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Grozījums Nr. 1
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka ir vajadzīgi pienācīgi 
finanšu pasākumi, lai garantētu 
dzīvotspējīgu zivsaimniecības nozari, 
norāda, ka KZP mērķi ir sasniedzami 
vienīgi tad, ja ir pietiekams budžets; 
norāda, ka minētais budžets ir koncentrēts 
III iedaļā un 11. sadaļā “Jūrlietas un 
zivsaimniecība”; atgādina, ka budžeta 
lielākā daļa ir paredzēta Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondam (EJZF) un 
obligātajām iemaksām reģionālajām 
zvejniecības pārvaldības organizācijām un 
ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumiem;

1. atgādina, ka ir vajadzīgi pienācīgi 
finanšu pasākumi, lai garantētu 
dzīvotspējīgu zivsaimniecības nozari, 
norāda, ka KZP mērķi ir sasniedzami 
vienīgi tad, ja ir pietiekams budžets; 
norāda, ka minētais budžets ir koncentrēts 
III iedaļā un 11. sadaļā “Jūrlietas un 
zivsaimniecība”; atgādina, ka budžeta 
lielākā daļa ir mērķtiecīgi paredzēta 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondam (EJZF) un obligātajām iemaksām 
reģionālajām zvejniecības pārvaldības 
organizācijām un ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nolīgumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka būtu jāpanāk līdzsvars 
starp vides prioritātēm un sociālo un 
ekonomisko stabilitāti, lai sasniegtu 
ilgtspējīgu zilo ekonomiku, jo īpaši 
kopienām, kas ir atkarīgas no mazapjoma 
piekrastes zvejas; 

Or. it

Grozījums Nr. 3
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Cláudia Monteiro de Aguiar

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka KZP galvenajiem 
mērķiem būtu jārod līdzsvars starp 
nozares, kura ir Eiropas Savienībai 
stratēģiski nozīmīga, dzīvotspēju un 
nepieciešamību saglabāt jūras 
ekosistēmas, attīstot ekonomiskā un vides 
ziņā ilgtspējīgu zivsaimniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti; jāpalielina 
zināšanas par jūru, tostarp pētot klimata 
pārmaiņu un piesārņojuma ietekmi uz 
krājumiem; plašākā aspektā uzskata, ka 
zvejnieki būtu jāmudina dot ieguldījumu 
zināšanu ieguvei par jūru un šim mērķim 
būtu jānodrošina finansējums 
instrumentiem mērījumu veikšanai uz 
kuģa; 
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Or. fr

Grozījums Nr. 5
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem, un ka, lai arī 
zināšanas ir uzlabojušās, budžeta 
apropriācijas saskaņā ar III iedaļas 
11. sadaļu būtu šim nolūkam jāsaglabā 
tādā pat līmenī;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Pierre Karleskind

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai uzlabotu krājumu novērtēšanas 
kvalitāti un zināšanas par faktoriem, kas 
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novērtēšanas kvalitāti; ietekmē to attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti un dotu ieguldījumu 
ilgtspējīgā zivsaimniecībā;

Or. hr

Grozījums Nr. 8
France Jamet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 



AM\1187668LV.docx 7/32 PE639.923v02-00

LV

būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

būtu jāpalielina organizācijām piešķirtie 
Savienības līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu 
krājumu novērtēšanas kvalitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Cláudia Monteiro de Aguiar

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
Savienības līdzekļiem ir jābūt 
saskanīgiem ar šiem mērķiem, lai 
starptautiskās un dalībvalstu zinātniskās 
pētniecības organizācijas vēl vairāk 
uzlabotu krājumu novērtēšanas kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 

2. uzskata, ka līdz šim ir veikti 
ievērojami centieni, lai palielinātu 
zinātniski pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
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pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

Or. it

Grozījums Nr. 11
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpalielina starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām piešķirtie Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

2. uzskata, ka ir veikti ievērojami 
centieni, lai palielinātu zinātniski 
pamatotas zināšanas par jūras 
bioloģiskajiem resursiem. Lai arī zināšanas 
ir uzlabojušās, tomēr tās joprojām nav 
pietiekamas, lai varētu sniegt pienācīgu 
situācijas novērtējumu; uzskata, ka tādēļ 
būtu jāpiešķir starptautiskajām un 
dalībvalstu zinātniskās pētniecības 
organizācijām pietiekami Savienības 
līdzekļi, lai vēl vairāk uzlabotu krājumu 
novērtēšanas kvalitāti;

Or. hr

Grozījums Nr. 12
Francisco José Millán Mon

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka vairāk nekā puse no 
Savienībā piegādātajiem zvejniecības 

3. norāda, ka vairāk nekā puse no 
Savienībā piegādātajiem zvejniecības 
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produktiem nāk no starptautiskajiem 
ūdeņiem un trešo valstu ekskluzīvajām 
ekonomikas zonām; uzskata, ka 2020. gada 
budžeta vajadzībām ir jāaprēķina atbilstošs 
un uzticams budžeta nodrošinājums, lai 
pildītu starptautiskajos zivsaimniecības 
nolīgumos paredzētos pienākumus un 
attīstītu Savienības līdzdalību reģionālās 
zivsaimniecības pārvaldības organizācijās;

produktiem nāk no starptautiskajiem 
ūdeņiem un trešo valstu ekskluzīvajām 
ekonomikas zonām; uzsver, ka tam, lai ES 
veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību trešo 
valstu ūdeņos, ir būtiska nozīme attiecībā 
pret ES floti un ES un trešo valstu 
piekrastes kopienu labklājību, zvejas 
resursu un jūras vides saglabāšanu, 
vietējo industriju attīstību, nodarbinātību, 
ko rada zveja, apstrāde un tirdzniecība, 
un to, kādu ieguldījumu zveja dod 
pārtikas nodrošinātībā;  atgādina, cik 
liela stratēģiskā nozīme ir ilgtspējīgas 
zivsaimniecības partnerattiecību 
nolīgumiem un — plašākā skatījumā — 
KZP ārējai dimensijai; uzskata, ka 
2020. gada budžeta vajadzībām ir 
jāaprēķina atbilstošs un uzticams budžeta 
nodrošinājums un ka pašreizējais budžets 
būtu jāsaglabā nesamazināts, lai pildītu 
starptautiskajos zivsaimniecības nolīgumos 
paredzētos pienākumus un nodrošinātu 
Savienības līdzdalību reģionālās 
zivsaimniecības pārvaldības organizācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka vairāk nekā puse no 
Savienībā piegādātajiem zvejniecības 
produktiem nāk no starptautiskajiem 
ūdeņiem un trešo valstu ekskluzīvajām 
ekonomikas zonām; uzskata, ka 2020. gada 
budžeta vajadzībām ir jāaprēķina atbilstošs 
un uzticams budžeta nodrošinājums, lai 
pildītu starptautiskajos zivsaimniecības 
nolīgumos paredzētos pienākumus un 
attīstītu Savienības līdzdalību reģionālās 
zivsaimniecības pārvaldības organizācijās;

3. norāda, ka vairāk nekā puse no 
Savienībā piegādātajiem zvejniecības 
produktiem nāk no starptautiskajiem 
ūdeņiem un trešo valstu ekskluzīvajām 
ekonomikas zonām; uzskata, ka 2020. gada 
budžeta vajadzībām noteikti ir jāaprēķina 
atbilstošs un uzticams budžeta 
nodrošinājums, lai pildītu starptautiskajos 
zivsaimniecības nolīgumos paredzētos 
pienākumus un attīstītu Savienības 
līdzdalību reģionālās zivsaimniecības 
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pārvaldības organizācijās;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka vairāk nekā puse no 
Savienībā piegādātajiem zvejniecības 
produktiem nāk no starptautiskajiem 
ūdeņiem un trešo valstu ekskluzīvajām 
ekonomikas zonām; uzskata, ka 2020. gada 
budžeta vajadzībām ir jāaprēķina atbilstošs 
un uzticams budžeta nodrošinājums, lai 
pildītu starptautiskajos zivsaimniecības 
nolīgumos paredzētos pienākumus un 
attīstītu Savienības līdzdalību reģionālās 
zivsaimniecības pārvaldības organizācijās;

3. norāda, ka vairāk nekā puse no 
Savienībā piegādātajiem zvejniecības 
produktiem nāk no starptautiskajiem 
ūdeņiem un/vai trešo valstu ekskluzīvajām 
ekonomikas zonām; uzskata, ka 2020. gada 
budžeta vajadzībām ir jāaprēķina atbilstošs 
un uzticams budžeta nodrošinājums, lai 
pildītu starptautiskajos zivsaimniecības 
nolīgumos paredzētos pienākumus un 
attīstītu Savienības līdzdalību reģionālās 
zivsaimniecības pārvaldības organizācijās;

Or. it

Grozījums Nr. 15
France Jamet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka vairāk nekā puse no 
Savienībā piegādātajiem zvejniecības 
produktiem nāk no starptautiskajiem 
ūdeņiem un trešo valstu ekskluzīvajām 
ekonomikas zonām; uzskata, ka 2020. gada 
budžeta vajadzībām ir jāaprēķina atbilstošs 
un uzticams budžeta nodrošinājums, lai 
pildītu starptautiskajos zivsaimniecības 
nolīgumos paredzētos pienākumus un 
attīstītu Savienības līdzdalību reģionālās 

3. norāda, ka vairāk nekā puse no 
Savienībā piegādātajiem zvejniecības 
produktiem nāk no starptautiskajiem 
ūdeņiem un/vai trešo valstu ekskluzīvajām 
ekonomikas zonām; uzskata, ka 2020. gada 
budžeta vajadzībām ir jāaprēķina atbilstošs 
un uzticams budžeta nodrošinājums, lai 
pildītu starptautiskajos zivsaimniecības 
nolīgumos paredzētos pienākumus un 
attīstītu Savienības līdzdalību reģionālās 
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zivsaimniecības pārvaldības organizācijās; zivsaimniecības pārvaldības organizācijās;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka ES ir tādu 
starptautisku nolīgumu puse kā Parīzes 
nolīgums un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķi, tostarp mērķis Nr. 14 — saglabāt 
un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un 
jūras resursus par labu ilgtspējīgai 
attīstībai — un ka tai ir jāievēro savas 
apņemšanās, izstrādājot savas politikas 
jomas, tostarp kopējo zivsaimniecības 
politiku; 

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Pierre Karleskind

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā 
zivsaimniecības produktu patēriņa 
problēmu;

4. atgādina, ka viens no KZP 
mērķiem ir palīdzēt nodrošināt Eiropas 
Savienībā pārtikas drošību;  atgādina, ka 
būtiska daļa zivsaimniecības produktu, ko 
patērē ES, tiek ievesti; uzsver, ka 
akvakultūra kļūst par svarīgu elementu 
centienos sasniegt šo mērķi un samazina 
ES atkarību no zivsaimniecības produktu 
importa;

Or. fr
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Grozījums Nr. 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu;

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu un ka tās 
tālāka attīstība var sniegt zvejai ilgtspējīgu 
alternatīvu, jo vairāk nekā 85 000 cilvēku 
visā Eiropas Savienībā jau ir nodarbināti 
akvakultūras nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu;

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu; uzskata, ka 
Savienībai ir jānodala vairāk līdzekļu, jo 
akvakultūra ir inovatīva ekonomikas 
nozare un visātrāk augošais pārtikas 
ražošanas darbības veids; 

Or. hr

Grozījums Nr. 20
Balázs Hidvéghi
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu;

4. atgādina, ka gan jūras, gan 
saldūdens akvakultūra kļūst par svarīgu 
elementu Savienības centienos atrisināt 
aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu un palīdz 
sasniegt ilgtspējīgas un ekoloģiskas zvejas 
mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu;

4. atgādina, ka ilgtspējīga (arī vides 
aizsardzības ziņā) akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu;

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu un ir jāīsteno 
ilgtspējīga pieeja;
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Or. fr

Grozījums Nr. 23
France Jamet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu;

4. atgādina, ka akvakultūra kļūst par 
svarīgu elementu Savienības centienos 
atrisināt aizvien pieaugošā zivsaimniecības 
produktu patēriņa problēmu un saglabāt 
jūras resursus;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka 2020. gada budžetā īpaša 
nozīme būtu jāpiešķir finanšu resursiem, 
kas paredzēti tam, lai palīdzētu flotēm 
sekmīgi īstenot izkraušanas pienākuma 
shēmas;

5. uzsver, ka 2020. gada budžetā īpaša 
nozīme būtu jāpiešķir finanšu resursiem, 
kas vajadzīgi, lai palīdzētu zvejas nozarei, 
kamēr tiek īstenotas izkraušanas 
pienākuma shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka 2020. gada budžetā īpaša 5. uzsver, ka 2020. gada budžetā īpaša 
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nozīme būtu jāpiešķir finanšu resursiem, 
kas paredzēti tam, lai palīdzētu flotēm 
sekmīgi īstenot izkraušanas pienākuma 
shēmas;

nozīme būtu jāpiešķir finanšu resursiem, 
kas paredzēti tam, lai palīdzētu flotēm 
pilnībā un vieglāk pildīt izkraušanas 
pienākuma noteikumus, no kuriem tagad 
visi ir spēkā;

Or. it

Grozījums Nr. 26
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka 2020. gada budžetā īpaša 
nozīme būtu jāpiešķir finanšu resursiem, 
kas paredzēti tam, lai palīdzētu flotēm 
sekmīgi īstenot izkraušanas pienākuma 
shēmas;

5. uzsver, ka 2020. gada budžetā īpaša 
nozīme būtu jāpiešķir finanšu resursiem, 
kas paredzēti tam, lai palīdzētu flotēm 
sekmīgi īstenot izkraušanas pienākuma 
shēmas, jo īpaši ar speciālu palīdzību 
mazapjoma piekrastes zvejas flotēm;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Pierre Karleskind

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots;

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi; uzsver, ka minētais sektors aptver 
gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots; atgādina, ka 
tālāko reģionu flotei ir galvenokārt 
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nerūpniecisks raksturs un tai 
nepieciešams pievērst īpašu uzmanību, 
ņemot vērā šo reģionu īpašās ģeogrāfiskās 
iezīmes;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka 
mazapjoma piekrastes zvejas operatori ir 
atkarīgi no veselīgiem zivju krājumiem, 
kas ir to galvenais ienākumu avots;

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka 
mazapjoma piekrastes zvejas operatori ir 

6. atkārtoti norāda uz to, cik svarīgs ir 
finansējums mazapjoma nerūpnieciskās 
zvejas flotēm, kuras pārstāv gandrīz 75 % 
no visiem Savienībā reģistrētajiem zvejas 
kuģiem un dod darbu gandrīz pusei no 
zivsaimniecības nozarē strādājošajiem; 
aicina palielināt finansējumu, kas 
paredzēts šīm darbībām; 



AM\1187668LV.docx 17/32 PE639.923v02-00

LV

atkarīgi no veselīgiem zivju krājumiem, 
kas ir to galvenais ienākumu avots;

Or. it

Grozījums Nr. 30
France Jamet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka 
mazapjoma piekrastes zvejas operatori ir 
atkarīgi no veselīgiem zivju krājumiem, 
kas ir to galvenais ienākumu avots;

6. atkārtoti norāda uz to, cik svarīgs ir 
finansējums mazapjoma nerūpnieciskās 
zvejas flotēm, kuras pārstāv gandrīz 75 % 
no visiem Savienībā reģistrētajiem zvejas 
kuģiem un dod darbu gandrīz pusei no 
zivsaimniecības nozarē strādājošajiem; 
aicina palielināt finansējumu, kas 
paredzēts šīm darbībām; 

Or. it

Grozījums Nr. 31
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
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galvenais ienākumu avots; galvenais ienākumu avots; tādēļ uzskata, 
ka Savienībai ir jānodala vairāk līdzekļu 
šai zivsaimniecības kategorijai;

Or. hr

Grozījums Nr. 32
Pietro Bartolo

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots;

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām, un tāpēc ir svarīgs 
ekonomiskais un sociālais faktors 
daudzās piekrastes kopienās; norāda, ka 
mazapjoma piekrastes zvejas operatori ir 
atkarīgi no veselīgiem zivju krājumiem, 
kas ir to galvenais ienākumu avots;

Or. it

Grozījums Nr. 33
France Jamet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
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nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots;

nozares darbvietām, jo īpaši attālākajos 
reģionos; norāda, ka mazapjoma piekrastes 
zvejas operatori ir atkarīgi no veselīgiem 
zivju krājumiem, kas ir to galvenais 
ienākumu avots;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots;

6. atkārtoti norāda uz piekrastes, salu 
un mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots;

Or. hr

Grozījums Nr. 35
Cláudia Monteiro de Aguiar

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 

6. atkārtoti norāda uz piekrastes un 
mazapjoma nerūpnieciskās zvejas flotu 
nozīmi un uzsver, ka minētais sektors 
aptver gandrīz 75 % no visiem Savienībā 
reģistrētajiem zvejas kuģiem un nodrošina 
gandrīz pusi no visām zivsaimniecības 
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nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
veselīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots;

nozares darbvietām; norāda, ka mazapjoma 
piekrastes zvejas operatori ir atkarīgi no 
noturīgiem zivju krājumiem, kas ir to 
galvenais ienākumu avots;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām jūrniecības darbībām, piemēram, 
tūrismu, un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām jūrniecības darbībām, piemēram, 
tūrismu, jūras resursu saglabāšanu, datu 
vākšanu un pētniecību, un palielināt savu 
zvejniecības darbību pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām jūrniecības darbībām, piemēram, 
tūrismu, un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām jūrniecības darbībām, piemēram, 
tūrismu, un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību, piemēram, 
nodrošinot nepieciešamos stimulus;

Or. it
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Grozījums Nr. 38
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām jūrniecības darbībām, piemēram, 
tūrismu, un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
sniegt finansējumu no zvejniecības 
atkarīgām kopienām, lai tās varētu 
diversificēt savu ekonomiku ar citām 
jūrniecības darbībām, piemēram, tūrismu, 
un palīdzēt tām palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

Or. it

Grozījums Nr. 39
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām jūrniecības darbībām, piemēram, 
tūrismu, un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām papildinošām darbībām, piemēram, 
tūrismu, un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

Or. hr

Grozījums Nr. 40
Cláudia Monteiro de Aguiar

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 7. aicina Komisiju un dalībvalstis 



PE639.923v02-00 22/32 AM\1187668LV.docx

LV

palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām jūrniecības darbībām, piemēram, 
tūrismu, un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savus ienākumu 
avotus ar citiem zilās ekonomikas 
sektoriem un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Pierre Karleskind

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām diversificēt savu ekonomiku ar 
citām jūrniecības darbībām, piemēram, 
tūrismu, un palielināt savu zvejniecības 
darbību pievienoto vērtību;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
palīdzēt no zvejniecības atkarīgām 
kopienām palielināt savu zvejniecības 
darbību vērtību un vajadzības gadījumā 
diversificēt savu ekonomiku ar citām 
jūrniecības darbībām, piemēram, tūrismu;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka līdztekus pašreizējo 
daudzgadu plānu pieņemšanai un jaunu 
tehnisko pasākumu īstenošanai ar mērķi 
panākt ilgtspējīga līmeņa zveju ir jāparedz 
stingra un pienācīgi finansēta kontroles 
politika;

8. norāda, ka līdztekus pašreizējo 
daudzgadu plānu pieņemšanai un jaunu 
tehnisko pasākumu īstenošanai ar mērķi 
panākt ilgtspējīga līmeņa zveju ir jāparedz 
stingra un pienācīgi finansēta kontroles 
politika; tādēļ uzskata, ka Savienībai ir 
jānodala vairāk līdzekļu daudzgadu plānu 
sagatavošanai un īstenošanai;

Or. hr
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Grozījums Nr. 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka līdztekus pašreizējo 
daudzgadu plānu pieņemšanai un jaunu 
tehnisko pasākumu īstenošanai ar mērķi 
panākt ilgtspējīga līmeņa zveju ir jāparedz 
stingra un pienācīgi finansēta kontroles 
politika;

8. stingri uzsver, ka jaunu daudzgadu 
plānu (MAP) pieņemšana, kam 
pievienojas ierobežojumi zvejas resursu 
aizsardzības nolūkā (piem., zvejas dienu 
samazināšana, ierobežojumi ģeogrāfiskā 
un sezonālā ziņā utt.), prasa nozīmīgus 
finansējuma ieguldījumus, lai uzturētu 
uzņēmumu darbību no novērstu darbvietu 
zudumus;

Or. it

Grozījums Nr. 44
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka līdztekus pašreizējo 
daudzgadu plānu pieņemšanai un jaunu 
tehnisko pasākumu īstenošanai ar mērķi 
panākt ilgtspējīga līmeņa zveju ir jāparedz 
stingra un pienācīgi finansēta kontroles 
politika;

8. norāda, ka līdztekus pašreizējo 
daudzgadu plānu pieņemšanai un jaunu 
tehnisko pasākumu īstenošanai ar mērķi 
panākt ilgtspējīga līmeņa zveju ir jāparedz 
samērīga un pienācīgi finansēta kontroles 
politika, jo īpaši attiecībā uz mazapjoma 
piekrastes zvejas flotēm;

Or. it

Grozījums Nr. 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Atzinuma projekts
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8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka līdztekus pašreizējo 
daudzgadu plānu pieņemšanai un jaunu 
tehnisko pasākumu īstenošanai ar mērķi 
panākt ilgtspējīga līmeņa zveju ir jāparedz 
stingra un pienācīgi finansēta kontroles 
politika;

8. norāda, ka līdztekus pašreizējo 
daudzgadu plānu pieņemšanai un jaunu 
tehnisko pasākumu īstenošanai ar mērķi 
panākt ilgtspējīga līmeņa zveju ir jāparedz 
piemērota un pienācīgi finansēta kontroles 
politika;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atgādina, cik vitāli svarīgi ir 
sociālie un ekonomiskie pasākumi līdzās 
pārvaldības lēmumiem par zvejas 
darbības ierobežošanu, tā lai tiktu 
saglabāti pienācīgi ilgtspējas līmeņi; 

Or. it

Grozījums Nr. 47
Pierre Karleskind

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA); norāda, ka tam būtu 
jāatspoguļojas minētās aģentūras budžetā;

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA); norāda, ka tai ir jāsaņem 
pienācīgs budžets, ņemot vērā Eiropas 
krasta apsardzes funkcijas, ko tā veic 
sadarbībā ar Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūru (Frontex) un Eiropas 
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Jūras drošības aģentūru (EMSA);

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA); norāda, ka tam būtu 
jāatspoguļojas minētās aģentūras budžetā;

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA); tas pats ir sakāms par Eiropas 
Jūras drošības aģentūras (EMSA) darbu 
piesārņojuma novēršanā un jūras 
drošības uzturēšanā; norāda, ka tam būtu 
attiecīgi jāatspoguļojas to budžetos;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA); norāda, ka tam būtu 
jāatspoguļojas minētās aģentūras budžetā;

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA) un ka finansējums būtu jāsaglabā 
pašreizējā līmenī;

Or. it

Grozījums Nr. 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
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Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA); norāda, ka tam būtu 
jāatspoguļojas minētās aģentūras budžetā;

9. norāda, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA) un ka finansējums būtu attiecīgi 
jāsaglabā pašreizējā līmenī;

Or. it

Grozījums Nr. 51
France Jamet

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā nozīmīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA); norāda, ka tam būtu 
jāatspoguļojas minētās aģentūras budžetā;

9. uzsver, ka KZP koordinēšanā un 
īstenošanā svarīga loma ir Eiropas 
Zivsaimniecības kontroles aģentūrai 
(EFCA); norāda, ka tam būtu 
jāatspoguļojas minētās aģentūras budžetā;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver jūras plastmasas 
piedrazojuma problēmu; uzskata, ka būtu 
vajadzīgi papildu centieni un ka būtu 
jānodrošina pienācīgi resursi, lai 
nodrošinātu, ka tiek īstenoti attiecīgie 
noteikumi par plastmasas produktu 
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ietekmes samazināšanu jūrā; 

Or. hr

Grozījums Nr. 53
Francisco José Millán Mon

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–2020. 
gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit ārkārtīgi 
liela nozīme ir jāpievērš jaunas finanšu 
shēmas izveidei 2021.–2027. gadam; 
uzskata, ka Savienības budžetam ir jākļūst 
vēl elastīgākam, lai varētu pienācīgi reaģēt 
uz jauno situāciju;

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–
2020. gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit 
ārkārtīgi liela nozīme ir jāpievērš jaunas 
finanšu shēmas izveidei 2021.–
2027. gadam; uzskata, ka Savienības 
budžetam ir jākļūst vēl elastīgākam, lai 
varētu pienācīgi reaģēt uz jauno situāciju; 
norāda, ka nekādā gadījumā Brexit 
rezultātā nevar tikt samazināti līdzekļi 
attiecībā uz pašreizējo EJZF (2014.-
2027. gadam);  gluži otrādi — pieprasa, 
lai budžets 2021.-2027. gadam tiktu 
palielināts, tā lai ekonomikas dalībnieki 
spētu pārvarēt nopietnās Brexit sekas.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Pierre Karleskind

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–2020. 
gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit ārkārtīgi 
liela nozīme ir jāpievērš jaunas finanšu 

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–
2020. gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit 
ārkārtīgi liela nozīme ir jāpievērš jaunas 
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shēmas izveidei 2021.–2027. gadam; 
uzskata, ka Savienības budžetam ir jākļūst 
vēl elastīgākam, lai varētu pienācīgi reaģēt 
uz jauno situāciju;

finanšu shēmas izveidei 2021.–
2027. gadam; uzskata, ka Savienības 
budžetam ir jākļūst vēl elastīgākam, lai 
varētu pienācīgi reaģēt uz jauno situāciju; 
uzskata, ka Brexit nedrīkstētu uzskatīt par 
iespēju Savienības budžeta 
samazināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
France Jamet

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–2020. 
gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit 
ārkārtīgi liela nozīme ir jāpievērš jaunas 
finanšu shēmas izveidei 2021.–2027. 
gadam; uzskata, ka Savienības budžetam 
ir jākļūst vēl elastīgākam, lai varētu 
pienācīgi reaģēt uz jauno situāciju;

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas zināmā mērā ietekmēs EJZF 
īstenošanu 2014.–2020. gadā; uzskata, ka 
attiecīgi būs nepieciešama Savienības 
budžeta lielāka elastība, kam pievienotos 
atbilstoši atbalsta pasākumi, ar kuriem 
kompensēt Brexit nelabvēlīgo ietekmi uz 
zivsaimniecības nozari;

Or. it

Grozījums Nr. 56
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–2020. 
gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit 
ārkārtīgi liela nozīme ir jāpievērš jaunas 
finanšu shēmas izveidei 2021.–2027. 

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas zināmā mērā ietekmēs EJZF 
īstenošanu 2014.–2020. gadā; uzskata, ka 
attiecīgi būs nepieciešama Savienības 
budžeta lielāka elastība, kam pievienotos 
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gadam; uzskata, ka Savienības budžetam 
ir jākļūst vēl elastīgākam, lai varētu 
pienācīgi reaģēt uz jauno situāciju;

atbilstoši atbalsta pasākumi, ar kuriem 
kompensēt Brexit nelabvēlīgo ietekmi uz 
zivsaimniecības nozari;

Or. it

Grozījums Nr. 57
Richard Corbett

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–2020. 
gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit ārkārtīgi 
liela nozīme ir jāpievērš jaunas finanšu 
shēmas izveidei 2021.–2027. gadam; 
uzskata, ka Savienības budžetam ir jākļūst 
vēl elastīgākam, lai varētu pienācīgi reaģēt 
uz jauno situāciju;

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes pašreizējo nodomu izstāties no 
Savienības, kas ietekmēs EJZF īstenošanu 
2014.–2020. gadā; norāda, ka Brexit 
gadījumā ārkārtīgi liela nozīme būtu 
jāpievērš jaunas finanšu shēmas izveidei 
2021.–2027. gadam; uzskata, ka Savienības 
budžetam ir jākļūst vēl elastīgākam, lai 
varētu pienācīgi reaģēt uz šādu situāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Diane Dodds

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–2020. 
gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit ārkārtīgi 
liela nozīme ir jāpievērš jaunas finanšu 
shēmas izveidei 2021.–2027. gadam; 
uzskata, ka Savienības budžetam ir jākļūst 
vēl elastīgākam, lai varētu pienācīgi reaģēt 
uz jauno situāciju;

10. vērš uzmanību uz Apvienotās 
Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, 
kas ietekmēs EJZF īstenošanu 2014.–
2020. gadā; norāda, ka saistībā ar Brexit 
ārkārtīgi liela nozīme ir jāpievērš jaunas 
finanšu shēmas izveidei 2021.–
2027. gadam; uzskata, ka Savienības 
budžetam ir jākļūst vēl elastīgākam, lai 
varētu pienācīgi reaģēt uz jauno situāciju; 
uzskata, ka visefektīvākais veids, kā 
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nepieļaut, ka tiek izjaukts EJZF un 
turpmākais finansējums, ir tāds, ka ES 
sarunu vedējiem būtu jārod tādi 
pragmatiski noteikumi, kas ir alternatīvi 
izstāšanās nolīguma projektā ietvertajam 
atbalsta noregulējumam, kurš paredz 
savstarpēju atbalstu Eiropas Parlamentā 
un AK parlamentā; 

Or. en

Grozījums Nr. 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. norāda, ka 2014.–2020. gada EJZF 
apguves līmenis sešus gadus pēc pašreizējā 
fonda pieņemšanas joprojām ir ļoti zems 
un ka Komisijai un dalībvalstīm ir 
jāpaātrina pārvaldības un kontroles 
procesi un jāatvieglo administratīvais 
slogs, lai nozarei nodrošinātu pienācīgu un 
savlaicīgu labumu.

11. norāda, ka 2014.–2020. gada EJZF 
apguves līmenis sešus gadus pēc pašreizējā 
fonda pieņemšanas vēl ir ļoti zems un ka 
tādēļ vajag pēc iespējas vienkāršot 
noteikumus, vienlaikus saglabājot 
efektīvu publisko izdevumu kontroli, lai 
nozarei nodrošinātu pienācīgu un 
savlaicīgu labumu, un efektīvāk īstenot 
KZP; 

Or. it

Grozījums Nr. 60
Rosa D'Amato

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. norāda, ka 2014.–2020. gada EJZF 
apguves līmenis sešus gadus pēc pašreizējā 
fonda pieņemšanas joprojām ir ļoti zems 
un ka Komisijai un dalībvalstīm ir 
jāpaātrina pārvaldības un kontroles procesi 

11. norāda, ka 2014.–2020. gada EJZF 
apguves līmenis sešus gadus pēc pašreizējā 
fonda pieņemšanas vēl ir ļoti zems un ka 
Komisijai un dalībvalstīm ir jāīsteno 
kontrole attiecībā pret valstu maksājumu 
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un jāatvieglo administratīvais slogs, lai 
nozarei nodrošinātu pienācīgu un 
savlaicīgu labumu.

aģentūrām, jāpaātrina pārvaldības un 
kontroles procesi un jāatvieglo 
administratīvais slogs, lai nozarei 
nodrošinātu pienācīgu un savlaicīgu 
labumu;

Or. it

Grozījums Nr. 61
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a vērš uzmanību uz nepieciešamību 
palielināt finansējumu konsultatīvajām 
padomēm, ņemot vērā to plašāko 
iesaistīšanos — saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 18. pantu — 
reģionalizācijas politikas jomās, kas 
skaidrāk izceļas daudzgadu pārvaldības 
plānos, kā arī jaunajā regulā par 
"tehniskajiem pasākumiem"; 

Or. it

Grozījums Nr. 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.b atgādina par to, kāda nozīme ir 
zvejniekiem kā "jūras sargiem", un 
aicina Komisiju piešķirt pienācīgu 
finansējumu pasākumiem, ar kuriem 
veicina zvejas un vides aizsardzības 
darbību apvienošanu, kombinējot tādas 
darbības kā plastmasas savākšana jūrā, 
ūdens paraugu ņemšana vai pētnieku 



PE639.923v02-00 32/32 AM\1187668LV.docx

LV

atrašanās uz kuģa, tādējādi vairāk 
samazinot ietekmi uz krājumiem; 

Or. it


