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27.3.2019 A8-0176/304

Grozījums Nr. 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
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 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, 
taču vienlaikus nedrīkstētu apdraudēt 
nepieciešamās investīcijas mazapjoma 
zvejas flotes pārklasificēšanai, 
atjaunošanai un pat zvejas apjoma 
maiņai, jo īpaši konkrētos gadījumos, kad 
attiecīgajiem kuģiem ir liels vidējais 
vecums un tie neievēro drošības un 
darbības pamatnosacījumus. Turklāt 
attiecībā uz flotei paredzētām investīcijām 
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un kompensācijām būtu jāizvirza stingri 
nosacījumi par to atbilstību KZP 
noteiktajiem saglabāšanas mērķiem.

Or. pt



AM\1181163EN.docx PE637.683v01-00

EN United in diversity EN

27.3.2019 A8-0176/305

Grozījums Nr. 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ņemot vērā zvejas darbību lielo 
neparedzamību, ārkārtas apstākļi var radīt 
zvejniekiem ievērojamus ekonomiskos 
zaudējumus. Lai mazinātu šādas sekas, 
EJZF vajadzētu būt iespējai atbalstīt 
kompensāciju par zvejas darbību ārkārtas 
pārtraukšanu, ko izraisījusi konkrētu 
saglabāšanas pasākumu, proti, daudzgadu 
plānu, krājumu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas izmantošanas mērķapjomu, 
pasākumu, ar kuriem zvejas kuģu zvejas 
kapacitāti pielāgo pieejamajām zvejas 
iespējām, un tehnisku pasākumu 
īstenošana, ārkārtas pasākumu īstenošana, 
ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīguma piemērošanas 
pārtraukšana force majeure dēļ, dabas 
katastrofa vai vides incidents. Atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tad, ja šādu apstākļu ietekme 
uz zvejniekiem ir ievērojama, t. i., ja 
attiecīgā kuģa komerciālās darbības ir 
apturētas vismaz 90 dienas pēc kārtas un 
ja darbības izbeigšanas rezultātā radušies 
ekonomiskie zaudējumi pārsniedz 30 % 
no attiecīgā uzņēmuma gada vidējā 
apgrozījuma noteiktā laikposmā. Šāda 
atbalsta piešķiršanas nosacījumos būtu 
jāņem vērā zuša zvejniecību specifika.

(27) Ņemot vērā zvejas darbību lielo 
neparedzamību, ārkārtas apstākļi var radīt 
zvejniekiem ievērojamus ekonomiskos 
zaudējumus. Lai mazinātu šādas sekas, 
EJZF vajadzētu būt iespējai atbalstīt 
kompensāciju par zvejas darbību ārkārtas 
pārtraukšanu, ko izraisījusi konkrētu 
saglabāšanas pasākumu, proti, daudzgadu 
plānu, krājumu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas izmantošanas mērķapjomu, 
pasākumu, ar kuriem zvejas kuģu zvejas 
kapacitāti pielāgo pieejamajām zvejas 
iespējām, un tehnisku pasākumu 
īstenošana, ārkārtas pasākumu īstenošana, 
ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīguma piemērošanas 
pārtraukšana force majeure dēļ, dabas 
katastrofa vai vides incidents. Atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tad, ja šādu apstākļu ietekme 
uz zvejniekiem ir ievērojama, t. i., ja 
attiecīgā kuģa komerciālās darbības ir 
apturētas vismaz 30 dienas. Šāda atbalsta 
piešķiršanas nosacījumos būtu jāņem vērā 
zuša zvejniecību specifika.
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27.3.2019 A8-0176/306

Grozījums Nr. 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai veicinātu ūdens resursu 
labvēlīgu attīstību un zvejniecības 
uzturēšanu ārpus zvejas aizlieguma 
sezonas, EJZF būtu jāspēj atbalstīt 
bioloģiskās sezonas, ja tās pārklājas ar 
sugu dzīves cikla kritiskiem periodiem, bet 
vienlaikus ir nepieciešamas zvejas resursu 
ilgtspējīgai izmantošanai.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Grozījums Nr. 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b)  Uzsver, ka steidzami jāatbalsta 
algu kompensācijas fonda izveide, lai 
uzskaitītu zvejas aizlieguma periodus, un 
uzsver, ka šādi periodi jāuzskata par 
faktisko darba laiku izdienas pensijas un 
citu sociālā nodrošinājuma tiesību 
noteikšanai. Turklāt atbalsta minimālās 
algas ieviešanu, ko noteiktu saskaņā ar 
vietējo praksi, sarunām un darba 
koplīgumiem.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Grozījums Nr. 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Mazapjoma piekrastes zveju veic 
zvejas kuģi, kuru garums ir mazāks par 
12 metriem un kuri neizmanto velkamus 
zvejas rīkus. Šajā sektorā darbojas gandrīz 
75 % no visiem Savienībā reģistrētajiem 
zvejas kuģiem, un tas nodrošina gandrīz 
pusi no kopējās nodarbinātības 
zivsaimniecības nozarē. Mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir īpaši atkarīgi 
no veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots. Tāpēc EJZF 
būtu uz tiem jāattiecina preferenciāls 
režīms, piemērojot 100 % atbalsta 
intensitātes likmi, tostarp darbībām, kas 
saistītas ar kontroli un noteikumu izpildi 
nolūkā veicināt ilgtspējīgu zvejas praksi. 
Turklāt dažas atbalsta jomas (t. i., atbalsts 
lietota kuģa iegādei un dzinēju nomaiņai 
vai modernizācijai) būtu jārezervē 
mazapjoma zvejai flotes segmentā, kur 
zvejas kapacitāte ir līdzsvarota ar 
pieejamajām zvejas iespējām. Papildus tam 
dalībvalstīm savā programmā būtu 
jāiekļauj rīcības plāns attiecībā uz 
mazapjoma piekrastes zveju, kas būtu 
jāuzrauga, pamatojoties uz rādītājiem, 
kuriem būtu jānosaka starpposma un 
galīgie mērķrādītāji.

(28) Mazapjoma piekrastes zveju veic 
zvejas kuģi, kuru garums ir mazāks par 
12 metriem un kuri neizmanto velkamus 
zvejas rīkus. Šajā sektorā darbojas gandrīz 
75 % no visiem Savienībā reģistrētajiem 
zvejas kuģiem, un tas nodrošina gandrīz 
pusi no kopējās nodarbinātības 
zivsaimniecības nozarē. Mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir īpaši atkarīgi 
no veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots. Tāpēc EJZF 
būtu uz tiem jāattiecina preferenciāls 
režīms, piemērojot 100 % atbalsta 
intensitātes likmi, tostarp darbībām, kas 
saistītas ar kontroli un noteikumu izpildi 
nolūkā veicināt ilgtspējīgu zvejas praksi. 
Turklāt dažas atbalsta jomas (t. i., atbalsts 
lietota kuģa iegādei, renovācijai, 
pārklasificēšanai un dzinēju nomaiņai vai 
modernizācijai) būtu jārezervē mazapjoma 
zvejai, lai nodrošinātu, ka zvejas 
kapacitāte tiek līdzsvarota ar pieejamajām 
zvejas iespējām. Papildus tam dalībvalstīm 
savā programmā būtu jāiekļauj rīcības 
plāns attiecībā uz mazapjoma piekrastes 
zveju, kas būtu jāuzrauga, pamatojoties uz 
rādītājiem, kuriem būtu jānosaka 
starpposma un galīgie mērķrādītāji.
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27.3.2019 A8-0176/309

Grozījums Nr. 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
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 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, veicinot 
jebkādus mehānismus, ar ko palielinātu 
pirmās pārdošanas cenu, lai atbalstītu 
zvejniekus, palielinot viņu darba 
atalgojumu, un veicinātu taisnīgu un 
atbilstīgu pievienotās vērtības sadali visā 
nozares vērtību veidošanas ķēdē, 
samazinot starpnieku peļņu, palielinot 
ražotājiem maksātās cenas un ierobežojot 
galapatērētāju maksātās cenas. 
Konkrētāk, vajadzētu būt pieejamam 
atbalstam, kas paredzēts ražotāju 
kooperatīvo organizāciju izveidei, 
ražošanas un tirgvedības plānu īstenošanai, 
jauna tirgus noieta veicināšanai un tirgus 
informācijas sagatavošanai un izplatīšanai.

__________________ __________________
15Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

15Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
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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.).

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.).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Grozījums Nr. 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zvejas kapacitātes koriģēšana un 
pārvaldība;

(a) zvejas kapacitātes koriģēšana un 
pārvaldība, tostarp pārklasificējot vai 
renovējot kuģus vai to dzinējus, lai tie 
ilgāk varētu palikt jūrā un to darbība būtu 
drošāka;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Grozījums Nr. 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nozares vērtību ķēdes stiprināšana 
un tirgvedības stratēģiju veicināšana;

(c) nozares vērtību ķēdes stiprināšana 
un tirgvedības stratēģiju veicināšana, 
veicinot jebkādus mehānismus, ar ko 
palielinātu pirmās pārdošanas cenu, lai 
atbalstītu zvejniekus, palielinot viņu darba 
atalgojumu, un veicinātu taisnīgu un 
atbilstīgu pievienotās vērtības sadali visā 
nozares vērtību veidošanas ķēdē, 
samazinot starpnieku peļņu, palielinot 
ražotājiem maksātās cenas un ierobežojot 
galapatērētāju maksātās cenas.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Grozījums Nr. 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
16. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) kuģu pārklasificēšana, 
atjaunošana un izmēra maiņa, ja kuģi 
nepārprotami novecojuši, kas ļautu 
uzlabot zvejas apstākļus un paildzināt jūrā 
pavadīto laiku.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Grozījums Nr. 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
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
18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgā kuģa komerciālās darbības 
ir apturētas vismaz 90 dienas pēc kārtas; 

(a) attiecīgā kuģa komerciālās darbības 
ir apturētas vismaz 30 dienas pēc kārtas; un

Or. pt


