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Grozījums Nr. 276
Marco Affronte
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0176/2019
Gabriel Mato
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ir jāizveido Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds (EJZF) laikposmam 
no 2021. gada līdz 2027. gadam. 
Minētajam fondam būtu jātiecas virzīt 
Savienības budžeta finansējumu, lai 
atbalstītu kopējo zivsaimniecības politiku 
(KZP), Savienības jūrlietu politiku un 
Savienības starptautiskās saistības okeānu 
pārvaldības jomā. Šāds finansējums būtiski 
sekmē ilgtspējīgu zivsaimniecību un jūras 
bioloģisko resursu saglabāšanu, pārtikas 
nodrošinājumu, piegādājot jūras produktus, 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas izaugsmi un 
veselīgas, nebīstamas, drošas, tīras un 
ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un okeānus.

(1) Ir jāizveido Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds (EJZF) laikposmam 
no 2021. gada līdz 2027. gadam. 
Minētajam fondam būtu jātiecas virzīt 
Savienības budžeta finansējumu, lai 
atbalstītu kopējās zivsaimniecības politikas 
(KZP) un Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvas (MSFD), Savienības 
jūrlietu politikas un Savienības 
starptautisko saistību okeānu pārvaldības 
jomā īstenošanu. Šāds finansējums būtiski 
sekmē ilgtspējīgu zivsaimniecību, cita 
starpā jūras bioloģisko resursu un dzīvotņu 
saglabāšanu, ilgtspējīgu akvakultūru, 
pārtikas nodrošinājumu, piegādājot jūras 
produktus, ilgtspējīgas zilās ekonomikas 
izaugsmi, zvejas un akvakultūras kopienu 
labklājību un ekonomisko un sociālo 
kohēziju un veselīgas, nebīstamas, drošas, 
tīras un ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un 
okeānus. EJZF atbalstam būtu jāpalīdz 
apmierināt gan ražotāju, gan patērētāju 
vajadzības.
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27.3.2019 A8-0176/277

Grozījums Nr. 277
Marco Affronte
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0176/2019
Gabriel Mato
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Savienībai kā pasaules mēroga 
dalībniecei okeānu jomā un pasaulē 
piektajai lielākajai jūras produktu ražotājai 
ir liela atbildība aizsargāt, saglabāt un 
ilgtspējīgi izmantot okeānus un to resursus. 
Ņemot vērā pasaules iedzīvotāju skaita 
straujo pieaugumu, jūru un okeānu 
saglabāšana ir patiešām būtiska. Tā ir arī 
Savienības sociālekonomiskajās interesēs 
— ilgtspējīga zilā ekonomika veicina 
investīcijas, nodarbinātību un izaugsmi, 
sekmē pētniecību un inovāciju, kā arī 
uzlabo energoapgādes drošību, izmantojot 
okeāna enerģiju. Turklāt nebīstamas un 
drošas jūras un okeāni ir būtisks 
priekšnosacījums efektīvai robežkontrolei 
un pasaules mēroga cīņai pret noziedzīgiem 
nodarījumiem jūrā, un tādējādi tiek risināti 
iedzīvotāju drošības jautājumi.

(2) Savienība kā pasaules mēroga 
dalībniece okeānu jomā ar lielāko jūras 
telpu pasaulē, ja tajā iekļauj tālākos 
reģionus un aizjūras zemes un 
teritorijas, ir kļuvusi par pasaulē piekto 
lielāko jūras produktu ražotāju, un 
Savienībai ir liela atbildība aizsargāt, 
saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus 
un to resursus. Ņemot vērā pasaules 
iedzīvotāju skaita straujo pieaugumu, 
jūru un okeānu saglabāšana ir patiešām 
būtiska. Tā ir arī Savienības 
sociālekonomiskajās interesēs — 
ilgtspējīga zilā ekonomika, kas attīstās 
ekoloģisko iespēju robežās, veicina 
investīcijas, nodarbinātību un izaugsmi, 
sekmē pētniecību un inovāciju, kā arī 
uzlabo energoapgādes drošību, 
izmantojot okeāna enerģiju. Turklāt 
nebīstamas un drošas jūras un okeāni ir 
būtisks priekšnosacījums efektīvai 
robežkontrolei un pasaules mēroga cīņai 
pret noziedzīgiem nodarījumiem jūrā, un 
tādējādi tiek risināti iedzīvotāju drošības 
jautājumi.
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27.3.2019 A8-0176/278

Grozījums Nr. 278
Marco Affronte
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0176/2019
Gabriel Mato
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulā (ES) xx/xx 6 noteiktā 
daudzgadu finanšu shēma paredz, ka no 
Savienības budžeta jāturpina atbalstīt 
zivsaimniecības un jūrlietu politika. EJZF 
budžetam vajadzētu būt 6 140 000 000 
EUR faktiskajās cenās. EJZF resursi 
jāsadala starp dalītu, tiešu un netiešu 
pārvaldību. 5 311 000 000 EUR būtu 
jāpiešķir atbalstam dalītā pārvaldībā un 
829 000 000 EUR — atbalstam tiešā un 
netiešā pārvaldībā. Lai nodrošinātu 
stabilitāti, jo īpaši attiecībā uz KZP mērķu 
sasniegšanu, valstu piešķīrumi dalītajā 
pārvaldībā 2021.–2027. gada plānošanas 
periodam būtu jānosaka, pamatojoties uz 
2014.–2020. gada EJZF piemēroto 
sadalījumu attiecību. Konkrētas summas 
būtu jārezervē tālākajiem reģioniem, 
kontrolei un noteikumu izpildei, kā arī datu 
vākšanai un apstrādei, ko veic 
zivsaimniecības pārvaldības un 
zinātniskiem mērķiem, savukārt summas, 
kas paredzētas zvejas darbību pilnīgai 
izbeigšanai un ārkārtas pārtraukšanai, būtu 
jāierobežo.

(8) Regulā (ES) xx/xx6 noteiktā 
DFS paredz, ka no Savienības budžeta 
jāturpina atbalstīt zivsaimniecības un 
jūrlietu politiku. EJZF budžets būtu 
jāpalielina vismaz par 10 % 
salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada 
EJZF. Tā resursi būtu jāsadala starp 
dalītu, tiešu un netiešu pārvaldību. 
87 % būtu jāpiešķir atbalstam dalītā 
pārvaldībā un 13 % — atbalstam tiešā 
un netiešā pārvaldībā. Lai nodrošinātu 
stabilitāti, jo īpaši attiecībā uz KZP un 
MSFD mērķu sasniegšanu, valstu 
piešķīrumi dalītajā pārvaldībā 2021.–
2027. gada plānošanas periodam būtu 
jānosaka, pamatojoties uz 2014.–
2020. gada EJZF piemēroto sadalījumu 
attiecību. Konkrētas summas būtu 
jārezervē tālākajiem reģioniem, 
kontrolei un noteikumu izpildei, kā arī 
datu vākšanai un apstrādei, ko veic 
zvejniecības pārvaldības un 
zinātniskiem mērķiem, jūras un 
piekrastes bioloģiskās daudzveidības 
un ekosistēmu aizsardzībai un 
atjaunošanai un zināšanām par jūru, 
savukārt summas, kas paredzētas 
zvejas darbību pilnīgai izbeigšanai un 
pagaidu pārtraukšanai un investīcijām 
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27.3.2019 A8-0176/279

Grozījums Nr. 279
Marco Affronte
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0176/2019
Gabriel Mato
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Viens no galvenajiem KZP 
izaicinājumiem ir nozvejas izkraušanas 
pienākums. Tas šajā nozarē ir noteicis 
būtiskas zvejas prakses izmaiņas, kas dažos 
gadījumos ir radījušas ievērojamas 
finansiālās izmaksas. Tāpēc EJZF 
vajadzētu būt iespējai, piemērojot augstāku 
atbalsta intensitātes likmi nekā citām 
darbībām, atbalstīt inovācijas un 
investīcijas, kas veicina izkraušanas 
pienākuma īstenošanu, piemēram, 
investīcijas selektīvajos zvejas rīkos, ostu 
infrastruktūru uzlabošanā un nevēlamas 
nozvejas tirdzniecībā. Tam būtu arī 
jāpiešķir maksimāla atbalsta intensitāte 
100 % apmērā tādu pārredzamu sistēmu 
projektēšanai, izstrādei, uzraudzībai, 
izvērtēšanai un pārvaldībai, kas paredzētas 
zvejas iespēju apmaiņai starp dalībvalstīm 
(“kvotu apmaiņa”), lai mazinātu 
izkraušanas pienākuma izraisīto “kritiskās 
sugas” ietekmi.

(21) Nozvejas izkraušanas 
pienākums ir juridisks pienākums un 
viens no galvenajiem KZP 
uzdevumiem. Tas šajā nozarē ir noteicis 
ekoloģiski nepieņemamas izmešanas 
prakses izbeigšanu, kā arī būtiski 
svarīgas zvejas prakses izmaiņas, kas 
dažos gadījumos ir radījušas ievērojamas 
finansiālās izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jāizmanto EJZF, lai, piemērojot 
augstāku atbalsta intensitātes likmi nekā 
citām darbībām, atbalstītu inovāciju un 
investīcijas, kas veicina pilnīgu un 
savlaicīgu izkraušanas pienākuma 
īstenošanu, piemēram, investīcijas 
selektīvajos zvejas rīkos, kā arī pagaidu 
un telpisko selektivitātes pasākumu 
piemērošanā, ostu infrastruktūru 
uzlabošanā un nevēlamas nozvejas 
tirdzniecībā. Tam būtu arī jāpiešķir 
maksimāla atbalsta intensitāte 100 % 
apmērā tādu pārredzamu sistēmu 
projektēšanai, izstrādei, uzraudzībai, 
izvērtēšanai un pārvaldībai, kas 
paredzētas zvejas iespēju apmaiņai starp 
dalībvalstīm (“kvotu apmaiņa”), lai 
mazinātu izkraušanas pienākuma 
izraisīto “kritiskās sugas” ietekmi.
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27.3.2019 A8-0176/280

Grozījums Nr. 280
Marco Affronte
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0176/2019
Gabriel Mato
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Pārtikas nodrošinājums ir atkarīgs 
no efektīviem un labi organizētiem tirgiem, 
kas uzlabo piegādes ķēdes pārredzamību, 
stabilitāti, kvalitāti un daudzveidību, kā arī 
patērētāju informēšanu. Šajā nolūkā EJZF 
vajadzētu būt iespējai atbalstīt zvejas un 
akvakultūras produktu tirdzniecību saskaņā 
ar mērķiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1379/2013 (“TKO regula”)15. 
Konkrētāk, vajadzētu būt pieejamam 
atbalstam, kas paredzēts ražotāju 
organizāciju izveidei, ražošanas un 
tirgvedības plānu īstenošanai, jauna tirgus 
noieta veicināšanai un tirgus informācijas 
sagatavošanai un izplatīšanai.

(33) Pārtikas nodrošinājums ir 
atkarīgs no jūras vides aizsardzības, 
zivju krājumu ilgtspējīgas pārvaldības, 
efektīviem un labi organizētiem tirgiem, 
kas uzlabo piegādes ķēdes 
pārredzamību, stabilitāti, kvalitāti un 
daudzveidību, kā arī patērētāju 
informēšanu. Šajā nolūkā EJZF 
vajadzētu būt iespējai atbalstīt zvejas un 
akvakultūras produktu tirdzniecību 
saskaņā ar mērķiem, kas noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. 1379/2013 (“TKO regula”)15. 
Konkrētāk, vajadzētu būt pieejamam 
atbalstam, kas cita starpā paredzēts 
ražotāju organizāciju izveidei, tostarp 
zvejniecības kooperatīvu un 
mazapjoma ražotāju organizāciju 
izveidei, ražošanas un tirgvedības plānu 
īstenošanai, uzglabāšanai, veicināšanas 
un informēšanas kampaņām, jauna 
tirgus noieta veicināšanai, tirgus 
pētījumu veikšanai, Eiropas 
zivsaimniecības un akvakultūras 
produktu tirgus novērošanas centra 
(EUMOFA) saglabāšanai un 
nostiprināšanai un tirgus informācijas 
sagatavošanai un izplatīšanai.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
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15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras 
produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar 
ko groza Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 
(OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.) 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras 
produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar 
ko groza Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un 
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 
(OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.)
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