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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikums.

Eiropas Komisija ierosina nākamajam finanšu plānošanas periodam izveidot jaunu Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), kas, no vienas puses, nodrošinās pasākumus, kurus 
var finansēt saskaņā ar zivsaimniecības politiku, un, no otras puses, Integrētās Eiropas 
Savienības jūrniecības politikas (IJP) finansēšanu. Apvienojot abus politikas virzienus vienā 
vienīgā finanšu instrumentā, Komisija vienkāršos un samazinās administratīvo slogu, kā arī 
veiks konsolidāciju attiecībā uz jaunās IJP turpmāko īstenošanu. 

Regula par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) aizstās šādas piecas regulas: 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu, Regulu (EK) 
Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošanai un jūras tiesību jomā, Regulu (EK) Nr. 1290/2005 noteikumus par garantijas 
fondu attiecībā uz zvejas un akvakultūras produktiem, 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.

Jaunā fonda finanšu līdzekļu apjoms būs 6500 miljoni eiro, kas atbilst pašreizējā plānošanas 
perioda aptuvenajiem izdevumiem. No šī līdzekļu apjoma 5520 miljoni eiro tiks paredzēti 
galvenokārt dalītai dalībvalstu un Eiropas Komisijas KZP pārvaldībai un 1047 miljoni eiro —
Integrētās jūrniecības politikas komisijas tiešai pārvaldībai, kā arī pasākumiem, kuru nolūks ir 
abu politikas virzienu piemērošanas sekmēšana.

Zivsaimniecības jomā šis fonds īsteno mērķus, kas iekļauti priekšlikumā, ar kuru grozīs 
pamata KZP regulu, un ar kuru cita starpā tiks veicināta resursiem saudzīgu zvejas rīku 
izmantošana, izmetumu likvidēšana un maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma izveidošana.  
Tas ietver arī priekšlikumā paredzētos attiecīgos pasākumus par zvejas produktu tirgu kopīgo 
organizāciju (TKO).

Eiropas Komisija izslēdz iespēju sniegt atbalstu zvejas darbību pilnīgai un pagaidu 
pārtraukšanai, uzskatot, ka nākotnē būs iespējams pielāgot zvejas jaudu, izmantojot 
nododamu zvejas tiesību piešķiršanas shēmu.

No otras puses, Komisija atbalsta mazapjoma zveju un vēlas veicināt zivsaimniecības un 
akvakultūras inovāciju projektus, lielāku vides ilgtspējīgumu, izmantojot resursiem 
saudzīgākas tehnoloģijas, un sekmēt cīņu pret klimata pārmaiņām. 

EJZF īpaši uzver nodarbinātības attīstību piekrastes teritorijās, cita starpā, īstenojot 
dažādošanu citās jūrniecības jomās, kas nav saistītas ar zivsaimniecību.

Jaunā fonda izveides priekšlikuma mērķis ir arī sociālā ilgtspējīguma stiprināšana, pirmo reizi 
atzīstot dzīvesbiedra/-es nozīmi ģimenes zivsaimniecības uzņēmumā, kas daudzkārt netiek 
atzīta. 
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Atzinuma sagatavotājas nostāja

Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas paredzētos pasākumus ekonomiskas un sociālas 
attīstības panākšanai Eiropas piekrastes zonās un atbalsta lielu daļu no priekšlikuma mērķiem.
Viņa uzskata, ka Komisija sper pozitīvus soļus šajās teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves 
līmeņa uzlabošanai.

Tomēr Komisija uzskata, ka pamatā ir jāsamazina zvejošanas darbību finanšu slogs, kas tomēr 
ir vitāls sektors daudzām teritorijām, atbalstot lielāku dažādošanu citās jūrniecības jomās, un 
sniedzot ieguvumus jaunajai IJP.

Priekšlikumā paredzētos fonda mērķus ir jādefinē no jauna, lai uzsvērtu zivsaimniecības 
nozares svarīgo sociālekonomisko nozīmi un pārstrādes un tirdzniecības nozares līdzīgi 
nozīmīgo lomu darba vietu radīšanā.

Referente atbalsta nododamu kvotu tiesību piešķiršanas shēmu, ar noteikumu, ka tā attiecas uz 
konkrētām zvejas flotēm, taču iebilst pret atbalsta pārtraukšanu gadījumā, kad pilnībā vai uz 
laiku tie pārtrauktas zvejas darbības. Šie pasākumi ir palīdzējuši pielāgot zvejniecības jaudu 
un ir mīkstinājuši ekonomiskās izmaksas kritiskās situācijās, piemēram, beidzoties 
zvejniecības nolīgumu termiņam. Šo atbalstu ir jāsaglabā, neatkarīgi no tā, vai galu galā tiks 
noraidīts Komisijas priekšlikums ieviest pārvaldības sistēmu, kuras pamatā būtu nododamas 
zvejas koncesijas, jo šai sistēmai būtu vajadzīgs pielāgošanās laiks pirms tā spētu jebkādi 
ietekmēt Eiropas Savienības zvejniecības jaudu. Turklāt Komisijas priekšlikumā ir arī pārāk 
maz sociālekonomisku palīdzības pasākumu zvejniekiem, izņemot pasākumus, kas saistīti ar 
ilgtermiņa apmācību un uzņēmējdarbības plānu izstrādi. Tādēļ priekšlikums ir jāpapildina, 
iekļaujot atbalstu, ar kuru kompensēt savas profesijas pamešanu pēc kuģa darbības 
pārtraukšanas, piemēram, ar pirmstermiņa pensijas pasākumiem un vienotas likmes atbalstu. 

Arī zivsaimniecības nozarei, tāpat kā citām ekonomikas nozarēm, ir jāveicina klimata 
pārmaiņu apkarošana. Tādēļ nav pamatojuma atcelt atbalstu, ar kuru uzlabo dzinēju 
energoefektivitāti, kuru modernizācija ir svarīga arī kuģu drošības nodrošināšanai.

No otras puses, priekšlikumā nav darbību, ar kurām uzlabotu paaudžu nomaiņu, kas savā ziņā 
ir pretrunā centieniem stiprināt Eiropas piekrastes zonu attīstību.

Zivsaimniecības nozare ir pārdzīvojusi dramatiskas situācijas, kuras ir radījuši ārkārtas 
apstākļi, piemēram, dabas katastrofas vai plaša mēroga piesārņojums, un Eiropas Savienībai 
nebija pieejami konkrēti līdzekļi to seku mīkstināšanai. Referente uzskata, ka vajadzētu 
izmantot kopējās zivsaimniecības politikas jaunās reformas sniegto iespēju, lai risinātu šīs 
problēmas, tāpēc tiek paredzēts konkrēts atbalsts, kura mērķis ir ārkārtas situāciju seku 
mīkstināšana. 

Ziņojuma projektā ir ietverta jauna definīcija “zivsaimniecības operators”, kas dažkārt padara 
skaidrākus labuma guvējus, kuri ir paredzēti Komisijas priekšlikumā un daļēji paplašina to 
loku, aptverot visus zivsaimniecības nozares darbiniekus, tostarp zvejniekus, kas zvejo ar 
rokām. Tas attiecas uz pasākumiem, kas ir vērsti uz darba drošību un veselību, kas Komisijas 
priekšlikumā aprobežojas ar zvejniekiem, kas strādā uz klāja.
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Referente iekļauj arī mazapjoma zvejas definīcijas grozījumu, uzskatot, ka tās pamatā nedrīkst 
būt tikai kuģa garums, kā to ierosina Komisija. Šī definīcija kļūs nozīmīgāka reformā, kad 
tiks ieviesta nododamu zvejas tiesību piešķiršanas shēma, no kuras ir skaidri jāizslēdz 
mazapjoma zvejas flotes, lai neļautu lielu kuģu īpašnieku rokās koncentrēties zvejas 
resursiem, tādā veidā radot sociālekonomisku kaitējumu, kas izraisītu sociālekonomiskas 
problēmas daudzos piekrastes reģionos.

Tāpat ziņojuma projekts ievieš grozījumus Komisijas tekstā attiecībā uz izmetumiem un 
maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu (MSY), noraidot priekšlikumā par pamata KZP regulu 
minētos Komisijas mērķus abos šajos jautājumos.

Saistībā ar tirgus stabilizācijas pasākumiem, kuri ir tiesīgi saņem atbalstu, ziņojuma projektā 
tiek atbalstītas bažas, kas pastāv Eiropas sektorā, kurš noraida priekšlikumu 2019. gadā atcelt 
atbalstu privātajai uzglabāšanai un nekavējoties atcelt kompensācijas maksājumus tunzivs 
nozarē. 

Akvakultūras jomā Komisijas priekšlikums ir pārāk ierobežojošs, ļaujot fondam sniegt 
atbalstu tikai inovācijām MVU un mikrouzņēmumos.  Ļoti bieži lieli uzņēmumi ir vienīgie, 
kas spēj veikt nepieciešamos ieguldījumus, un, ņemot vērā, ka inovācijas ir viens no šā 
priekšlikuma mērķiem, Komisijas piedāvātie ierobežojumi ir pretrunīgi. Referente uzskata, ka 
zivsaimniecības nozarei pieder nākotne un šo nozari ir jāstimulē — ir jāizvairās no 
ierobežojumiem jaunajā finanšu instrumentā. 

No otras puses, Komisijas nepietiekoši pievēršas to darbību uzlabošanai, kuras ir saistītas ar 
pašu zivsaimniecību, tādēļ šajā ziņojuma projektā ir ietverti vairāki grozījumu, lai paplašinātu 
atbalstu pārstrādei un tirdzniecībai —nozarēm, kuras nevajadzētu izslēgt no vietējo attīstības 
stratēģiju piemērošanas. 

Visā visumā referente piekrīt Eiropas Komisijas piedāvātajām jaunajām pamatnostādnēm. 
Viņa ierosina veikt izmaiņas, kuras bieži saskan ar Komisijas noteiktajiem mērķiem, taču 
dažkārt aicina atjaunot vecā Eiropas Zivsaimniecības fonda elementus un turpināt tos 
piemērot nākamajā finanšu plānošana periodā.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar 
ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) 
Nr. 1447/1999 , un kuri nav izdarījuši 
smagu pārkāpumu, kā definēts 42. pantā 
Regulā (EK) Nr. 1005/2008 vai 90. panta 
1. punktā 2009. gada 20. novembra Regulā 
(EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido 
Kopienas kontroles sistēmu, lai 
nodrošinātu atbilstību kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumiem, un 
groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 
2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 
768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 
2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 
509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 
1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) 
Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 
2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 
1966/2006 , vai pieļāvuši citus KZP 
noteikumu neievērošanas gadījumus, kas 
īpaši apdraud attiecīgo krājumu ilgtspējību 
un rada ievērojamus draudus dzīvo jūras 
bioloģisko resursu ilgtspējīgai 
izmantošanai, kas ļautu atjaunot un uzturēt 
izmantoto sugu populācijas līmenī, kas ir 
tuvs ieguves līmenim.

Or. es

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) KZP kontekstā ļoti svarīga ir dažu 
ex ante nosacījumu izpilde, jo īpaši tas 
attiecas uz akvakultūras valsts daudzgadu 
stratēģiskā plāna iesniegšanu un 
pierādītām administratīvajām spējām 
izpildītu datu vākšanas prasības 
zvejniecības pārvaldības vajadzībām un 
nodrošināt Savienības kontroles, 

svītrots
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inspekcijas un noteikumu izpildes 
sistēmas īstenošanu.

Or. es

Pamatojums
Komisijai ir labāk jāizpēta ex antes nosacījumi, lai pēc iespējas saglabātu tikai tos, kas 
attiecas uz fonda efektivitātes uzlabošanu. 

Grozījums Nr. 4

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 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.

Or. es

Grozījums Nr. 5

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, 
EJZF būtu jāatbalsta ieguldījumi, kas 
saistīti ar šo mērķi.

Or. es
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķis ir nodrošināt zivju krājumu 
ilgtspējīgu izmantošanu. Ir konstatēts, ka 
pārmērīga kapacitāte ir galvenais pārzvejas 
veicinātājs. Tāpēc ir svarīgi Savienības 
zvejas floti pielāgot pieejamajiem 
resursiem. Pārmērīgas kapacitātes 
likvidēšana ar publisko atbalstu, 
piemēram, zvejas darbību pagaidu 
pārtraukšana vai izbeigšana un kuģu 
nodošana sadalīšanai, ir izrādījusies 
neefektīva. Tāpēc EJZF atbalstīs 
nododamu zvejas koncesiju sistēmu 
veidošanu un pārvaldību ar mērķi 
samazināt pārmērīgu kapacitāti un uzlabot 
attiecīgo operatoru ekonomiskos rādītājus 
un rentabilitāti.

(39) Kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķis ir nodrošināt zivju krājumu 
ilgtspējīgu izmantošanu. Ir konstatēts, ka 
pārmērīga kapacitāte ir galvenais pārzvejas 
veicinātājs. Tāpēc ir svarīgi Savienības 
zvejas floti pielāgot pieejamajiem 
resursiem un šā mērķa sasniegšanai ir
jāsaglabā publiskais atbalsts darbības 
pagaidu vai pilnīgai pārtraukšanai un 
kuģa nodošanai metāllūžņos.  Turklāt 
EJZF atbalstīs nododamu zvejas koncesiju 
sistēmu veidošanu un pārvaldību ar mērķi 
samazināt pārmērīgu kapacitāti un uzlabot 
attiecīgo operatoru ekonomiskos rādītājus 
un rentabilitāti.

Or. es

Pamatojums
Atbalsts darbības pilnīgai un pagaidu pārtraukšanai ir palīdzējis samazināt Eiropas zvejas 
flotes jaudu. Šis atbalsts turklāt ir mazinājis sociālekonomiskās sekas nozarei kritiskās 
situācijās, tādēļ nav pareizi to atcelt.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

nepietiekamību un tiecoties maksimāli 
palielināt nozvejoto zivju vērtību, EJZF 
būtu jāatbalsta arī tādi ieguldījumi kuģos, 
kuru mērķis ir palielināt nozvejoto zivju 
komerciālo vērtību.

Or. es

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Apzinoties zvejas ostu, izkraušanas 
vietu un patvēruma vietu nozīmi, EJZF 
būtu jāatbalsta attiecīgi ieguldījumi, kuru 
mērķis ir palielināt energoefektivitāti, 
uzlabot vides aizsardzību, izkrauto 
produktu kvalitāti, kā arī drošību un darba 
apstākļus.

(44) Apzinoties zvejas ostu, izkraušanas 
vietu, patvēruma vietu un izsoļu telpu 
nozīmi, EJZF būtu jāatbalsta attiecīgi 
ieguldījumi, kuru mērķis ir palielināt 
energoefektivitāti, uzlabot vides 
aizsardzību, izkrauto produktu kvalitāti, kā 
arī drošību un darba apstākļus

Or. es

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10

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 izmetumu 
samazinājuma politikai, EJZF būtu 
jāatbalsta arī nevēlamu nozveju apstrāde.

Or. es

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
69.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69a) Attālākiem reģioniem piemērotie 
konkrētie pasākumi ir izrādījušiem ļoti 
lietderīgi, lai kompensētu trūkumus, ko 
rada to attālais novietojums un salām 
raksturīgās problēmas. Attiecībā uz 
nākamo finanšu plānošanas periodu ir 
padziļināti jāpēta iespēja ieviest līdzīgus 
pasākumus tām Eiropas Savienības salu 
teritorijām, kas līdzinās reģioniem, kuros 
šie lauksaimniecības politikas instrumenti 
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ir pierādījuši savu efektivitāti.

Or. es

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Apzinoties to, cik svarīgi ir nodrošināt 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 
zivju krājumu aizsardzību, jo īpaši pret 
nelikumīgu zveju, un ņemot vērā Zaļajā 
grāmatā par KZP reformu izdarītos 
secinājumus, operatoriem, kuri neievēro 
KZP noteikumus un īpaši apdraud attiecīgo 
krājumu ilgtspējību, un tādējādi rada 
ievērojamus draudus dzīvo jūras bioloģisko 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kas ļautu 
atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas, kuras pārsniedz MSY 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, un 
operatoriem, kuri ir iesaistīti NNN zvejā, 
būtu jāliedz iespēja saņemt atbalstu no 
EJZF. Nevienā posmā no darbību atlases 
līdz pat īstenošanai Savienības finansējumu 
nedrīkstētu izmantot, lai vājinātu jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanu sabiedrības 
interesēs, kas iekļauta Regulas par KZP 
mērķos.

(88) Apzinoties to, cik svarīgi ir nodrošināt 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu un 
zivju krājumu aizsardzību, jo īpaši pret 
nelikumīgu zveju, un ņemot vērā Zaļajā 
grāmatā par KZP reformu izdarītos 
secinājumus, operatoriem, kuri neievēro 
KZP noteikumus un īpaši apdraud attiecīgo 
krājumu ilgtspējību, un tādējādi rada 
ievērojamus draudus dzīvo jūras bioloģisko 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kas ļautu 
atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas līmenī, kas ir tuvs MSY, un 
operatoriem, kuri ir iesaistīti NNN zvejā, 
būtu jāliedz iespēja saņemt atbalstu no 
EJZF. Nevienā posmā no darbību atlases 
līdz pat īstenošanai Savienības finansējumu 
nedrīkstētu izmantot, lai vājinātu jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanu sabiedrības 
interesēs, kas iekļauta Regulas par KZP 
mērķos.

Or. es

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
93. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93) Lai nodrošinātu regulāru naudas 
plūsmu, būtu jāvienkāršo noteikumi un 

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

procedūras, kas reglamentē saistības un 
maksājumus. Iepriekšējam finansējumam 
7 % apmērā no EJZF ieguldījuma būtu 
jāpalīdz paātrināt darbības programmas 
īstenošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 5. apakšpunkts

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 reģions” ir apgabals, 
kas robežojas ar krasta zonu, ar upi vai ar 
ezeru, tostarp lagūnām, kurā ir ievērojams 
zvejniecībā vai akvakultūrā nodarbināto 
īpatsvars, un kuru par tādu atzinusi 
attiecīgā dalībvalsts;

Or. es

Pamatojums
Eiropas Komisijas ierosinātā definīcija neņem vērā kontinentālo akvakultūru, kura notiek
upēs, piemēram, foreļu audzēšanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “integrēta jūrlietu politika” (IJP) ir 
Savienības politika, kuras mērķis ir sekmēt 
koordinētu un saskanīgu lēmumu 
pieņemšanu, lai panāktu pēc iespējas 
ilgtspējīgāku attīstību, ekonomisko 
izaugsmi un sociālo kohēziju dalībvalstīs 
un, konkrēti, Savienības piekrastes, salu 
un tālākajos reģionos, kā arī jūrlietu 
nozarēs, īstenojot saskanīgu politiku ar 
jūrlietām saistītās jomās un attiecīgu 
starptautisko sadarbību;

7) „integrēta jūrlietu politika” (IJP) ir 
Savienības politika, kuras mērķis ir 
izveidot un piemērot integrētu, saskaņotu, 
pārredzamu un ilgtspējīgu lēmumu 
pieņemšanas kārtību saistībā ar 
okeāniem, jūrām piekrastes, salu un 
attālos reģionos un jūrlietu nozarēm;
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Or. es

Pamatojums
Definīcijas atbilst Eiropas Komisijas 2007. gada 10. oktobra paziņojumā par Eiropas 
Savienības Integrēto jūrlietu politiku iekļautajai definīcijai.

Grozījums Nr. 16

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 
zveja, ko veic zvejas kuģi, kuru lielākais 
garums ir mazāks par 15 metriem vai kuru 
zvejas reisa ilgums ir mazāks par 
24 stundām;

Or. es

Pamatojums

Lai definētu mazapjoma zveju, nepietiek ar tāda kuģa tehniskas rakstura īpašības kā garums 
iekļaušanu. Lai raksturotu šo aktivitāti ir jāņem vērā citi apsvērumi, piemēram, zvejas reisa 
ilgums.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) „zivsaimniecības operators” ir 
fiziska vai juridiska persona, kas izmanto 
īpašumu, ir īpašnieks vai strādā kā 
pašnodarbinātais vai uzņēmumā, un kura 
darbība ir saistīta ar jebkuru zvejniecības 
produktu ražošanas ķēdes posmu.

Or. es
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Pamatojums

Ir jāiekļauj definīcija, kurā ietverts visa zvejniecības nozare, lai precizētu tā atbalsta darbības 
jomu, kas paredzēts jaunajā regulā, no atbalsta, kas daudzkārt jāpiešķir visiem operatoriem, 
tostarp zvejniekiem, kas zvejo ar vadu, vai papildu uzdevumu veicējiem (tīklu izgatavotājiem, 
iepakotājiem u.t.t.).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
zvejniecību un akvakultūru;

(a) veicināt konkurētspējīgu zvejniecību un 
akvakultūru, tostarp pārstrādes un 
tirdzniecības darbības, kā arī to 
ekonomisko, sociālo un vides 
ilgtspējīgumu;

Or. es

Pamatojums

Referente uzskata, ka ir jāuzsver jaunā fonda mērķu sociālekonomiskā daļa, jo nedrīkst 
aizmirst, ka zveja ir ļoti svarīga darbība daudzu Eiropas Savienības piekrastes zonu 
labklājībai.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dažādošana, ko panāk, līdztekus zvejas 
darbībām pievēršoties citām jūras 
ekonomikas nozarēm, un jūras 
ekonomikas izaugsme, tostarp klimata 
pārmaiņu seku mazināšana.

(b) dažādošana, ko panāk, līdztekus zvejas 
darbībām pievēršoties arī citām jūras 
ekonomikas nozarēm;

Or. es

Pamatojums

Referente ierosina Eiropas Komisijas ierosināto prioritāti sadalīt divās daļās. No otras puses, 
jāņem vērā, ka dažādošanai nav jāattiecas tikai uz citām nozarēm, ārpus zvejniecības.
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Zvejniecības darbības var radīt nodarbinātības iespējas, kuras nedrīkst sistemātiski ignorēt.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) jūras ekonomikas izaugsme, tostarp 
klimata pārmaiņu seku mazināšana.

Or. es

Pamatojums

Referente ierosina Eiropas Komisijas b) apakšpunktā iekļauto prioritāti sadalīt divās daļās.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ex ante nosacījumi svītrots
EJZF piemēro šīs regulas III pielikuma 
izklāstītos ex ante nosacījumus.

Or. es

Pamatojums

Komisijai ir labāk jāizpēta ex antes nosacījumi, lai pēc iespējas saglabātu tikai tos, kas 
attiecas uz fonda efektivitātes uzlabošanu. 

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) operatori, kuri pieļāvuši citus KZP 
noteikumu neievērošanas gadījumus, kas 

svītrots
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nopietni apdraud attiecīgo krājumu 
ilgtspējību.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijas priekšlikuma teksts rada juridisku nenoteiktību.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ar ko nosaka citus 1. punkta c) punktā 
minētos noteikumu neievērošanas 
gadījumus, kas nopietni apdraud attiecīgo 
krājumu ilgtspējību.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijas priekšlikuma teksts rada juridisku nenoteiktību.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) jaunu zvejas kuģu būve vai zvejas kuģu 
importēšana;

Or. es

Pamatojums

Ekspluatācijas pārtraukšanas paredzētais atbalsts ir nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas 
zvejas flotes pārstrukturēšanu un tādā veidā labāk piemērotu zvejas jaudu pieejamiem 
resursiem. Revīzijas palātas ziņojumā par EZF darbību ir ierosināts uzlabot šā atbalsta 
efektivitāti, taču nav nekādā gadījumā runa par to atcelšanu.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) zvejas darbību pagaidu pārtraukšana; svītrots

Or. es

Pamatojums

Eiropas atbalsts darbību pilnīgai pārtraukšanai ir palīdzējis tikt galā ar kritiskām situācijām, 
vienlaikus minimizējot to izraisītās sociālās izmaksas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdzekļi, kas saskaņā ar V sadaļas 
V nodaļu piešķirti tālākajiem reģioniem 
paredzētām kompensācijām, gadā 
nepārsniedz:

5. Līdzekļi, kas saskaņā ar V sadaļas 
V nodaļu piešķirti tālākajiem reģioniem 
paredzētām kompensācijām, gadā 
nepārsniedz:

- EUR 4 300 000 Azoru salām un 
Madeirai,

- EUR 8 300 000 Azoru salām un 
Madeirai,

- EUR 5 800 000 Kanāriju salām, - EUR 11 600 000 Kanāriju salām,

- EUR 4 900 000 Francijas Gviānai un 
Reinjonai.

- EUR 9 800 000 Francijas Gviānai un 
Reinjonai.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Savienības attālākie reģioni īpaši asi izjūt ekonomikas krīzi, bezdarba līmenim 
pārsniedzot vidējo Eiropas Savienības līmeni. Referente ierosina dubultot šiem reģioniem 
paredzēto piešķīrumu, lai kompensēto augstās izmaksas, ar kurām ir jāsaskaras to attālā 
novietojuma un salu īpašību dēļ. Kopumā ir ierosinās palielināt summu par 15 miljonie eiro, 
kurus iegūst no daļas, kas ir paredzēta EJZF tiešajai pārvaldībai paredzētajiem pasākumiem, 
kas nodrošināt budžeta neitralitāti.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Budžeta līdzekļi tiešā pārvaldībā Budžeta līdzekļi tiešā pārvaldībā
Summu EUR 1 047 000 000 apmērā no 
EJZF piešķir pasākumiem tiešā pārvaldībā, 
kas norādīti VI sadaļas I un II nodaļā. Šajā 
summā ietilpst tehniskā palīdzība, ko 
sniedz saskaņā ar 91. pantu.

Summu EUR 1 032 000 000 apmērā no 
EJZF piešķir pasākumiem tiešā pārvaldībā, 
kas norādīti VI sadaļas I un II nodaļā. Šajā 
summā ietilpst tehniskā palīdzība, ko 
sniedz saskaņā ar 91. pantu.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijai vajadzētu īsi pamatot tiešajai pārvaldībai paredzēto pasākumu izmaksas, 
jo priekšlikumā ir paredzēts ļoti ievērojams EJZF budžeta apjoms (16 %). Referente uzskata, 
ka nelielu daļu no Komisijas paredzētajiem līdzekļiem, tikai 15 miljonus eiro, var novirzīt 
Eiropas Savienības attālākajiem reģioniem paredzētajiem pasākumiem, jo šie reģioni 
spēcīgāk, nekā citi Eiropas Savienības reģioni, izjūt pašreizējās ekonomikas krīzes sekas.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmas pamatprincipi svītrots
Sagatavojot darbības programmu, 
dalībvalsts ņem vērā šādus 
pamatprincipus:
a) attiecībā uz katru Savienības prioritāti 
ir iekļautas piemērotas pasākumu 
kombinācijas, kas loģiski izriet no ex ante 
novērtējuma un stipro un vājo pušu, 
iespēju un draudu (turpmāk “SVID”) 
analīzes;
b) programmā ir integrēta atbilstoša 
pieeja attiecībā uz inovāciju un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām;
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c) ir paredzēta piemērota rīcība, lai 
vienkāršotu un atvieglotu programmas 
īstenošanu;
d) attiecīgā gadījumā — šīs regulas 
6. panta 3. un 5. punktā minēto EJZF 
izvirzīto Savienības prioritāšu īstenošanai 
paredzēto pasākumu saderība ar valsts 
daudzgadu stratēģisko plānu par 
akvakultūru, kas minēts [Regulas par 
kopējo zivsaimniecības politiku] 
43. pantā.

Or. es

Pamatojums

Šim pantam nav jēgas, jo tajā atkārtoti elementi, kas ir iekļauti citās regulas daļās.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālā dialoga veicināšanu valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, iesaistot 
zvejniekus un citas attiecīgas ieinteresētās 
personas.

(c) sociālā dialoga veicināšanu valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, iesaistot 
zivsaimniecības operatorus un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut labuma guvējos zvejniekus, kas zvejo ar vadu, un citas zvejnieku 
grupas, piemēram, iepakotājus un tīklu izgatavotājus, kuru darbība tiek izslēgta no zvejnieku 
definīcijas.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 2. Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir 



PA\911407LV.doc 21/49 PE494.699v01-00

LV

arī pašnodarbinātu zvejnieku laulātajiem 
vai, ja un ciktāl tas atzīts attiecīgās valsts 
tiesību aktos, pašnodarbinātu zvejnieku
dzīves partneriem, kuri nav algoti 
darbinieki vai darījumu partneri, ja tie 
parasti un saskaņā ar valsts tiesību aktu 
noteikumiem piedalās pašnodarbinātu 
zvejnieku darbībās vai veic palīgdarbus.

arī pašnodarbinātu zivsaimniecības 
operatoru laulātajiem vai, ja un ciktāl tas 
atzīts attiecīgās valsts tiesību aktos, 
pašnodarbinātu zivsaimniecības operatoru
dzīves partneriem, kuri nav algoti 
darbinieki vai darījumu partneri, ja tie 
parasti un saskaņā ar valsts tiesību aktu 
noteikumiem piedalās pašnodarbinātu 
zvejnieku darbībās vai veic palīgdarbus

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut labuma guvējos zvejniekus, kas zvejo ar vadu, un citas zvejnieku 
grupas, piemēram, iepakotājus un tīklu izgatavotājus, kuru darbība tiek izslēgta no zvejnieku 
definīcijas.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzņēmējdarbības uzsākšanu citās jomās 
ārpus zvejniecības;

(a) uzņēmējdarbības uzsākšanu, tostarp 
citās jomās ārpus zvejniecības;

Or. es

Pamatojums

Nav saprotams, kādēļ dažādošanai un darba vietu radīšanai ir jānotiek tikai ārpus 
zivsaimniecības nozares. Arī zivsaimniecības darbības var palīdzēt sasniegt šo mērķi.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) mazapjoma piekrastes zvejas kuģu 
modernizāciju, lai tos nodotu izmantošanai 
citās jomās ārpus zvejniecības.

(b) kuģu modernizāciju, lai tos nodotu 
izmantošanai citās jomās ārpus 
zvejniecības.

Or. es
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Pamatojums

Dažādošanai un darba vietu radīšanai ir jāattiecas uz visiem bez izņēmuma Eiropas zvejas 
kuģiem, jo īpaši šobrīd — ievērojamas ekonomiskās krīzes laikā.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) jaunu uzņēmēju veiktu kuģu iegādi.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijas priekšlikumā nav neviena pasākuma paaudžu nomaiņai zivsaimniecības 
nozarē. Tomēr ir jāveicina darba vietu izveide jauniem cilvēkiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta a) 
apakšpunktu var piešķirt zivsaimniecības 
operatoriem:

Or. es

Pamatojums

Dažādošanai un darba vietu radīšanai ir jānotiek visā zivsaimniecības nozarē. Priekšlikumā 
izmantotie termini nav pietiekami skaidri.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
piešķirtās finansiālās palīdzības summa 
nepārsniedz 50 % no budžeta, kas 
uzņēmējdarbības plānā paredzēts katrai 
darbībai, un nepārsniedz maksimālo 
summu EUR 50 000 katrai darbībai.

6. Saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
piešķirtās finansiālās palīdzības summa 
nepārsniedz 50 % no budžeta, kas 
uzņēmējdarbības plānā paredzēts katrai 
darbībai.

Or. es

Pamatojums

Maksimālā summa EUR 50 000 apjomā ir subjektīva un var izraisīt ieguldījumu iespēju 
zaudēšanu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
33. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselība un drošība uz kuģa Veselība un drošība darbā

Or. es

Pamatojums

Atbalstam ir jāsasniedz visi zvejnieki, tostarp tie, kas zvejo ar rokām, kas zvejo ar vadu un kas 
veic papildu uzdevumus.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu zvejnieku darba apstākļus 
uz kuģa, EJZF var atbalstīt ieguldījumus
kuģos vai individuālajā aprīkojumā, ja šie 

1. Lai uzlabotu zivsaimniecības operatoru 
darba apstākļus, EJZF var atbalstīt 
ieguldījumus vai individuālo aprīkojumu, 
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ieguldījumi pārsniedz valsts vai 
Savienības tiesību aktos paredzētos 
standartus.

kuru mērķis ir drošības, darba apstākļu, 
higiēnas, produktu kvalitātes, 
energoefektivitātes un selektivitātes 
uzlabošana, ja tas nepalielina zvejas 
jaudu.

Or. es

Pamatojums

Atbalstam ir jāsasniedz visi zvejnieki, tostarp tie, kas zvejo ar rokām, kas zvejo ar vadu un kas 
veic papildu uzdevumus. Tāpat ir jāprecizē jomas, uz kurām varētu attiekties ieguldījumi, 
kuru mērķis ir darba drošības un veselības uzlabošana.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir zvejniekiem vai zvejas 
kuģu īpašniekiem.

2. Atbalstu piešķir zivsaimniecības 
operatoriem un zvejas kuģu vai zvejas 
rīku īpašniekiem.

Or. es

Pamatojums

Atbalstam darba drošības un veselības uzlabošanai ir jāsasniedz visi zivsaimniecības 
operatori, tostarp tie, kas zvejo ar rokām, kas zvejo ar vadu un kas veic papildu uzdevumus, 
kā arī kuģu vai rīku īpašnieki. 

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja darbība ir ieguldījums kuģī, atbalstu 
vienam un tam pašam zvejas kuģim 
nepiešķir vairāk kā vienu reizi plānošanas 
periodā. Ja darbība ir ieguldījums 
individuālajā aprīkojumā, atbalstu 
vienam un tam pašam saņēmējam 
nepiešķir vairāk kā vienu reizi plānošanas 

svītrots
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periodā.

Or. es

Pamatojums

Komisijas ierosinātie jaunie ierobežojumi atbalsta piešķiršanas biežumā, lai uzlabotu 
veselību un drošību, sašaurina šā panta mērķu darbības jomu. Referente iebilst šiem 
ierobežojumiem, jo iepriekš nav iespējams paredzēt, cik daudz būt nepieciešami ieguldījumi.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
150. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu darbību veidus, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar 
1. punktu.

4. Darbības, kas tiesīgas saņemt atbalstu, 
iekļauj darbības programmā un atlases 
kritērijos.

Or. es

Pamatojums

Komisija nedrīkst būt pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu, kuras darbības ir 
tiesīgas saņemt atbalstu.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) zvejas kuģu zvejas darbību pilnīgu 
pārtraukšanu;

Or. es

Pamatojums

Iepriekš atbalsts darbību pilnīgai pārtraukšanai ir veicinājis nozares pārstrukturēšanu un 
turpmāk atkal būs nepieciešams veikt izmaiņas Eiropas zvejas jaudā, lai saglabātu resursus.



PE494.699v01-00 26/49 PA\911407LV.doc

LV

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) zvejas kuģu īpašniekus un zvejniekus 
attiecībā uz zvejas darbību pagaidu 
pārtraukšanu.

Or. es

Pamatojums

Atbalsts pagaidu darbību pārtraukšanai ir nepieciešams, lai samazinātu zivsaimniecības 
jaudas milzīgā samazinājuma radītās sociālās izmaksas.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Zvejas kuģa darbības pilnīgu 
pārtraukšanu drīkst īstenot tikai, nododot 
to metāllūžņos vai nozīmējot to kuģošanai 
ar dalībvalsts karogu un reģistrējot to 
Kopienā darbībām, kas nav saistītas ar 
zvejniecību.

Or. es

Pamatojums

Iepriekš atbalsts darbību pilnīgai pārtraukšanai ir veicinājis nozares pārstrukturēšanu, 
samazinot zvejas jaudas drastiskā samazinājuma izraisītās sociālās izmaksas, lai uzlabotu 
resursu saglabāšanu. Tādēļ ir jāsaglabā šis atbalsta veids, neatkarīgi no tā, vai tiek ieviesta 
nododamu zvejas tiesību piešķiršanas shēma.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Zvejas kuģa darbības pilnīga 
pārtraukšana nozīmē pilnīgu šā kuģa 
zvejas jaudas pārtraukšanu un attiecīgā 
gadījumā zvejas licences atsaukšanu.

Or. es

Pamatojums

Iepriekš atbalsts darbību pilnīgai pārtraukšanai ir veicinājis nozares pārstrukturēšanu un 
turpmāk atkal būs nepieciešams veikt izmaiņas Eiropas zvejas jaudā, tādēļ šis atbalsts ir 
jāsaglabā.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Zvejas darbības pagaidu pārtraukšanu 
drīkst īstenot tikai tāda tehniska 
pasākuma ietvaros, kas pieņemts saskaņā 
ar regulas par KZP 8. panta d) un 
e) apakšpunktu.

Or. es

Pamatojums

Atbalsts darbību pilnīgai un pagaidu pārtraukšanai ir veicinājis nozares pārstrukturēšanu, 
samazinot zvejas resursu saglabāšanai paredzēto pasākumu sociālās izmaksas.
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Zvejas kuģu darbības pilnīgu 
pārtraukšanu drīkst piemērot tikai tāda 
saglabāšanas pasākuma ietvaros, kas 
pieņemts saskaņā ar regulas par KZP 
7. panta c) apakšpunktu.

Or. es

Pamatojums

Darbību pilnīga un pagaidu pārtraukšana ir veicinājusi nozares pārstrukturēšanu, samazinot 
zvejas resursu saglabāšanai paredzēto pasākumu sociālās izmaksas.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Atbalsts zvejas jaudas pārvaldīšanas 

pasākumu piemērošanai
1. Lai nodrošinātu efektīvu zvejas jaudas 
pārvaldīšanas piemērošanu, kas paredzēta 
regulas par KZP 34. pantā EJZF var 
sniegt atbalstu:
a) zvejas kuģu zvejas darbību pilnīgai 
pārtraukšanai;
b) zvejas kuģu īpašniekiem un 
zvejniekiem attiecībā uz zvejas darbību 
pagaidu pārtraukšanu, ja tas ir 
nepieciešams paredzēto mērķu 
sasniegšanai saistībā ar pilnīgu darbību 
pārtraukšanu.
2. Pirmajā punktā paredzēto atbalstu 
nodrošina ar tādu ekspluatācijas 
pārtraukšanas plānu palīdzību, kurus 
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apstiprina EJZF vadošā iestāde.

Or. es

Pamatojums

Zvejas jaudas pārvaldībai nepieciešams nozīmīgs strukturāls atbalsts, lai garantētu to 
efektivitāti visās zivsaimniecībās un reģionos. Ir jāsaglabā atbalsts darbības pārtraukšanai, 
neatkarīgi no tā, vai tiek ieviesta nododamu zvejas tiesību piešķiršanas shēma Eiropas 
Savienībā, jo jaudas samazinājuma sekas ir jūtamas tikai pēc kāda laika un tās nekādā 
gadījumā neattiektos uz visiem kuģiem. Turklāt ir jāsaglabā atbalsts darbības pārtraukšanai, 
lai cīnītos pret tādām situācijām kā nolīgumu pārtraukšana ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
35.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.b pants
Atbalsts zvejniekiem zvejas kuģa pilnīgas 

darbības pārtraukšanas pasākumu 
gadījumā

Lai mīkstinātu to zvejnieku situācijas 
smagumu, kuri zaudē darbu, kad kuģis, 
uz kura viņi strādā, pilnīgi pārtrauc savu 
darbību, EJZF var piešķirt 
sociālekonomisku atbalstu:
a. agrīnai zivsaimniecības sektora
pamešanai, tostarp pirmstermiņa 
aiziešanai pensijā;
b. vienreizējai kompensācijai zvejniekiem, 
kas ir strādājuši kā zvejnieki uz kuģa 
vismaz 12 mēnešus; šo kompensāciju 
atmaksā proporcionāli laikam gadījumā, 
ja tās saņēmēji atgriežas savā profesijā 
laika posmā, kas ir mazāks par gadu pēc 
kompensācijas saņemšanas.

Or. es

Pamatojums

Ir jāievieš sociālekonomiska atbalsta pasākumi, lai mīkstinātu to zvejnieku situācijas 
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smagumu, kurus skar pilnīga darbības pārtraukšana. Referente nepiekrīt Komisijas 
argumentiem par šo atbalstu likvidēšanu, jo tā radīs ļoti ievērojamas sociālas izmaksas.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai samazinātu zvejas ietekmi uz jūras 
vidi, veicinātu izmetumu izskaušanu un 
sekmētu pāreju uz dzīvo jūras bioloģisko 
resursu izmantošanu, kas ļautu atjaunot un 
uzturēt izmantoto sugu populācijas, kuras 
pārsniedz MSY nodrošināšanai vajadzīgo 
līmeni, EJZF var atbalstīt ieguldījumus 
aprīkojumā, kas:

1. Lai samazinātu zvejas ietekmi uz jūras 
vidi, veicinātu izmetumu samazināšanu un 
sekmētu pāreju uz dzīvo jūras bioloģisko 
resursu izmantošanu, kas ļautu atjaunot un 
uzturēt izmantoto sugu populācijas līmenī, 
kas ļauj pietuvināties MSY, EJZF var 
atbalstīt ieguldījumus aprīkojumā, kas

Or. es

Pamatojums

KZP jānosaka izpildāmi mērķi zvejas resursu saglabāšanai.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu tam pašam Savienības zvejas 
kuģim un tā paša veida aprīkojumam 
nepiešķir vairāk nekā vienu reizi 
plānošanas periodā.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis Komisijas ierosinātais ierobežojums radītu šķēršļus to pasākumu veiksmīgai īstenošanai, 
kuru mērķis ir ierobežot zvejas ietekmi uz jūras vidi. Var būt nepieciešami vairāki ieguldījumu 
vienā un tajā pašā kuģī, tāpēc nevar izprast Komisijas šajā regulā ierosināto jauno 
ierobežojumu.
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu piešķir tikai tad, ja zvejas 
rīkam vai citam aprīkojumam, kas minēts 
1. punktā, ir pierādāmi labāka selektivitāte 
izmēra ziņā vai mazāka ietekme uz sugām, 
kas nav mērķsugas, nekā standarta zvejas 
rīkiem vai citam aprīkojumam, ko atļauts 
lietot ar Savienības tiesību aktiem vai 
attiecīgiem dalībvalstu tiesību aktiem, kas 
pieņemti reģionalizācijas kontekstā, kā 
minēts [Regulā par KZP].

3. Atbalstu piešķir tikai tad, ja zvejas rīks
vai cits aprīkojums, kas minēts 1. punktā, 
pierādāmi ierobežo zvejas darbību fiziskās 
un bioloģiskās sekas.

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums pārlieku ierobežo atbalsta darbības jomu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgās dalībvalsts atzītām zvejnieku 
organizācijām.

(c) zivsaimniecības operatori, kuriem 
pieder aizstājamie zvejas rīki un kuri divu 
gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas 
vismaz 60 dienas ir nodarbojušies ar 
zveju.

Or. es

Pamatojums

Visiem zvejniecībā strādājošajiem ir jābūt tiesīgiem saņemt palīdzību.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Ārkārtas gadījumu seku mazināšanas 

palīdzība
Lai mazinātu ārkārtas gadījumu radīto 
ekonomisko situāciju, kas kavē īstenot 
normālas zvejas darbības, saskaņā ar 
EJZF var sniegt palīdzību zvejas kuģu 
īpašniekiem un zvejniekiem attiecībā uz 
zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu. No 
zvejas resursu saglabāšanas pasākumiem 
izrietoši apstākļi netiek uzskatīti par 
ārkārtas gadījumu.

Or. es

Pamatojums

Papildus zvejas resursu saglabāšanas pasākumiem EJZF regulā ir jāparedz instruments 
ārkārtas gadījumiem, piemēram, dabas katastrofām vai jūras vides liela mēroga 
piesārņojumam, lai uz laiku mīkstinātu sekas, kuras izjūt kuģu īpašnieki un zvejnieki. 

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai palīdzētu izskaust izmetumus un 
piezveju un atvieglotu pāreju uz dzīvo 
jūras bioloģisko resursu izmantošanu, kas 
ļautu atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas, kuras pārsniedz MSY 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, EJZF 
var atbalstīt projektus, kuru mērķis ir radīt 
vai ieviest jaunas tehniskas vai 
organizatoriskas zināšanas, kas samazina 
zvejas darbību ietekmi uz vidi vai palīdz 
panākt jūras bioloģisko resursu 

1. Lai palīdzētu samazināt izmetumus un 
piezveju un atvieglotu pāreju uz dzīvo 
jūras bioloģisko resursu izmantošanu, kas 
ļautu atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas līmenī, kas ir tuvs MSY, EJZF 
var atbalstīt projektus, kuru mērķis ir radīt 
vai ieviest jaunas tehniskas vai 
organizatoriskas zināšanas, kas samazina 
zvejas darbību ietekmi uz vidi vai palīdz 
panākt jūras bioloģisko resursu 
ilgtspējīgāku izmantošanu
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ilgtspējīgāku izmantošanu.

Or. es

Pamatojums

Ir jānosaka izpildāmi  mērķi.

Grozījums Nr. 55

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 sniedz tikai zvejas kuģu 
īpašniekiem.

Or. es

Pamatojums

Komisijas ierosinātie ierobežojumi var samazināt klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu 
darbības jomu. Atbalsts dzinējiem ir nepieciešams energoefektivitātes uzlabošanai. Nav 
nekāda iemesla šo atbalstu nepiešķirt. No otras puses, grozījumā ir saglabāta iespēja 
vajadzības gadījumā veikt vairākus ieguldījumus viena un tā paša plānošanas perioda laikā.

Grozījums Nr. 56

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. es
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Pamatojums

Komisijas ierosinātie ierobežojumi var samazināt pasākumu darbības jomu. Ir jāparedz 
iespēja vajadzības gadījumā veikt vairākus ieguldījumus viena un tā paša plānošanas perioda 
laikā.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
41. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zvejas ostas, izkraušanas vietas un
patvēruma vietas

Zvejas ostas, izkraušanas vietas, patvēruma 
vietas un izsoļu telpas

Or. es

Pamatojums

Regulā ir jāiekļauj iespēja uzlabot izsoļu infrastruktūru, kas ir novecojusi.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

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. Lai paaugstinātu izkrauto produktu 
kvalitāti, palielinātu energoefektivitāti, 
veicinātu vides aizsardzību, uzlabotu 
drošību un darba apstākļus, optimizētu 
degvielas, ūdens, ledus un elektrības 
piegādi, optimizētu zivsaimniecības 
produktu uzglabāšanu un izsoli, kā arī 
īstenotu zvejas darbību datorizētu 
pārvaldību EJZF var atbalstīt ieguldījumus 
zvejas ostas, izkraušanas vietu un izsoļu 
telpu infrastruktūras uzlabošanā, tostarp 
ieguldījumus atkritumu un jūras 
piesārņojuma savākšanas iekārtās

Or. es
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Pamatojums

Infrastruktūras uzlabošanai paredzēto atbalstu ir jāpaplašina. Regulā ir jāiekļauj iespēja 
uzlabot izsoļu infrastruktūru, kas ir novecojusi.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts neattiecas uz jaunu ostu, jaunu 
izkraušanas vietu vai jaunu izsoles namu 
būvniecību.

4. Atbalsts neattiecas uz jaunu ostu vai 
jaunu izkraušanas vietu būvniecību.

Or. es

Pamatojums

Nedrīkst izslēgt atbalstu jaunu izsoļu telpu celtniecībai, jo vecās telpas ir jāaizstāj ar jaunām.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dažādot akvakultūras uzņēmumu 
ienākumus, pievēršoties papildinošām 
darbībām citās jomās ārpus akvakultūras.

(c) dažādot akvakultūras uzņēmumu 
ienākumus, pievēršoties papildinošām 
darbībām citās jomās ārpus pamata 
akvakultūras darbībām.

Or. es

Pamatojums

Viena no uzņēmējdarbības iespējām, kas pieejamas akvakultūras saimniecībām, ir darbības 
dažādošana, lai iekļautu papildus darbības virzienus vides vai tūrisma jomā, kas nav saistīti 
ar pamata darbību.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir tikai akvakultūras 
uzņēmumiem, ja papildinošās darbības
citās jomās ārpus akvakultūras ir saistītas 
ar uzņēmuma pamatdarbību akvakultūrā, 
piemēram, makšķerēšanas tūrisms, 
akvakultūras vides pakalpojumi vai 
izglītojoši pasākumi par akvakultūru.

2. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir tikai akvakultūras 
uzņēmumu darbībām, kas papildina
pamatdarbības akvakultūrā, piemēram, 
makšķerēšanas tūrisms, akvakultūras vides 
pakalpojumi vai izglītojoši pasākumi par 
akvakultūru

Or. es

Pamatojums

Viena no uzņēmējdarbības iespējām, kas pieejamas akvakultūras saimniecībām, ir darbības 
dažādošana, lai iekļautu papildus darbības virzienus vides vai tūrisma jomā, kas nav saistīti 
ar pamata darbību.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) iespēju vienlīdzības veicināšanu, jo 
īpaši uz dzimumu līdztiesību un personu 
ar invaliditāti integrāciju.

Or. es

Pamatojums

Referente ierosina paplašināt konsultāciju pasākumus, lai iekļautu iespēju vienlīdzību 
akvakultūras nozarē.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) darba apstākļu uzlabošanu, tostarp 
profesionālās un ģimenes dzīves 
saskaņošanu.

Or. es

Pamatojums

Konsultāciju pasākumos akvakultūras uzņēmumiem ir jāiekļauj darba apstākļu uzlabošana.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai publisko 
tiesību subjektiem, kas izvēlēti saimniecību 
konsultāciju pakalpojumu izveidei. 
Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu piešķir tikai akvakultūras 
MVU vai akvakultūras ražotāju 
organizācijām.

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai publisko 
tiesību subjektiem, kas izvēlēti saimniecību 
konsultāciju pakalpojumu izveidei Atbalstu 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu piešķir 
tikai akvakultūras MVU vai organizācijām, 
vai ražotāju asociācijām.

Or. es

Pamatojums

Referente ierosina attiecināt uz ražotāju asociācijām atbalstu, saskaņā ar kuru tiek sniegti 
tehnisku, zinātnisku, juridisku vai ekonomisku konsultāciju pakalpojumi.
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu, kas minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, nepiešķir lieliem 
akvakultūras uzņēmumiem.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ir jāņem vērā lielu uzņēmumu iespējamo nozīmi inovāciju radīšanā. Tās vienīgās spēj īstenot 
vērā ņemamas darbības šajā jomā.  Tādēļ Komisijas ierosinātajam ierobežojumam nav 
pamata.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ekstensīvas akvakultūras veidus, 
ieskaitot vides un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu 
un ainavas un akvakultūras zonu 
tradicionālo elementu apsaimniekošanu.

(c) akvakultūras veidus, kas vērsti uz vides 
un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 
un uzlabošanu un ainavas un akvakultūras 
zonu tradicionālo elementu 
apsaimniekošanu

Or. es

Pamatojums

Nav iemesla, kādēļ ekstensīvajai akvakultūrai ir jābūt videi draudzīgākai, nekā citiem 
akvakultūras veidiem.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) akvakultūras nozares veselības 
aizsardzības grupu izveidi un darbību.

Or. es

Pamatojums

Veselības aizsardzības grupas ļoti efektīvi darbojas lopkopībā. Referente ierosina sekmēt 
šādu grupu darbību akvakultūras sektorā, vienīgajā dzīvnieku audzēšanas nozarē, kas par to 
nesaņem Kopienas atbalstu.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izmaksas, kas izriet no to dzīvnieku 
savākšanas un iznīcināšanas, kuri ir 
miruši dabīgā nāvē saimniecībās, vai 
gājuši bojā negadījumos saimniecībās, kā 
arī tikuši nonāvēti un aprakti pašā 
saimniecībā saistībā ar dzīvnieku veselību 
un pēc iepriekšējas administrācijas 
atļaujas saņemšanas.

Or. es

Pamatojums

Saimniecību izmaksas par mirušo dzīvnieku savākšanu un iznīcināšanu ir ļoti augstas.
Referente ierosina iekļaut šīs izmaksas pasākumos, uz kuriem attiecas EJZF dotētā 
apdrošināšana.
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Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošina zvejniecības un akvakultūras 
nozares plašu pārstāvību.

(b) nodrošina zvejniecības un akvakultūras
nozares vairākuma pārstāvību.

Or. es

Pamatojums

Termins „plašs” ir neskaidrs, definējot apmēru, kādā zivsaimniecības un akvakultūras 
speciālisti tiek pārstāvēti „zivsaimniecības vietējās rīcības grupās (ZVRG).

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dažādošanas un darbvietu radīšanas 
veicināšana zivsaimniecības reģionos, jo 
īpaši citās jūrlietu nozarēs;

(b) dažādošanas un darbvietu radīšanas 
veicināšana zivsaimniecības reģionos, 
tostarp citās jūrlietu nozarēs;

Or. es

Pamatojums

Ekonomikas darbību dažādošanai nevajadzētu notikt „jo īpaši” citās jūrlietu nozarēs.
Zivsaimniecības nozarē varētu rasties iespējas, kuras nebūtu saprātīgi palaist garām.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
65. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sniegtais atbalsts var ietvert pasākumus, 
kas paredzēti šīs sadaļas I un II nodaļā, ja 
ir skaidrs loģisks pamats to pārvaldībai 
vietējā līmenī. Ja palīdzību piešķir 
darbībām, kas atbilst šiem pasākumiem, 

2. Sniegtais atbalsts var ietvert pasākumus, 
kas paredzēti šīs sadaļas I, II un IV nodaļā, 
ja ir skaidrs loģisks pamats to pārvaldībai 
vietējā līmenī Ja palīdzību piešķir 
darbībām, kas atbilst šiem pasākumiem, 



PA\911407LV.doc 41/49 PE494.699v01-00

LV

piemēro attiecīgos nosacījumus un katrai 
darbībai piemērojamo ieguldījumu apjomu, 
kas noteikts šīs sadaļas I un II nodaļā.

piemēro attiecīgos nosacījumus un katrai 
darbībai piemērojamo ieguldījumu apjomu, 
kas noteikts šīs sadaļas I, II un IV nodaļā.

Or. es

Pamatojums

Vietējo attīstības stratēģiju īstenošanā ir jāpievieno tirdzniecība un pārstrāde, ņemot vērā to 
ievērojamo nozīmi jaunu darba vietu radīšanā.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) finansiālā palīdzība gadā nepārsniedz 
turpmāk norādītās procentuālās daļas no 
ražotāju organizācijas biedru pirmajā 
pārdošanā pārdotās produkcijas gada 
vidējās vērtības 2009.–2011. gada periodā. 
Ja ražotāju organizācijas biedri 2009.–
2011. gadā nav pārdevuši produkciju, ņem 
vērā šo biedru pārdotās produkcijas gada 
vidējo vērtību pirmajos trīs ražošanas 
gados:

(c) finansiālā palīdzība gadā nepārsniedz 
2% no ražotāju organizācijas biedru 
pirmajā pārdošanā pārdotās produkcijas 
gada vidējās vērtības 2009.–2011. gada 
periodā. Ja ražotāju organizācijas biedri 
2009.–2011. gadā nav pārdevuši 
produkciju, ņem vērā šo biedru pārdotās 
produkcijas gada vidējo vērtību pirmajos 
trīs ražošanas gados.

– 1 % 2014. gadā,
– 0,8 % 2015. gadā,
– 0,6 % 2016. gadā,
– 0,4 % 2017. gadā,
– 0,2 % 2018. gadā.

Or. es

Pamatojums

Uzglabāšanas atbalsts ir vienīgais tirgu stabilizācijas pasākums, kuru Eiropas Komisijas 
ierosina saglabāt nākamajā plānošanas periodā. Ir jāsaglabā šis instruments, ņemot vērā 
tirgus svārstības.
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Uzglabāšanas atbalsts ir vienīgais tirgu stabilizācijas pasākums, kuru Eiropas Komisijas 
ierosina saglabāt nākamajā plānošanas periodā. Ir jāsaglabā šis instruments, ņemot vērā tirgus 
svārstības.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
70.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.a pants
Kompensācija tunzivs ražotājiem

1. EJZF var sniegt atbalstu, lai piešķirtu 
kompensāciju ražotāju organizācijām, ja 
konservu ražošanas nozarei paredzēto 
tunzivju importa cenas samazināšanās var 
apdraudēt Kopienas ražotāju ienākumu 
līmeni.
2. Kompensāciju piešķir saskaņā ar 
nosacījumiem Regulā Nr. (..) par 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirgu kopējo organizāciju.

Or. es

Pamatojums

Referente atbalsta tās kompensācijas saglabāšanu, kuri patlaban tiek izmaksāti tunzivju 
ražotājiem, lai kompensētu pilnīgo un pastāvīgo kopējā muitas tarifa nodokļa atcelšanu trešo 
valstu importētajām tunzivīm, kas paredzētas pārstrādei. Šo kompensāciju atcelšana 
Kopienas ražotājus nostādītu acīmredzami neizdevīgā stāvoklī.
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) zvejas produktu tiešo tirdzniecību, ko 
veic mazapjoma piekrastes zvejnieki;

(iii) zvejas produktu tiešo tirdzniecību, ko 
veic mazapjoma piekrastes zvejnieki un 
tiem, kas zvejo ar rokām;

Or. es

Pamatojums

Gliemeņu zvejā nodarbinātos nedrīkst izslēgt no atbalsta kvalitātes uzlabošanai.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) rīkot informācijas kampaņas.

Or. es

Pamatojums

Informācijas kampaņu ieviešana veicinās zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirdzniecības uzlabošanu. Tādēļ referente ierosina iekļaut tās finansējamos pasākumos.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) organizēt un piedalīties nozares 
gadatirgos un komerciālos notikumos.

Or. es
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Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir jāpapildina, iekļaujot darbības, kuras referente uzskata par 
nepieciešamām, lai stiprinātu zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) īstenot inovāciju uzņēmumos.

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir jāpapildina, iekļaujot darbības, kuras referente uzskata par 
nepieciešamām, lai stiprinātu zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) īstenot apmācību, jo īpaši inovācijas 
jomā.

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir jāpapildina, iekļaujot darbības, kuras referente uzskata par 
nepieciešamām, lai stiprinātu zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – fe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fe) meklēt jaunus tirgus.
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Or. es

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts – ff apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ff) atbalstīt vietējo un sezonas produktu 
laišanu tirgū un veicināšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) kas uzlabo uzņēmumu ekonomisko 
konkurētspēju un dzīvotspēju;

Or. es

Pamatojums

Pārstrādes nozarei ir liela nozīme, lai nodrošinātu zivsaimniecības nozares ekonomisko 
ilgtspējību un saglabātu nodarbinātību un radītu jaunas darba vietas. Ir jāuzlabo Komisijas 
priekšlikums, paplašinot saskaņā ar EJZF paredzētā atbalsta mērķus.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) kas paredzēti darba, higiēnas, 
sabiedrības veselības un kvalitātes 
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apstākļu uzlabošanai;

Or. es

Pamatojums

Pārstrādes nozarei ir liela nozīme, lai nodrošinātu zivsaimniecības nozares ekonomisko 
ilgtspējību un saglabātu nodarbinātību un radītu jaunas darba vietas. Ir jāuzlabo Komisijas 
priekšlikums, paplašinot saskaņā ar EJZF paredzētā atbalsta mērķus.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) kas paredzēti ražošanas jaudas 
palielināšanai labu tirgus perspektīvu 
gadījumā;

Or. es

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) kas paredzēti uzņēmumu un nozaru 
organizāciju inovācijai un pētniecībai;

Or. es

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – de apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(de) kas paredzēti darbinieku apmācībai 
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inovācijas jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – df apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(df) kas paredzēti darbiniekiem domātiem 
sociāliem pasākumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – dg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dg) kas paredzēti pasākumiem, kuru 
mērķis ir dialoga un sadarbības 
sekmēšana ieinteresēto pušu starpā.

Or. es

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus vispārējiem noteikumiem, kas 
paredzēti [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 72. pantā, un 
pēc Komisijas lēmuma, ar ko apstiprina 
darbības programmu, Komisija izmaksā 
sākotnējo priekšfinansējuma summu par 

1. Papildus vispārējiem noteikumiem, kas 
paredzēti [Regulas (ES) Nr. […], ar ko 
paredz kopīgus noteikumus] 72. pantā, un 
pēc Komisijas lēmuma, ar ko apstiprina 
darbības programmu, Komisija izmaksā 
sākotnējo priekšfinansējuma summu par 
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visu plānošanas periodu. Tā veido 4 % no 
attiecīgajai darbības programmai atvēlētā 
ieguldījuma no Savienības budžeta. To var 
sadalīt divos maksājumos atkarībā no 
budžeta līdzekļu pieejamības.

visu plānošanas periodu. Tā veido 7 % no 
attiecīgajai darbības programmai atvēlētā 
ieguldījuma no Savienības budžeta. To var 
sadalīt divos maksājumos atkarībā no 
budžeta līdzekļu pieejamības.

Or. es

Pamatojums

Kopienas priekšfinansējuma līmeni darbības programmai nedrīkst samazināt tādas krīzes 
laikā, kā šī.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
102. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no [Regulas (ES) Nr. […], 
ar ko paredz kopīgus noteikumus] 
55. panta 7. punkta, izdevumi, kas kļūst par 
attiecināmiem izdevumiem tāpēc, ka 
programmā ir izdarīts grozījums saskaņā ar 
22. panta 2. punktu, ir attiecināmi tikai no 
tā gada 1. janvāra, kas ir pēc grozījumu 
iesniegšanas gada.

3. Atkāpjoties no [Regulas (ES) Nr. […], 
ar ko paredz kopīgus noteikumus] 
55. panta 7. punkta, izdevumi, kas kļūst par 
attiecināmiem izdevumiem tāpēc, ka 
programmā ir izdarīts grozījums saskaņā ar 
22. panta 2. punktu, ir attiecināmi tikai no 
grozījuma iesniegšanas dienas.

Or. es

Pamatojums

Ja vadošā iestāde iesniedz programmas grozījumu, vairumā gadījumu tā mērķis ir izlabot vai 
izmainīt darbību, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem un tādēļ tam ir jāstājas spēkā no 
iesniegšanas brīža, kā tas notiek Eiropas Zivsaimniecības fondā (EZF).

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
105. pants – 1. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija īsteno pilnvaras, pilnībā 
ievērojot proporcionalitātes principu un 
ņemot vērā risku, ka attiecīgo KZP 

1. Komisija īsteno pilnvaras, pilnībā 
ievērojot proporcionalitātes principu un 
ņemot vērā risku, ka attiecīgo KZP 
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noteikumu neievērošana rada būtiskus 
draudus dzīvo jūras bioloģisko resursu 
ilgtspējīgai izmantošanai, kas ļautu 
atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas, kuras pārsniedz MSY 
nodrošināšanai vajadzīgo līmeni, attiecīgo 
krājumu ilgtspējībai vai jūras vides 
saglabāšanai.

noteikumu neievērošana rada būtiskus 
draudus dzīvo jūras bioloģisko resursu 
ilgtspējīgai izmantošanai, kas ļautu 
atjaunot un uzturēt izmantoto sugu 
populācijas līmenī, kas ir tuvs MSY, 
attiecīgo krājumu ilgtspējībai vai jūras 
vides saglabāšanai

Or. es

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
III pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējie ex ante nosacījumi svītrots

Or. es

Pamatojums

Komisijai ir labāk jāizpēta ex antes nosacījumi, lai pēc iespējas saglabātu tikai tos, kas 
attiecas uz fonda efektivitātes uzlabošanu. 


