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17.10.2013 A7-0282/618 

Grozījums Nr.  618 

Guido Milana 

S&D 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 

27. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Kopējais finansiālais atbalsts no 
EJZF ilgtspējīgas jauno darbinieku 
nodarbinātības programmu pasākumiem, 
kas minētas 32. panta -1. punktā (jauns), 
33.a pantā minētajām kompensācijām par 
darbības pārtraukšanu un galveno 
dzinēju vai palīgdzinēju nomaiĦai vai 
modernizācijai, kas minēta 39. pantā, 
nedrīkst pārsniegt 20 % no dalībvalstij 
piešėirtās Savienības finansiālās 
palīdzības. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/619 

Grozījums Nr.  619 

Guido Milana 

S&D grupas vārdā 

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 

32. pants – -1.c punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.c Lai nelielās mazapjoma 
zivsaimniecībās veicinātu darba vietu 
radīšanu gados jauniem cilvēkiem, EJZF 
var atbalstīt: 

 (a) mācekĜu programmas uz mazapjoma 
piekrastes zvejas flotes kuăiem; 

 (b) apmācības par ilgtspējīgu zveju, 
piemēram, ilgtspējīgas zvejas metodes, 
selektivitāte, jūras bioloăija, jūras 
bioloăisko resursu saglabāšana; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/620 

Grozījums Nr.  620 

Guido Milana 

S&D grupas vārdā 

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 

32. pants – -1.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.b Cilvēki vecumā līdz 30 gadiem, kas 
reăistrējušies par bezdarbniekiem un tos 
par tādiem atzinusi attiecīgā dalībvalsts 
administrācija, ir tiesīgi uz atbalstu 
saskaĦā ar 1. punktu. Mācekli uz kuăa 
pavada profesionāls zvejnieks, kas 
sasniedzis vismaz 50 gadu vecumu; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/621 

Grozījums Nr.  621 

Guido Milana 

S&D grupas vārdā 

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 

32. pants – -1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.a Atbalstu saskaĦā ar 1. punktu katram 
labuma guvējam piešėir uz laiku līdz 
diviem gadiem plānošanas perioda laikā 
un ne vairāk par EUR 40 000; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/622 

Grozījums Nr.  622 

Guido Milana 

S&D grupas vārdā 

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 

32. pants – -1. punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Divas trešdaĜas no mācekĜa apmācību 
programmas notiek uz kuăa, un viena 
trešdaĜa ir kursi un teorija. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/623 

Grozījums Nr.  623 

Guido Milana 

S&D 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 

33.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 33.a pants 

 Kopieguldījumu fondi apdrošināšanas 
nolūkā 

 1. EJZF var atbalstīt kopieguldījumu 
fondus, kurus atzīst dalībvalsts saskaĦā ar 
valsts tiesību aktiem, kas Ĝauj 
iesaistītajiem zvejniekiem apdrošināt sevi 
pret zaudējumiem, ko rada: 

 (a) dabas katastrofas; 

 (b) avārijas, kas ietekmē vidi vai veselību; 

 (c) glābšanas izmaksas zvejas kuăiem, kas 
cieš avārijā vai nogrimst, kas cietušajiem 
rada zaudējumus jūrā; 

 (d) īpaši sociāli vai ekonomiski pasākumi, 
ko ierosinājušas dalībvalstis attiecībā uz 
zvejas kuăiem, kas nogrimst avārijas 
rezultātā jūrā. 

 2. Notikumus par dabas katastrofām vai 
avārijām, kas ietekmē vidi, oficiāli atzīst 
attiecīgās dalībvalstis vai, ja tas tā ir 
nepieciešams,— atbilstoši kopieguldījumu 
fondu iekšējiem noteikumiem. Ja 
nepieciešams, dalībvalstis var iepriekš 
noteikt kritērijus, pamatojoties uz kuriem 
šī oficiālā atzīšana uzskatāma par spēkā 
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esošu. 

Or. en 

 

 


