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17.10.2013 A7-0282/609 

Grozījums Nr.  609 

Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

95. apsvērums 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(95) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saĦēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama viena 
tīmekĜa vietne vai tīmekĜa portāls, kurā 
sniegta informācija par darbības 
programmu, arī saraksti ar darbībām, kas 
atbalstītas saskaĦā ar katru darbības 
programmu. Ar šo informāciju plašai 
sabiedrībai un jo īpaši Savienības nodokĜu 
maksātājiem būtu jārada saprātīgs, reāls un 
konkrēts priekšstats par to, kā tiek tērēts 
Savienības finansējums EJZF satvarā. 
Papildus šim mērėim 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. 

(95) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saĦēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama viena 
tīmekĜa vietne vai tīmekĜa portāls, kurā 
sniegta informācija par darbības 
programmu, arī saraksti ar darbībām, kas 
atbalstītas saskaĦā ar katru darbības 
programmu. Ar šo informāciju plašai 
sabiedrībai un jo īpaši Savienības nodokĜu 
maksātājiem būtu jārada saprātīgs, reāls un 
konkrēts priekšstats par to, kā tiek tērēts 
Savienības finansējums EJZF satvarā. 
Papildus šim mērėim attiecīgo datu 
publiskošanai būtu jākalpo arī kā vēl vienai 
iespējai popularizēt Savienības 
finansējuma izmantošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiktu nodrošināta maksimāla EJZF finansiālā pārredzamība. Tādējādi 
politika atbilstu kopējās lauksaimniecības politikas pārredzamības noteikumiem, par kuriem 



 

AM\1007168LV.doc  PE519.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

nesen tika panākta vienošanās un kuri attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām. 
Par tiem vienošanās tika panākta pēc publiskas apspriešanas, Ħemot vērā Tiesas spriedumu 
Schecke lietās. 
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17.10.2013 A7-0282/610 

Grozījums Nr.  610 

Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

12.a pants (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12.a pants 

 Maksājumu apturēšana 

 Ja attiecībā uz operatoriem notiek 

izmeklēšana par tāda pārkāpuma 

veikšanu, kas aprakstīts 12. panta 

1. punktā, attiecīgajiem operatoriem aptur 

visus EJZF maksājumus. Ja atbilstīgi 

12. panta 1. punktam tiek konstatēts, ka 

operators ir veicis pārkāpumu, attiecīgo 

operatoru pieteikumu uzskata par 

nepieĦemamu. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Grozījums Nr.  611 

Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

15. pants 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. LīdzekĜi, kas 2014.–2020. gada periodā 
ir pieejami EJZF saistībām dalītā 
pārvaldībā, ir EUR 5 520 000 000 
faktiskajās cenās saskaĦā ar II pielikumā 
norādīto sadalījumu pa gadiem.  

1. LīdzekĜi, kas 2014.–2020. gada periodā 
ir pieejami EJZF saistībām dalītā 
pārvaldībā, ir EUR 5 520 000 000 
faktiskajās cenās saskaĦā ar II pielikumā 
norādīto sadalījumu pa gadiem.  

2. No 1. punktā minētajiem līdzekĜiem 
EUR 4 535 000 000 piešėir zvejniecības, 
akvakultūras un zivsaimniecības reăionu 
ilgtspējīgai attīstībai saskaĦā ar V sadaĜas I, 
II un III nodaĜu.  

2. No 1. punktā minētajiem līdzekĜiem ne 
vairāk kā EUR 71,86 % piešėir 
zvejniecības, akvakultūras un 
zivsaimniecības reăionu ilgtspējīgai 
attīstībai saskaĦā ar V sadaĜas I, II un 
III nodaĜu.  

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

3. No 1. punktā minētajiem līdzekĜiem 
vismaz 12,5 % piešėir 78. pantā 
minētajiem kontroles un noteikumu 
izpildes pasākumiem.  

4. No 1. punktā minētajiem līdzekĜiem 
EUR 358 000 000 piešėir 79. pantā 
minētajiem datu vākšanas pasākumiem.  

4. No 1. punktā minētajiem līdzekĜiem 
vismaz 12,97 % piešėir 79. pantā 
minētajiem datu vākšanas pasākumiem.  

5. LīdzekĜi, kas saskaĦā ar V sadaĜas 
V nodaĜu piešėirti tālākajiem reăioniem 
paredzētām kompensācijām, gadā 
nepārsniedz:  

5. LīdzekĜi, kas saskaĦā ar V sadaĜas 
V nodaĜu piešėirti tālākajiem reăioniem 
paredzētām kompensācijām, gadā 
nepārsniedz:  

– EUR 4 300 000 Azoru salām un 
Madeirai,  

– EUR 4 300 000 Azoru salām un 
Madeirai,  

– EUR 5 800 000 Kanāriju salām,  – EUR 5 800 000 Kanāriju salām,  
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– EUR 4 900 000 Francijas Gviānai un 
Reinjonai.  

– EUR 4 900 000 Francijas Gviānai un 
Reinjonai.  

6. No 1. punktā minētajiem līdzekĜiem 
EUR 45 000 000 piešėir 72. pantā 
minētajam uzglabāšanas atbalstam 2014.–
2018. gada periodā.  

6. No 1. punktā minētajiem līdzekĜiem 
EUR 45 000 000 piešėir 72. pantā 
minētajam uzglabāšanas atbalstam 2014.–
2018. gada periodā.  

Or. en 

Pamatojums 

Ar šīm izmaiĦām tiek palielinātas summas, kuras var izmantot kontrolei un izpildei, kā arī 
datu vākšanai, kā to pieprasīja vairākas reăionālās konsultatīvās padomes. Tiek arī izmantots 
procentuālais apmērs, kas Ĝaus ievietot galīgos skaitĜus, tiklīdz būs zināms EJZF kopējais 
budžets. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Grozījums Nr.  612 

Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ieinteresēto personu līdzdalību 
[Regulas par kopējo zivsaimniecības 
politiku] 17. un 21. pantā paredzēto 
saglabāšanas pasākumu izstrādē un 
īstenošanā. 

(b) ieinteresēto personu līdzdalību 
[Regulas par kopējo zivsaimniecības 
politiku] 17. un 21. pantā paredzēto 
saglabāšanas pasākumu izstrādē un 
īstenošanā, tostarp ar daudzu ieinteresēto 
personu līdzpārvaldības komiteju 

starpniecību; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Grozījums Nr.  613 

Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana, 
atjaunošana un monitorings saskaĦā ar 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotĦu, 
savvaĜas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaĜas putnu 
aizsardzību, saskaĦā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK; 

(d) zivju krājumu atjaunošanās vietu 

apsaimniekošana, atjaunošana un 

monitorings saskaĦā ar [Regulu par 

kopējo zivsaimniecības politiku], 

aizsargājamo jūras teritoriju 

apsaimniekošana, atjaunošana un 

monitorings ar mērėi īstenot Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2008/56/EK 13  panta 4. punktā minētos 

telpiskās aizsardzības pasākumus un 
Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana, 
atjaunošana un monitorings saskaĦā ar 
Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 
92/43/EEK par dabisko dzīvotĦu, savvaĜas 
faunas un floras aizsardzību un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. 
novembra Direktīvu 2009/147/EK par 
savvaĜas putnu aizsardzību, saskaĦā ar 
prioritārās rīcības plāniem, kas izstrādāti 
atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Grozījums Nr.  614 

Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006, Padomes 
Regulas (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulas (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu 
politiku atcelšana) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pielikums – 1. punkts – 1. daĜa – 1. ievilkums 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– saĦēmēja nosaukums (tikai juridiskas 
personas; fiziskas personas nenorāda); 

– saĦēmēja nosaukums; 

Or. en 

Pamatojums 

Fizisku personu nošėiršana no juridiskām personām, publiskojot saĦēmējus, maksājumu 
aăentūrām rada administratīvu slogu. Maksimāla pārredzamība kā politisks pasākums, ko var 
ieviest, ir mazāk birokrātisks par daĜēju pārredzamību. 

 
 


