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LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/288

Grozījums Nr. 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL 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, tādējādi 
risinot pilsoņu drošības jautājumus.

(2) Savienībai kā pasaules mēroga 
dalībniecei okeānu jomā, lielākajai jūras 
telpai pasaulē (tālāko reģionu un aizjūras 
zemju un teritoriju ziņā) 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, NNN 
zveju un okeānu piesārņojumu, tādējādi 
risinot pilsoņu drošības jautājumus.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/289

Grozījums Nr. 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) EJZF pēc 2020. gada būtu jābalsta 
uz vienkāršotu struktūru, kurā nav iepriekš 
noteiktu, pārāk preskriptīvu Savienības 
līmeņa pasākumu un detalizētu atbilstības 
noteikumu. Tā vietā būtu jāapraksta katras 
prioritātes plašās atbalsta jomas. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāizstrādā sava 
programma, norādot tajā visatbilstošākos 
līdzekļus prioritāšu sasniegšanai. Dažādos 
pasākumus, ko dalībvalstis norādījušas 
minētajās programmās, var atbalstīt 
saskaņā ar šīs regulas un Regulas (ES) 
Nr. [regula, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus] noteikumiem, ja vien uz 
minētajiem pasākumiem attiecas šajā 
regulā norādītās atbalsta jomas. Lai 
izvairītos no negatīvas ietekmes 
zvejniecību saglabāšanas jomā, ir jānosaka 
saraksts ar neatbilstīgajām darbībām, 
piemēram, vispārējs aizliegums veikt tādas 
investīcijas, kas palielina zvejas kapacitāti. 
Turklāt attiecībā uz flotei paredzētām 
investīcijām un kompensācijām būtu 
jāizvirza stingri nosacījumi par to atbilstību 
KZP noteiktajiem saglabāšanas mērķiem.

(11) EJZF pēc 2020. gada būtu jābalsta 
uz vienkāršotu struktūru, kurā nav iepriekš 
noteiktu, pārāk preskriptīvu Savienības 
līmeņa pasākumu un detalizētu atbilstības 
noteikumu. Tā vietā būtu jāapraksta katras 
prioritātes plašās atbalsta jomas. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāizstrādā sava 
programma, norādot tajā visatbilstošākos 
līdzekļus prioritāšu sasniegšanai. Dažādos 
pasākumus, ko dalībvalstis norādījušas 
minētajās programmās, var atbalstīt 
saskaņā ar šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 
[regula, ar ko paredz kopīgus noteikumus] 
noteikumiem, ja vien minētie pasākumi 
atbilst šajā regulā norādītajām prioritātēm. 
Lai izvairītos no negatīvas ietekmes 
zvejniecību saglabāšanas jomā, ir jānosaka 
saraksts ar neatbilstīgajām darbībām, 
piemēram, vispārējs aizliegums veikt tādas 
investīcijas, kas palielina zvejas kapacitāti, 
un okeāniem nelabvēlīgas zvejas prakses. 
Turklāt attiecībā uz flotei paredzētām 
investīcijām un kompensācijām būtu 
jāizvirza stingri nosacījumi par to atbilstību 
KZP noteiktajiem saglabāšanas mērķiem.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/290

Grozījums Nr. 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) EJZF vajadzētu būt iespējai 
dalītās pārvaldības ietvaros atbalstīt jūras 
un piekrastes bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu. 
Šajā nolūkā vajadzētu būt pieejamam 
atbalstam, kas paredzēts kompensācijām 
par pazaudēto zvejas rīku un drazu 
savākšanu jūrā, ko veic zvejnieki, un 
investīcijām ostās, kuras vajadzīgas, lai 
nodrošinātu piemērotas pazaudēto zvejas 
rīku un jūrā savākto drazu pieņemšanas 
iekārtas. Atbalstam vajadzētu būt 
pieejamam arī darbībām, kuru mērķis ir 
jūras vidē sasniegt vai uzturēt labu vides 
stāvokli, kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2008/56/EK (“Jūras 
stratēģijas pamatdirektīva”)11, saskaņā ar 
minēto direktīvu izveidoto telpiskās 
aizsardzības pasākumu īstenošanai, Natura 
2000 teritoriju pārvaldībai, atjaunošanai un 
uzraudzībai saskaņā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK (“Dzīvotņu 
direktīva”)12, kā arī sugu aizsardzībai 
saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/147/EK (“Putnu direktīva”)13. 
Saskaņā ar mērķi sasniegt vai saglabāt labu 
vides stāvokli jūras vidē EJZF tiešās 
pārvaldības ietvaros vajadzētu atbalstīt tīru 

(30) Dalītās pārvaldības ietvaros 25 % 
no EJZF ir jāatbalsta jūras un piekrastes 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
aizsardzība un atjaunošana. Šajā nolūkā 
vajadzētu būt pieejamam atbalstam, kas 
paredzēts kompensācijām par pazaudēto 
zvejas rīku un drazu, jo īpaši plastmasas, 
savākšanu jūrā, ko veic zvejnieki, un 
investīcijām ostās, kuras vajadzīgas, lai 
nodrošinātu piemērotas pazaudēto zvejas 
rīku un jūrā savākto drazu pieņemšanas un 
uzglabāšanas telpas. Atbalstam vajadzētu 
būt pieejamam arī darbībām, kuru mērķis ir 
jūras vidē sasniegt vai uzturēt labu vides 
stāvokli, kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2008/56/EK (“Jūras 
stratēģijas pamatdirektīva”)11, saskaņā ar 
minēto direktīvu izveidoto telpiskās 
aizsardzības pasākumu īstenošanai, Natura 
2000 teritoriju pārvaldībai, atjaunošanai un 
uzraudzībai saskaņā ar prioritārās rīcības 
plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK (“Dzīvotņu 
direktīva”)12, kā arī sugu aizsardzībai 
saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/147/EK (“Putnu direktīva”)13, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/60/EK un Savienības 
standartiem attiecībā uz komunāliem 
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un veselīgu jūru veicināšanu un Eiropas 
stratēģijas attiecībā uz plastmasu aprites 
ekonomikā īstenošanu, kura izstrādāta 
Komisijas 2016. gada 16. janvāra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai14.

notekūdeņiem un arī tālāko reģionu jūras 
faunas un floras aizsardzībai un 
uzlabošanai paredzētu stacionāru vai 
pārvietojamu ierīču būvniecību, 
ierīkošanu, modernizāciju un zinātnisko 
sagatavošanu un novērtēšanu. Saskaņā ar 
mērķi sasniegt vai saglabāt labu vides 
stāvokli jūras vidē EJZF tiešās pārvaldības 
ietvaros vajadzētu atbalstīt tīru un veselīgu 
jūru veicināšanu un Eiropas stratēģijas 
attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā 
īstenošanu, kura izstrādāta Komisijas 
2016. gada 16. janvāra paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai14.

____________________________ ___
11. Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Direktīva 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 
(OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp.). 

11. Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Direktīva 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 
(OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp.). 

12. Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV 
L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

12. Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV 
L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

13. Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

13. Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/291

Grozījums Nr. 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību 
un jūras bioloģisko resursu saglabāšanu;

(1) veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību 
un jūras bioloģisko resursu aizsardzību, 
atjaunošanu un saglabāšanu;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/292

Grozījums Nr. 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums EJZF īstenošanai 
laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam 
ir 6 140 000 000 EUR faktiskajās cenās.

1. Finansējums EJZF īstenošanai 
laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam 
ir tāds pats kā 2014.–2020. gadam, proti, 6 
867 000 000 EUR 2018. gada 
salīdzināmās cenās (t. i., 7 739 000 
000 EUR faktiskajās cenās). Vismaz 25 % 
no minētā finansējuma piešķir 
1. prioritātei, kā noteikts šīs regulas 
4. panta 1. punkta 1. daļā.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/293

Grozījums Nr. 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 131 000 000 EUR Gvadelupai, 
Francijas Gviānai, Martinikai, Majotai, 
Reinjonai un Senmartēnai.

(c) 172 900 000 EUR Gvadelupai, 
Francijas Gviānai, Martinikai, Majotai, 
Reinjonai un Senmartēnai.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/294

Grozījums Nr. 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts– ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) programmas ieguldījumu NNN 
zvejas apkarošanā.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/295

Grozījums Nr. 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz LESD I pielikumā 
minētajiem zvejas un akvakultūras 
produktiem, kuriem ir piemērojams LESD 
107., 108. un 109. pants, Komisija 
saskaņā ar LESD 108. pantu var atļaut 
LESD 349. pantā minētajos tālākajos 
reģionos atbalstu darbībai zvejas un 
akvakultūras produktu ražošanas, 
pārstrādes un tirdzniecības nozarēs, lai 
kompensētu šo reģionu īpašos 
ierobežojumus, kas saistīti ar to 
nošķirtību, izolētību un izteikto 
nomaļumu.
Dalībvalstis var piešķirt papildu 
finansējumu 21. pantā minēto 
kompensācijas plānu īstenošanai. Šādos 
gadījumos dalībvalstis Komisijai paziņo 
par piešķirto valsts atbalstu, ko Komisija 
var apstiprināt saskaņā ar šo regulu kā 
daļu no minētajiem plāniem. Attiecībā uz 
šādi paziņotu valsts atbalstu uzskata, ka 
tas paziņots LESD 108. panta 3. punkta 
pirmā teikuma nozīmē.

Or. en



AM\1181160LV.docx PE637.683v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

27.3.2019 A8-0176/296

Grozījums Nr. 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) jūras gultnes tralēšana dziļumā, 
kas pārsniedz 200 metrus.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Grozījums Nr. 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 13. panta 
a) apakšpunkta, tālākajos reģionos 
1. punktā minēto atbalstu kolektīvām 
noenkurotām zivju pievilināšanas ierīcēm 
var piešķirt tikai tad, ja attiecīgās ierīces 
veicina ilgtspējīgu un selektīvu zveju.

Or. en


