir tikai publiskā 
sektora iestādēm. Atbalstu, kas minēts šā 
panta 1. punkta d) apakšpunktā, piešķir 
publiskā sektora iestādēm, juridiskām vai 
fiziskām personām vai atzītām ražotāju 
organizācijām, kas iesaistītas apvienotu 
nododamu zvejas koncesiju kolektīvā 
pārvaldībā saskaņā ar Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku 28. panta 
4. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Autors iebilst pret nododamu zvejas koncesiju ieviešanu. Šāds noteikums izraisīs zvejas 
tiesību monetizāciju un apdraudēs amatierzveju un piekrastes zveju.

Grozījums Nr. 205
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
34. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts KZP nododamu zvejas koncesiju 
sistēmām

Atbalsts profesionālās zvejas darbību 
pārvaldības sistēmas ieviešanai

Or. fr

Grozījums Nr. 206
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts KZP nododamu zvejas koncesiju 
sistēmām

Atbalsts zvejas iespēju veicināšanas 
sistēmām

Or. es

Grozījums Nr. 207
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izveidotu vai pārveidotu nododamu
zvejas koncesiju sistēmas, kas minētas 
[Regulas par KZP] 27. pantā, EJZF var 
atbalstīt:

1. Lai izveidotu vai pārveidotu 
profesionālās zvejas darbību pārvaldības
sistēmas ar mērķi attīstīt resursu 
racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, 
EJZF var atbalstīt:

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nododamu zvejas koncesiju sistēmas 
izveidošanai vai darbībai nepieciešamo 
tehnisko un administratīvo līdzekļu izstrādi 
un pilnveidošanu;

a) profesionālās zvejas darbību 
pārvaldības sistēmas izveidošanai vai 
darbībai nepieciešamo tehnisko un 
administratīvo līdzekļu izstrādi un 
pilnveidošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 209
Ana Miranda
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Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nododamu zvejas koncesiju sistēmas
izveidošanai vai darbībai nepieciešamo 
tehnisko un administratīvo līdzekļu izstrādi 
un pilnveidošanu;

a) tādu sistēmu, kuras ilgtspējīgākām 
darbībām atvieglo prioritāru piekļuvi 
resursiem, izveidošanai un darbībai 
nepieciešamo tehnisko un administratīvo 
līdzekļu izstrādi un pilnveidošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 210
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieinteresēto personu līdzdalību 
nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
izstrādē un pilnveidošanā;

b) ieinteresēto personu līdzdalību zvejas 
darbību pārvaldības sistēmu izstrādē un 
pilnveidošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 211
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
uzraudzību un novērtēšanu;

c) šo sistēmu uzraudzību un novērtēšanu;

Or. fr



AM\914639LV.doc 63/88 PE494.851v02-00

LV

Grozījums Nr. 212
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
pārvaldību.

d) šo sistēmu pārvaldību.

Or. fr

Grozījums Nr. 213
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu, kas minēts 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā, piešķir tikai publiskā 
sektora iestādēm. Atbalstu, kas minēts šā 
panta 1. punkta d) apakšpunktā, piešķir 
publiskā sektora iestādēm, juridiskām vai 
fiziskām personām vai atzītām ražotāju 
organizācijām, kas iesaistītas apvienotu 
nododamu zvejas koncesiju kolektīvā 
pārvaldībā saskaņā ar Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku 28. panta 
4. punktu.

2. Atbalstu, kas minēts 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā, piešķir publiskā sektora 
iestādēm vai profesionālajām zvejnieku 
organizācijām, ko atzinusi dalībvalsts. 
Atbalstu, kas minēts šā panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, piešķir publiskā sektora 
iestādēm, juridiskām vai fiziskām 
personām vai atzītām profesionālām 
zvejnieku organizācijām, kas iesaistītas 
kolektīvā pārvaldībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 214
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
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tikai publiskā sektora iestādēm. publiskā sektora iestādēm, fiziskām vai 
juridiskām personām, zvejnieku 
organizācijām vai atzītām ražotāju 
organizācijām, kas iesaistītas 
saglabāšanas pasākumu īstenošanā 
saskaņā ar KZP.

Or. fr

Grozījums Nr. 215
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Valsts atbalsts zvejniecības darbību 

galīgai izbeigšanai
1. EJZF var atbalstīt zvejniecības darbību 
galīgas izbeigšanas finansēšanu zvejas 
kuģiem, ja tie ir iekļauti daudzgadu plānā, 
kas minēts Regulas (ES) Nr. ... par kopējo 
zvejniecības politiku 9. pantā. Zvejas kuģa 
zvejniecības darbības galīga izbeigšana 
var notikt tikai:
a) zvejas kuģi iznīcinot;
b) nomainot kuģa karogu uz dalībvalsts 
karogu un reģistrējot to Kopienā citām 
darbībām, kas nav zvejniecība;
c) kuģi pārbūvējot par mākslīgu rifu. 
Dalībvalstis, veicot šādas darbības, 
nodrošina to ietekmes uz vidi 
novērtējumu.
2. Valsts atbalstu zvejniecības darbību 
galīgai izbeigšanai, ko izmaksā zvejas 
kuģu īpašniekiem, saista ar šo kuģu 
zvejošanas kapacitāti un vajadzības 
gadījumā — ar attiecīgām zvejas 
atļaujām.
3. Komisija ar īstenošanas aktu paredz šā 
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panta izpildes nosacījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 216
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
35.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.b pants
Valsts atbalsts zvejniecības darbību 

pagaidu pārtraukšanai
1. EJZF var atbalstīt zvejniecības darbību 
atbalsta pasākumu finansēšanu attiecībā 
uz zvejniecības darbību pagaidu 
pārtraukšanu, atbalstot zvejniekus un 
zvejas kuģu īpašniekus, ja tie ir iekļauti 
daudzgadu plānā, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. ... par kopējo zvejniecības 
politiku 9. pantā.
2. Piešķirot kompensācijas vai 
maksājumus saskaņā ar šo pantu, neņem 
vērā zvejniecības darbību cikliskus 
sezonālus pārtraukumus.
3. Komisija ar īstenošanas aktu paredz šā 
panta izpildes nosacījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 217
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana, 
atjaunošana un monitorings saskaņā ar 

d) Procedūru noteikšana, atlase un 
izstrāde, kā arī Natura 2000 teritoriju 
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Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, saskaņā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK;

apsaimniekošana, atjaunošana un 
monitorings saskaņā ar Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, saskaņā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) aizsargājamo jūras teritoriju 
apsaimniekošana, atjaunošana un 
monitorings ar mērķi īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punktā 
minētos telpiskās aizsardzības pasākumus;

e) procedūru noteikšana, atlase un 
izstrāde, kā arī aizsargājamo jūras 
teritoriju apsaimniekošana, atjaunošana un 
monitorings ar mērķi īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/56/EK 13. panta 4. punktā 
minētos telpiskās aizsardzības pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EJZF atbalsta pētījumus, kas saistīti 
ar zvejas praksēm, rīkiem, krājumu 
novērtēšanu un zvejas darbību ietekmi uz 
ekosistēmu un kuru mērķis ir maksimāli 
samazināt vai novērst zvejas kaitīgo 
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ietekmi uz jūras sugām un dzīvotnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) galveno dzinēju vai palīgdzinēju 
nomaiņu vai modernizāciju, lai 
samazinātu piesārņojošo vielu vai 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas un 
palielinātu kuģu energoefektivitāti,
nepalielinot to kapacitāti;

Or. fr

Pamatojums

EJZF būtu jāatbalsta dzinēju nomaiņa un modernizācija. Šie ieguldījumi nedrīkst palielināt 
kuģu kapacitāti.

Grozījums Nr. 221
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts neattiecas uz galveno dzinēju 
vai palīgdzinēju nomaiņu vai 
modernizāciju. Atbalstu piešķir tikai 
zvejas kuģu īpašniekiem un attiecībā uz to 
pašu zvejas kuģi ne vairāk kā vienu reizi 
plānošanas periodā.

2. Atbalstu piešķir tikai zvejas kuģu 
īpašniekiem un attiecībā uz to pašu zvejas 
kuģi ne vairāk kā vienu reizi plānošanas 
periodā.

Or. fr
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Pamatojums

EJZF būtu jāatbalsta dzinēju nomaiņa un modernizācija. Šie ieguldījumi nedrīkst palielināt 
kuģu kapacitāti.

Grozījums Nr. 222
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts neattiecas uz galveno dzinēju 
vai palīgdzinēju nomaiņu vai 
modernizāciju. Atbalstu piešķir tikai zvejas 
kuģu īpašniekiem un attiecībā uz to pašu 
zvejas kuģi ne vairāk kā vienu reizi 
plānošanas periodā.

2. Atbalsts neattiecas uz galveno dzinēju 
vai palīgdzinēju nomaiņu vai 
modernizāciju, izņemot, ja tās mērķis ir 
uzlabot drošības apstākļus, jo īpaši 
apgādes kuģiem čaulgliemju nozarē. 
Atbalstu piešķir tikai zvejas kuģu 
īpašniekiem un attiecībā uz to pašu zvejas 
kuģi ne vairāk kā vienu reizi plānošanas 
periodā.

Or. es

Grozījums Nr. 223
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
40. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produktu kvalitāte un nevēlamas nozvejas 
izmantošana

Jūras produktu kvalitāte

Or. fr

Grozījums Nr. 224
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu nozvejoto zivju kvalitāti, 
EJZF var atbalstīt minētajā nolūkā veiktus 
ieguldījumus kuģos.

1. Lai uzlabotu zvejniecības produktu
kvalitāti, EJZF var atbalstīt minētajā 
nolūkā veiktus ieguldījumus kuģos.

Or. fr

Grozījums Nr. 225
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
40. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai veicinātu produktu ar zemu 
komerciālo vērtību tirdzniecību, EJZF var 
atbalstīt patērētājiem maz zināmu 
zvejniecības produktu informatīvās 
kampaņas.

Or. fr

Grozījums Nr. 226
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai uzlabotu nevēlamu nozveju 
izmantošanu, EJZF var atbalstīt tādus 
ieguldījumus kuģos, kuru mērķis ir 
visoptimālākajā veidā izmantot nevēlamu 
nozveju no komerciāliem krājumiem un 
paaugstināt nozvejoto zivju pietiekami 
neizmantoto daļu vērtību, kā noteikts 
[Regulas par kopējo zivsaimniecības 
politiku] 15. pantā un [Regulas (ES) Nr. 

svītrots
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par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju] 8. panta b) punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 227
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar šo pantu tam 
pašam zvejas kuģim vai tam pašam 
saņēmējam nepiešķir vairāk kā vienu reizi 
plānošanas periodā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
tikai Savienības zvejas kuģu īpašniekiem, 
kuru kuģi divu gadu laikā pirms 
pieteikuma iesniegšanas datuma vismaz 
60 dienas ir veikuši zvejas darbības jūrā.

4. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
tikai Savienības zvejas kuģu īpašniekiem, 
kuru kuģi divu gadu laikā pirms 
pieteikuma iesniegšanas datuma vismaz 
60 dienas ir veikuši zvejas darbības jūrā, 
izņemot gadījumus, ko dalībvalsts paredz 
attiecībā uz jauniem zvejniekiem, kas 
uzsāk darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
40. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atbalstu, kas minēts 2. punktā, var 
piešķirt ražotāju organizācijām vai 
profesionālām organizācijām kopīgu 
projektu ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 230
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a pants
Kopieguldījumu fondi dzīvnieku slimību, 
piesārņojuma, izkliedēta piesārņojuma, 

vides avārijas un ārkārtas klimatisko 
apstākļu gadījumiem

1. Dalībvalstis var paredzēt, veicot 
finansiālas iemaksas apstiprinātos 
kopieguldījumu fondos, kompensāciju 
izmaksāšanu zvejniekiem, lai segtu 
ekonomiskos zaudējumus, ko rada 
dzīvnieku slimību uzliesmojumi, 
piesārņojums, vides avārijas, izkliedēts 
piesārņojums, ko atzīst valsts iestādes, vai 
ārkārtas klimatiskie apstākļi. Šim 
nolūkam EJZF var atbalstīt minētos 
kopieguldījumu fondus ar 
līdzfinansējumu, lai izmaksātu finansiālas 
kompensācijas zvejniekiem par 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko rada 
dzīvnieku slimību uzliesmojumi, 
piesārņojums, izkliedēts piesārņojums, 
vides avārijas un ārkārtas klimatiskie 
apstākļi.
2. Šajā pantā:
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a) “kopieguldījumu fondi” ir sistēma, ko 
dalībvalsts atzīst saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un kas ļauj iesaistītajiem 
zvejniekiem nodrošināt sevi un saņemt 
kompensācijas ekonomisku zaudējumu 
gadījumos, kas saistīti ar dzīvnieku 
slimību uzliesmojumiem, piesārņojumu, 
vides avārijām, izkliedētu piesārņojumu, 
ko atzīst valsts iestādes, vai ārkārtas 
klimatiskajiem apstākļiem;
b) “vides avārija” ir konkrēts 
piesārņojuma vai vides kvalitātes 
pasliktināšanās gadījums, kas saistīts ar 
kādu notikumu un noteiktu ģeogrāfisko 
teritoriju. Tā neattiecas uz vispārējiem 
vides riskiem, kas nav saistīti ar konkrētu 
notikumu, piemēram, klimata 
pārmaiņām;
c) “izkliedēts piesārņojums, ko atzīst 
valsts iestādes” ir jebkurš piesārņojums, 
kura izcelsmi nevar precīzi lokalizēt vienā 
vietā, bet kurš rodas daudzās 
nesaskaitāmās vietās un izplatās lielā 
teritorijā, un kuru atzīst dalībvalsts 
iestādes;
d) “ārkārtas klimatiskie apstākļi” ir 
nelabvēlīga klimatiskā situācija, kas 
praktiski ietekmē darbību, vai dabas 
katastrofa, ko izraisa šī parādība;
3. Komisija ar īstenošanas aktu paredz šā 
panta izpildes nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Tiek piedāvāts dot zvejniecības nozarei iespēju piedalīties kopieguldījumu fondu izveidē, 
pamatojoties uz priekšlikumiem, kas iekļauti FEADER regulas projektā.

Grozījums Nr. 231
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. EJZF var atbalstīt ieguldījumus zvejas 
ostu, izkraušanas vietu vai izsoles namu
infrastruktūras uzlabošanā. Šie ieguldījumi 
jo īpaši attiecas uz:

a) izkrauto produktu kvalitātes un 
svaiguma uzlabošanu;
b) izkraušanas, pārstrādes, uzglabāšanas 
un pārdošanas izsolē apstākļu 
uzlabošanu;
c) pasākumiem ar mērķi samazināt 
nevēlamu nozveju un pasākumiem ar 
mērķi optimāli izmantot nevēlamo 
nozveju, kas atrodas tirdzniecības 
krājumos, ja tie ir izkrauti, un veikt 
novērtējumu par neizmantoto nozvejas 
daļu;
d) energoefektivitāti;
e) vides aizsardzību, jo īpaši uz atkritumu 
un jūras atkritumu savākšanu, 
uzglabāšanu un pārstrādi;
f) drošības un darba apstākļu uzlabošanu;
g) degvielas, ledus, ūdens un elektrības 
piegādi;
h) zvejas kuģu uzturēšanas vai remonta 
aprīkojumu;
i) piestātņu būvi, modernizāciju un 
paplašināšanu, lai uzlabotu drošību 
izkraušanas vai iekraušanas laikā;
j) zvejniecības darbību datorizētu vadību;
k) zvejas ostu, izkraušanas vietu un izsoles 
namu savienošanu tīklā.

Or. fr
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Pamatojums

Autors piedāvā palielināt EJZF ieguldījumus ostās, lai ņemtu vērā to stratēģisko nozīmi 
zvejniecības darbību un piekrastes teritoriju konkurētspējai un ilgtspējībai.

Grozījums Nr. 232
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
42.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42.a pants
Atbalsts zvejniecības darbību pagaidu 

pārtraukšanai
1. EJZF var finansiāli atbalstīt atbalsta 
pasākumus zvejniecības darbību pagaidu 
pārtraukšanai par labu zvejniekiem un 
zvejas kuģu īpašniekiem šādos gadījumos:
a) daudzgadu plānu ietvaros, kas definēti 
[KZP regulas] 9. pantā;
b) ja tiek veikti Komisijas apstiprināti 
steidzami pasākumi, kas paredzēti [KZP 
regulas] 13. pantā;
c) bioloģiskās saudzēšanas laikā, par ko 
pieņemts lēmums saskaņā ar [KZP 
regulu];
d) piemērojot 39. pantā paredzētos 
pasākumus dzinēju nomaiņas laikā.
2. Piešķirot kompensācijas vai 
maksājumus saskaņā ar šo pantu, neņem 
vērā zvejniecības darbību cikliskus 
sezonālus pārtraukumus.
3. Komisija būs pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 150. pantu, lai 
precizētu šā panta īstenošanas kārtību.

Or. fr

Pamatojums

EJZF būtu jāatbalsta zvejnieki, kam radušies darbības pagaidu pārtraukumi, jo īpaši, kad 
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piemēro steidzamos pasākumus vai bioloģiskās saudzēšanas laikā, saskaņā ar pamatregulu.

Grozījums Nr. 233
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veicinātu akvakultūras veidus ar 
lielu izaugsmes potenciālu, EJZF var 
atbalstīt ieguldījumus ar mērķi attīstīt 
akvakultūru aiz piekrastes zonas un 
akvakultūru nepārtikas vajadzībām.

1. Lai veicinātu akvakultūras veidus ar 
lielu izaugsmes potenciālu, EJZF var 
atbalstīt ieguldījumus ar mērķi attīstīt 
akvakultūru aiz piekrastes zonas un 
akvakultūru nepārtikas vajadzībām. 
Attiecībā uz akvakultūru atklātā jūrā, par 
kultūrzonām ir atzīstamas zonas ārpus 
iekšējiem ūdeņiem, kurus norobežo 
ekstensīvajai akvakultūrai, mazapjoma 
zvejai un vēžveidīgo mīkstmiešu zvejai 
paredzētās teritorijas;

Or. es

Grozījums Nr. 234
Ana Miranda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) akvakultūras attīstībai vispiemērotāko 
teritoriju noteikšanu un kartēšanu, attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā jūras telpiskās 
plānošanas procesus;

a) akvakultūras attīstībai vispiemērotāko 
teritoriju noteikšanu un kartēšanu, attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā jūras telpiskās 
plānošanas procesus, aizsargājot 
tradicionālajām ekstensīvajām kultūrām 
veltītās kultūrzonas, tām veltot pašreizējās 
produkcijas zonas un apkārt esošo 
aizsardzības telpu;

Or. es
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Grozījums Nr. 235
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veicinātu uzņēmējdarbību 
akvakultūrā, EJZF var atbalstīt jaunu 
akvakultūras audzētāju akvakultūras 
uzņēmumu izveidi.

1. Lai veicinātu uzņēmējdarbību 
akvakultūrā, EJZF var atbalstīt 
akvakultūras uzņēmumu izveidi ar jaunu 
audzēšanu ― mazu un vidēju ― jo īpaši 
veicinot ekstensīvo akvakultūru.

Or. es

Grozījums Nr. 236
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EJZF var atbalstīt [Regulas (ES) Nr. 
[…] par zvejas un akvakultūras produktu 
tirgu kopīgo organizāciju] 32. pantā minēto 
ražošanas un tirdzniecības plānu 
sagatavošanu un īstenošanu.

1. EJZF atbalsta [Regulas (ES) Nr. […] 
par zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju] 32. pantā minēto 
ražošanas un tirdzniecības plānu 
sagatavošanu un īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Ražošanas un tirdzniecības plānu sagatavošana un īstenošana ir KTO galvenie pasākumi, un 
tiem nepieciešams EJZF atbalsts.

Grozījums Nr. 237
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1 % 2014. gadā, svītrots

Or. fr

Pamatojums

Atbalsta pakāpeniska samazināšana un kārtība, kas paredz patvaļīgu iejaukšanās līmeni, nav 
atbilstoša tirgus un resursu problēmu dziļumam. Būtu jāpārskata uzglabāšanas atbalsta 
mehānismi, vienlaikus ņemot vērā KZP mērķus un to īstenošanas grafikus saistībā ar RMD 
vai izmetumu samazināšanu.

Grozījums Nr. 238
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 0,8 % 2015. gadā, svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas pats.

Grozījums Nr. 239
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 0,6 % 2016. gadā, svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas pats.
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Grozījums Nr. 240
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 0,4 % 2017. gadā, svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas pats.

Grozījums Nr. 241
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 0,2 % 2018. gadā. svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tas pats.

Grozījums Nr. 242
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, 
pakāpeniski izbeidz līdz 2019. gadam.

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Atbalsta pakāpeniska samazināšana un kārtība, kas paredz patvaļīgu iejaukšanās līmeni, nav 
atbilstoša tirgus un resursu problēmu dziļumam. Būtu jāpārskata uzglabāšanas atbalsta 
mehānismi, vienlaikus ņemot vērā KZP mērķus un to īstenošanas grafikus saistībā ar RMD 
vai izmetumu samazināšanu.

Grozījums Nr. 243
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzlabot apstākļus, lai laistu tirgū: a) uzlabot apstākļus, lai laistu tirgū, jo īpaši 
pārejot uz RMD:

Or. fr

Grozījums Nr. 244
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārmērīgi sastopamas vai nepietiekami 
izmantotas sugas,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 245
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) produktus, kuru piegādes ir 
neregulāras;

Or. fr

Grozījums Nr. 246
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nevēlamas nozvejas, kas izkrautas 
saskaņā ar [Regulas par kopējo 
zivsaimniecības politiku] 15. pantu un 
[Regulas (ES) Nr. par zvejas un 
akvakultūras produktu tirgu kopīgo 
organizāciju] 8. panta b) punkta otro 
ievilkumu,

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Visu nozveju izkraušana nav pareizs risinājums izmetumu problēmai, un tā šeit nav jānorāda. 
Vienīgā alternatīva visu nozveju izkraušanai ir atbalsts selektīvāku zvejas rīku attīstīšanai un 
ieviešanai.

Grozījums Nr. 247
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 
tikai ar finanšu instrumentiem, kas 
paredzēti [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] IV sadaļā.

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, var 
piešķirt jo īpaši ar finanšu instrumentiem, 
kas paredzēti [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] IV sadaļā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 248
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EJZF var atbalstīt kompensācijas 
režīmu, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 791/2007, ar ko ievieš 
shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, 
kuras radušās attālāko reģionu — Azoru 
salu, Madeiras, Kanāriju salu, Franču 
Gviānas un Reinjonas — zivsaimniecības
produktu tirdzniecībā.

1. EJZF var atbalstīt kompensācijas režīmu 
papildu izmaksām, kuras radušās tālāko
reģionu uzņēmējiem zvejniecības un 
akvakultūras produktu ražošanā, 
pārstrādē un tirdzniecībā eksportam 
Kopienas tirgū vai pārdošanai vietējā 
tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 249
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra attiecīgā dalībvalsts sagatavo 
sarakstu, kurā 1. punktā minētajiem 
reģioniem norāda zvejas un akvakultūras 
produktus un šo produktu daudzumus, par 
kuriem var pretendēt uz kompensāciju.

2. Katra attiecīgā dalībvalsts 1. punktā 
minētajiem reģioniem nosaka zvejas un 
akvakultūras produktus vai produktu 
kategorijas, par kurām var pretendēt uz 
kompensāciju, attiecīgos maksimālos 
daudzumus un kompensācijas summu, 
nepārsniedzot kopējo aploksni, kas 
piešķirta katrai dalībvalstij.

Or. fr

Grozījums Nr. 250
Nuno Teixeira
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Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra attiecīgā dalībvalsts sagatavo 
sarakstu, kurā 1. punktā minētajiem 
reģioniem norāda zvejas un akvakultūras 
produktus un šo produktu daudzumus, par 
kuriem var pretendēt uz kompensāciju.

2. Katra attiecīgā dalībvalsts sadarbībā ar 
kompetentajām reģionālajām iestādēm
sagatavo sarakstu, kurā 1. punktā 
minētajiem reģioniem norāda zvejas un 
akvakultūras produktus un šo produktu 
daudzumus, par kuriem var pretendēt uz 
kompensāciju.

Or. pt

Grozījums Nr. 251
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra attiecīgā dalībvalsts sagatavo 
sarakstu, kurā 1. punktā minētajiem 
reģioniem norāda zvejas un akvakultūras 
produktus un šo produktu daudzumus, par 
kuriem var pretendēt uz kompensāciju.

2. Katra attiecīgā dalībvalsts, saskaņojot ar 
vēlētām kompetentām valsts iestādēm un 
reģionālām zivsaimniecības pārvaldības 
organizācijām, sagatavo sarakstu, kurā 
1. punktā minētajiem reģioniem norāda 
zvejas un akvakultūras produktus un šo 
produktu daudzumus, par kuriem var 
pretendēt uz kompensāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 252
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
73. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kas rodas nelegālas, nereģistrētas vai 
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neregulētas zvejas rezultātā.

Or. pt

Grozījums Nr. 253
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
73.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

73.a pants
Uzņēmēji

1. Kompensāciju maksā uzņēmējiem, kuri 
veic zvejas un akvakultūras darbības 
attiecīgajos reģionos.
2. Attiecīgās dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu ekonomisko dzīvotspēju 
uzņēmējiem, kuri saņem kompensāciju.

Or. pt

Grozījums Nr. 254
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgās dalībvalstis iesniedz 
Komisijai katram attiecīgajam reģionam 
izstrādātu kompensācijas plānu, kurā 
ietverts 73. pantā minētais saraksts un 
daudzumi, 74. pantā minētais 
kompensācijas apjoms un 108. pantā 
noteiktās ziņas par kompetento iestādi.

1. Attiecīgās dalībvalstis sadarbībā ar 
kompetentajām reģionālajām iestādēm
iesniedz Komisijai katram attiecīgajam 
reģionam izstrādātu kompensācijas plānu, 
kurā ietverts 73. pantā minētais saraksts un 
daudzumi, 74. pantā minētais 
kompensācijas apjoms un 108. pantā 
noteiktās ziņas par kompetento iestādi.

Or. pt
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Grozījums Nr. 255
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
75.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75.a pants
Modulācija

Lai ņemtu vērā situācijas attīstību, 
attiecīgās dalībvalstis sadarbībā ar 
kompetentajām reģionālajām iestādēm 
var modulēt 73. panta 2. punktā minēto 
sarakstu un daudzumu, kā arī 74. pantā 
minēto kompensācijas apmēru.

Or. pt

Grozījums Nr. 256
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
75.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75.a pants
Īpašie pasākumi tālākajiem reģioniem

Ņemot vērā zvejniecības un akvakultūras 
darbību īpatnības tālākajos reģionos un 
saskaņā ar LESD 349. pantu, kā arī 
ņemot vērā faktu, ka tālākie reģioni 
atrodas baseinos un zvejniecības vidē, kas 
pilnīgi atšķiras no kontinentālās Eiropas 
baseiniem un vides, EJZF var atbalstīt:
1. zvejas kuģu galveno dzinēju un 
palīgdzinēju nomaiņu tikai, ja to veic 
Savienības zvejas kuģu īpašnieki, kuru 
kuģi ir veikuši zvejas darbības jūrā vismaz 
60 dienas divu gadu laikā pirms 
pieprasījuma iesniegšanas datuma;
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2. saskaņā ar šīs regulas 38. pantu 
finansējumu noenkurotu un atbilstoši 
daudzgadu plānam kopīgi pārvaldītu zivju 
pievilināšanas iekārtu iegādei un 
uzturēšanai;
3. atkāpjoties no šīs regulas 41. panta 
4. punkta, jaunu ostu, jaunu izkraušanas 
vietu vai jaunu izsoles namu būvniecību;
4. finansējumu gados jaunu zvejnieku 
darbības uzsākšanai, jo īpaši būvējot 
jaunus kuģus;
5. finansējumu drošības aprīkojuma 
iegādei, jo īpaši attiecībā uz obligāto 
aprīkojumu;
6. pasākumus, kas nav atbilstoši EJZF, 
bet ļauj ņemt vērā tālāko reģionu 
īpatnības, piemēram, kā paredzēts LESD 
349. pantā.

Or. fr

Pamatojums

Lai ņemtu vērā aizjūras reģionu īpatnības un speciālistu prasības, kā arī labākas 
uztveramības nolūkā tiek piedāvāts apkopot vienā pantā pasākumus, kas attiecas uz šiem 
reģioniem vai kam nepieciešami atbrīvojumi.

Grozījums Nr. 257
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
4.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa NODAĻA. Pasākumi, ko finansē 
dalītā pārvaldībā
IVa IEDAĻA. Pasākumi, kas saistīti ar 
IJP dalītā pārvaldībā
72.a pants EJZF paredz iespēju
1. pastiprināt zvejniecības un 
akvakultūras speciālistu līdzdalību IJP 
īstenošanā.
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Atbilstīgas ir šādas darbības:
a) darbību vai akvakultūras zonu 
kartogrāfija;
b) zvejniecības un akvakultūras darbību 
sociāli ekonomiskais novērtējums;
c) līdzdalība savstarpējās konsultācijās;
d) pārvaldības metožu izmēģinājumi;
e) pārrobežu vai starpvalstu sadarbība 
starp zvejnieku organizācijām, tostarp ar 
trešo valstu organizācijām.
2. atbalstīt jūras telpiskās plānošanas un 
piekrastes zonu integrētas pārvaldības 
ieviešanu, veicinot:
a) reģionāla vai vietēja līmeņa 
konsultācijas, veidojot dalībnieku tīklu;
b) izmēģinājuma pasākumus, jo īpaši 
piesārņojuma novēršanas un 
apkarošanas, kā arī jūras drošības jomā.

Or. fr

Pamatojums

Būtiski ir izveidot saskares punktus starp zvejniecības un akvakultūras darbībām un 
integrētas jūrlietu politikas īstenošanu. Tiek piedāvāts iekļaut jaunu iedaļu par integrēto 
jūrlietu politiku integrētā pārvaldībā, un tā neattiecas uz pasākumiem, kam paredzēta 
Komisijas tieša vadība. Tiek paredzēts atbalsts, lai dalībnieki iegūtu piemērotus instrumentus, 
kā arī atbalsts jūras telpiskās plānošanas ieviešanai, pieņemot īpašu direktīvu. Iekļaujot 
iedaļu par IJP dalītā pārvaldībā, paredzēts stiprināt IJP īstenošanu dažādās dalībvalstīs. 
Zvejai, akvakultūrai un IJP paredzēto finanšu aplokšņu saskaņošana ir jākonkretizē, 
pamatojoties uz lielāku sinerģiju.

Grozījums Nr. 258
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) tehniskā palīdzība saskaņā ar Regulas 
Nr. .../..., ar ko paredz kopīgus 
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noteikumus VSS, 51. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
106. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka katrai 
darbības programmai ir izveidota 
pārvaldības un kontroles sistēma, kas 
nodrošina vadošās iestādes, maksājumu 
aģentūras un sertifikācijas iestādes funkciju 
skaidru sadalījumu un nošķiršanu. 
Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai sistēma 
efektīvi darbotos visā programmas 
darbības laikā.

Dalībvalstis nodrošina to, ka katrai 
darbības programmai ir izveidota 
pārvaldības un kontroles sistēma, kas 
nodrošina vadošās iestādes, maksājumu 
aģentūras un sertifikācijas iestādes funkciju 
skaidru sadalījumu un nošķiršanu. 
Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai sistēma 
efektīvi darbotos visā valsts programmas 
vai reģionālo programmu darbības laikā.

Or. fr

Grozījums Nr. 260
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
107. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar darbības programmu 
dalībvalstis ieceļ šādas iestādes:

1. Saistībā ar darbības valsts programmu
vai reģionālajām programmām
dalībvalstis sadarbībā ar reģionālām un 
vietējām iestādēm un zvejas un 
akvakultūras nozares pārstāvjiem ieceļ 
šādas iestādes:

Or. fr
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Grozījums Nr. 261
Ana Miranda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vadošo iestādi, kura atbild par attiecīgās 
programmas pārvaldību un kura var būt 
publisko vai privāto tiesību subjekts, kas 
darbojas valsts vai reģionālā mērogā, vai 
pati dalībvalsts, kad tā veic minēto 
uzdevumu;

a) vadošo iestādi, kura atbild par attiecīgās 
programmas pārvaldību un kura var būt 
publisko vai privāto tiesību subjekts, kas 
darbojas valsts vai reģionālā mērogā, vai 
dalībvalsts vai reģions, kas veic minēto 
uzdevumu;

Or. es

Grozījums Nr. 262
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr


