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Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 4
5. apsvērums

(5) Ilgtspējīga attīstība kā kopējās 
zivsaimniecības politikas sastāvdaļa kopš 
1993. gada ir integrēta noteikumos, kas 
reglamentē struktūrfondus. Tās īstenošana ir 
jāveic ar Eiropas Zivsaimniecības fonda 
palīdzību, vadoties pēc un piemērojoties 
ilgtspējīgas attīstības apstākļiem.

(5) Ilgtspējīga attīstība kā kopējās 
zivsaimniecības politikas sastāvdaļa kopš 
1993. gada ir integrēta noteikumos, kas 
reglamentē struktūrfondus. Tās īstenošana ir 
jāveic ar Eiropas Zivsaimniecības fonda 
palīdzību, vadoties pēc un piemērojoties 
ilgtspējīgas attīstības apstākļiem, un tās 
pamatā ir jābūt uzskatam, ka jūra ir zvejas 
kopienu teritoriālā priekšrocība un ka 
tāpēc diversifikācijai piekrastes kopienās ir 
jābūt zvejas papildinājumam, nevis tās 
alternatīvai.

Or. en

Justification

The sea is the territorial advantage of fishing communities. The idea that fishing is a dying 
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industry must be rejected. Fisheries can be fully sustainable. I support diversification in 
coastal communities – a diverse economy can only be a positive thing – but diversification 
should be an addition, not an alternative, to fishing. 

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 5
10. apsvērums

(10) Kopienas rīcībai jāpapildina tās 
darbības, ko veic dalībvalstis, vai jācenšas 
tās atbalstīt, kā arī, lai nodrošinātu 
ievērojamu pievienoto vērtību, ir jāstiprina 
partnerattiecības. Tas attiecas uz 
reģionālajām un vietējām varas iestādēm, 
citām kompetentām iestādēm, kā arī tām 
iestādēm, kuras ir atbildīgas par apkārtējo 
vidi un sieviešu un vīriešu vienlīdzības
veicināšanu, uz saimnieciskajiem un 
sociālajiem partneriem un citām 
kompetentām institūcijām. Attiecīgajiem 
partneriem jābūt iesaistītiem palīdzības 
sagatavošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.

(10) Kopienas rīcībai jāpapildina tās 
darbības, ko veic dalībvalstis, vai jācenšas 
tās atbalstīt, kā arī, lai nodrošinātu 
ievērojamu pievienoto vērtību, ir jāstiprina 
partnerattiecības. Tas attiecas uz 
reģionālajām un vietējām varas iestādēm, 
citām kompetentām iestādēm, kā arī tām 
iestādēm, kuras ir atbildīgas par apkārtējo 
vidi un nediskriminācijas, tostarp sieviešu 
un vīriešu līdztiesības, veicināšanu, uz 
saimnieciskajiem un sociālajiem partneriem 
un citām kompetentām institūcijām. 
Attiecīgajiem partneriem jābūt iesaistītiem 
palīdzības sagatavošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 6
1. pants

Ar šo regulu izveido Eiropas 
Zivsaimniecības fondu (turpmāk tekstā 
“Fonds”) un nosaka Kopienas palīdzības 
sistēmu ilgtspējīgai zivsaimniecības sektora
un piekrastes zvejas zonu attīstībai.

Ar šo regulu izveido Eiropas 
Zivsaimniecības fondu (turpmāk tekstā 
“Fonds”) un nosaka Kopienas palīdzības 
sistēmu ilgtspējīgai zivsaimniecības nozares, 
akvakultūras un piekrastes zvejas zonu 
attīstībai.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 7
3. panta (b) and (c) apakšpunkts

(b) “zvejnieks” apzīmē jebkuru personu, 
kura ir nodarbināta, pēc dalībvalsts 
atzinuma, kā pamatdarbā, uz ekspluatācijā 
esoša zvejas kuģa klāja;

(b) “zvejnieks” ir jebkura persona, kura 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts atzinumu ir 
nodarbināta (svītrojums) uz ekspluatācijā 
esoša zvejas kuģa klāja;

(c) “zivsaimniecības nozarē nodarbināta 
persona” apzīmē jebkuru personu, kura ir 
nodarbināta kā pamatdarbā zivsaimniecības 
nozarē, kā noteikts 1. pantā;

(c) “zivsaimniecības nozarē nodarbināta 
persona” ir jebkura persona, kura ir 
nodarbināta (svītrojums) zivsaimniecības 
nozarē, kā noteikts 1. pantā;

Or. en

Justification

Financial support should not be awarded only to subjects whose main occupation is fisheries. 
There are plenty of SMEs that must have other occupations besides fisheries.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 8
4. panta (fa) apakšpunkts (jauns)

(fa) veicināt akvakultūru un iekšzemes 
zveju.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 9
6. panta 2. un 3. punkts

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 2. Komisija un dalībvalstis saskaņā ar savu 
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Fonda palīdzība atbilst Kopienas 
aktivitātēm, politikai un prioritātēm.

iestāžu struktūru nodrošina, ka Fonda 
palīdzība atbilst Kopienas aktivitātēm, 
politikai un prioritātēm.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka Fonda 
finansētās darbības atbilst Līguma 
noteikumiem, tiesību aktiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Līgumu un Kopienas politikai un 
rīcībai, jo īpaši saistībā ar konkurences 
noteikumiem, valsts pasūtījumu piešķiršanu 
un vides aizsargāšanu un uzlabošanu.

3. Dalībvalstis saskaņā ar savu iestāžu 
struktūru nodrošina, ka Fonda finansētās 
darbības atbilst Līguma noteikumiem, 
tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līgumu un Kopienas politikai un rīcībai, jo 
īpaši saistībā ar konkurences noteikumiem, 
valsts pasūtījumu piešķiršanu un vides 
aizsargāšanu un uzlabošanu.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 10
8. panta 2. punkts

2. Dalībvalsts ieceļ vispārstāvnieciskākos 
partnerus valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī un saimnieciskajā, sociālajā un citās 
sfērās (turpmāk tekstā “partneri”). 
Dalībvalsts veic plašu un efektīvu attiecīgo 
institūciju iesaistīšanu saskaņā ar valsts 
noteikumiem un praksi, ņemot vērā 
vajadzību veicināt sieviešu un vīriešu 
vienlīdzību un vides aizsardzības 
integrēšanas un uzlabošanas prasību 
ilgtspējīgu attīstību.

2. Dalībvalsts saskaņā ar savu iestāžu 
struktūru ieceļ vispārstāvnieciskākos 
partnerus valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī un saimnieciskajā, sociālajā un citās 
sfērās (turpmāk tekstā “partneri”). 
Dalībvalsts saskaņā ar savu iestāžu 
struktūru veic plašu un efektīvu attiecīgo 
institūciju iesaistīšanu saskaņā ar valsts 
noteikumiem un praksi, ņemot vērā 
vajadzību veicināt sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un vides aizsardzības integrēšanas 
un uzlabošanas prasību ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.
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Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 11
9. panta 1. punkts

1. Rīcības programmu īstenošana ir 
dalībvalstu atbildība. Šī atbildība tiek 
īstenota saskaņā ar pārvaldības un kontroles 
prasībām, kas noteiktas šajā regulā, 
attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

1. Rīcības programmu īstenošana ir 
dalībvalstu atbildība saskaņā ar to iestāžu 
struktūru. Šī atbildība tiek īstenota saskaņā 
ar pārvaldības un kontroles prasībām, kas 
noteiktas šajā regulā, attiecīgajā teritoriālajā 
līmenī.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 12
15. panta 1. punkts

1. Trīs mēnešus pēc stratēģisko vadlīniju 
pieņemšanas un pirms rīcības programmas 
iesniegšanas, katra dalībvalsts pieņem valsts 
stratēģisko plānu, kas aptver zivsaimniecības 
sektoru.

1. Trīs mēnešus pēc stratēģisko vadlīniju 
pieņemšanas un pirms rīcības programmas 
iesniegšanas, katra dalībvalsts saskaņā ar 
savu iestāžu struktūru pieņem valsts 
stratēģisko plānu, kas aptver zivsaimniecības 
nozari.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 13
15. panta 4. punkta (ea) apakšpunkts (jauns)



PE 355.769v01-00 6/11 AM\561854LV.doc

LV

(ea) pietiekama finansējuma garantiju 
iegūšana Natura 2000 teritorijām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 14
20. panta 1. punkts

1. Katra dalībvalsts, pēc konsultācijām ar 
partneriem, sastāda rīcības programmu 
valsts līmenī. Rīcības programmu nosūta 
Komisijai trīs mēnešos pēc tam, kad 
dalībvalsts pieņem valsts stratēģisko plānu.

1. Katra dalībvalsts, pēc konsultācijām ar 
partneriem, saskaņā ar savu iestāžu 
struktūru sastāda rīcības programmu valsts 
līmenī. Rīcības programmu nosūta Komisijai 
trīs mēnešos pēc tam, kad dalībvalsts pieņem 
valsts stratēģisko plānu.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 15
30. panta 2. punkts

2. Investīciju atbalsts tiek saglabāts mikro
un mazajiem uzņēmumiem.

2. Investīciju atbalsts tiek saglabāts ļoti 
maziem, maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Or. en

Justification

Since many fisheries enterprises having difficulties solving economic problems on their own 
come under the category of medium-sized enterprises, I suggest that they, too, have the 
possibility of obtaining financial support.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 16
33. panta 1. punkts

1. Fonds drīkst atbalstīt saskaņā ar īpašu 
stratēģiju, kas jāiekļauj valsts stratēģiskajos 
plānos, investīcijas, kas paredzētas 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirdzniecībai un pārstrādei tiešam cilvēku 
patēriņam. Šis atbalsts pienākas tikai mikro
un mazajiem uzņēmumiem.

1. Fonds drīkst atbalstīt saskaņā ar īpašu 
stratēģiju, kas jāiekļauj valsts stratēģiskajos 
plānos, investīcijas, kas paredzētas 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
tirdzniecībai un pārstrādei tiešam cilvēku 
patēriņam. Šis atbalsts pienākas tikai ļoti 
maziem, maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Or. en

Justification

Since many fisheries enterprises having difficulties solving economic problems on their own 
come under the category of medium-sized enterprises, I suggest that they, too, have the 
possibility of obtaining financial support.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 17
34. panta 2. punkta (c) apakšpunkts

(c) vides negatīvās ietekmes samazināšana; (c) negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, 
tostarp sanesu aizvākšana;

Or. cs

Justification

A problem for many fishponds is blockages caused by floating matter and biological debris 
originating mainly from agricultural activity in surrounding areas. The silting up of fishponds 
is, therefore, often not caused by the actions of the fish producer. Moreover, silting up is a 
factor that has a negative impact on fish production. Given that silt removal is very expensive, 
I consider it necessary for the financial support provided by the Fund also to be directed to 
this end.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 18
34. panta 2. punkta (f) apakšpunkts
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(f) to produktu tirdzniecība, kuri galvenokārt 
rodas no vietējās flotes izkrāvumiem.

(f) to produktu tirdzniecība, kuru izcelsmes 
avots ir vietējās flotes kuģu izkraušana, kā 
arī akvakultūra.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 19
37. panta 1. punkts

1. Fonds drīkst palīdzēt kolektīvo interešu 
rīcībām, kas paredzētas, lai aizsargātu un 
attīstītu ūdens faunu, izņemot tiešu krājumu 
atjaunošanu. Šīm rīcībām jāsekmē ūdens 
vides uzlabošana.

1. Fonds drīkst atbalstīt kolektīvo interešu 
darbības, kas paredzētas, lai aizsargātu un 
attīstītu ūdens faunu, izņemot tiešu krājumu 
atjaunošanu, ja vien šī atjaunošana 
nenotiek iekšzemes ūdeņos nolūkā no 
jauna ieviest tālu migrējošas zivis vai 
nodrošināt to eksistencei nepieciešamos 
apstākļus. Šīm darbībām jāsekmē ūdens 
vides uzlabošana.

Or. en

Justification

Reintegration of migratory fish, such as strokes and salmon, does not consist only in 
preservation of the clearness of the inland water network but also in direct reintegration. The 
measures of direct reintegration are necessary for the preservation of highly migratory fish.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 20
42. pants

1. Papildus citiem Kopienas instrumentiem 
kā daļu no vispārējās stratēģijas, kas mēģina 
atbalstīt kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķu īstenošanu, it īpaši ņemot vērā to 
sociālekonomiskās sekas, Fonds nodrošina 
palīdzību to piekrastes zvejas rajonu dzīves 

1. Papildus citiem Kopienas instrumentiem 
kā daļu no vispārējās stratēģijas, kas mēģina 
atbalstīt kopējās zivsaimniecības politikas 
mērķu īstenošanu, it īpaši ņemot vērā to 
sociāli ekonomiskās sekas, Fonds nodrošina 
palīdzību to piekrastes un iekšzemes zvejas 
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kvalitātes ilgtspējīgai attīstībai un 
uzlabojumam, kuras ir tiesīgas pretendēt uz 
palīdzību.

zonu dzīves kvalitātes ilgtspējīgai attīstībai 
un uzlabojumam, kuras ir tiesīgas pretendēt 
uz palīdzību.

2. Piekrastes zvejas rajonu ilgtspējīgas 
attīstības pasākumi mēģina:

2. Ar piekrastes un iekšzemes zvejas zonu
ilgtspējīgas attīstības pasākumu palīdzību
mēģina:

(a) uzturēt šo rajonu saimniecisko un sociālo 
labklājību un zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu vērtību;

(a) uzturēt šo rajonu saimniecisko un sociālo 
labklājību un zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu vērtību;

(b) uzturēt un veidot darba vietas piekrastes 
zvejas zonās, atbalstot diversifikāciju vai to 
rajonu, kuras zivsaimniecības sektora
izmaiņu rezultātā sastapušās ar 
sociālekonomiskajām grūtībām, 
saimniecisko un sociālo pārstrukturizāciju;

(b) uzturēt un veidot darba vietas piekrastes 
un iekšzemes zvejas zonās, atbalstot 
diversifikāciju vai to zonu, kuras 
zivsaimniecības nozares izmaiņu rezultātā 
saskārušās ar sociāli ekonomiskām
grūtībām, saimniecisko un sociālo 
pārstrukturizāciju;

(c) veicināt piekrastes vides kvalitāti; (c) veicināt piekrastes vides kvalitāti;
(d) atbalstīt un attīstīt nacionālo un 
transnacionālo piekrastes zveju rajonu
sadarbību.

(d) atbalstīt un attīstīt valsts un starptautisku
piekrastes zvejas zonu sadarbību.

3. Katra dalībvalsts savā rīcības programmā 
iekļauj to rajonu sarakstu, kuras ir tiesīgas 
pretendēt uz Fonda atbalstu saskaņā ar 
piekrastes zonu ilgtspējīgu attīstību. 
Zivsaimniecības piekrastes zona parasti ir 
mazāka nekā NUTS III, ar jūras vai ezera 
krastu, vai ar upes estuāru, kurš saistīts ar 
zivsaimniecību. Zonai jābūt pieņemamai no 
ģeogrāfiskā, okeanogrāfiskā, saimnieciskā 
un sociālā viedokļa. Zonā jābūt zemam 
iedzīvotāju blīvumam, ievērojamam 
nodarbinātības līmenim zivsaimniecības 
sektorā, zvejai jābūt panīkuma stāvoklī, un 
nevienā municipalitātē nedrīkst būt vairāk 
par 100 000 iedzīvotājiem.

3. Katra dalībvalsts savā rīcības programmā 
iekļauj to zonu sarakstu, kuras ir tiesīgas 
pretendēt uz Fonda atbalstu saskaņā ar 
piekrastes un iekšzemes zonu ilgtspējīgu 
attīstību. Zivsaimniecības piekrastes vai 
iekšzemes zona parasti ir mazāka nekā 
NUTS III, ar jūras vai ezera krastu, vai ar 
upes estuāru, kurš saistīts ar zivsaimniecību. 
Zonai jābūt pieņemamai no ģeogrāfiskā, 
okeanogrāfiskā, saimnieciskā un sociālā 
viedokļa. Zonā jābūt zemam iedzīvotāju 
blīvumam, ievērojamam nodarbinātības 
līmenim zivsaimniecības nozarē, zvejai 
jābūt panīkuma stāvoklī, un nevienā 
municipalitātē nedrīkst būt vairāk par 
100 000 iedzīvotājiem.

4. Dalībvalsts informē Komisiju par zonām, 
kuras ir tiesīga pretendēt uz palīdzību 
saskaņā ar 3. punktu.

4. Dalībvalsts informē Komisiju par zonām, 
kuras ir tiesīga pretendēt uz palīdzību 
saskaņā ar 3. punktu.

Or. en

Justification

Since the problems of coastal regions are similar to problems of lake regions I suggest that 
the financial support could also apply to the regional development of inland lake regions.
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 21
42. panta 3. punkta trešā daļa

Zonā jābūt zemam iedzīvotāju blīvumam, 
ievērojamam nodarbinātības līmenim 
zivsaimniecības sektorā, zvejai jābūt 
panīkuma stāvoklī, un nevienā 
municipalitātē nedrīkst būt vairāk par 
100 000 iedzīvotājiem.

Zonā jābūt zemam iedzīvotāju blīvumam, 
ievērojamam nodarbinātības līmenim 
zivsaimniecības nozarē, un zvejai jābūt 
panīkuma stāvoklī.

Or. en

Justification

Article 42 concerns the scope of assistance for the sustainable development of coastal fishing 
areas, the key criteria for which are a significant level of employment in the fisheries sector 
and the level of decline of that sector locally. An arbitrary limit on the number of inhabitants 
in a municipality included in an area is not a relevant criterion. 

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 22
43. panta 1. punkts

1. Atbalsts ilgtspējīgai piekrastes zvejas 
rajonu attīstībai drīkst tikt piešķirts:

1. Atbalstu piekrastes un iekšzemes zvejas 
zonu ilgtspējīgai attīstībai drīkst piešķirt:

Or. en

Justification

Since the problems of coastal regions are similar to problems of lake regions I suggest that 
the financial support could also apply to the regional development of inland lake regions.

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 23
61. panta pirmā daļa

Dalībvalsts, vienojoties ar rīkotājiestādi un 
konsultējoties ar partneriem, katrai rīcības 
programmai izveido uzraudzības komiteju. 

Dalībvalsts, vienojoties ar rīkotājiestādi un 
konsultējoties ar partneriem, saskaņā ar 
savu iestāžu struktūru katrai rīcības 
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Ikviena Uzraudzības komiteja tiek izveidota 
trīs mēnešos kopš lēmuma, kas apstiprina 
rīcības programmu.

programmai izveido uzraudzības komiteju. 
Ikviena uzraudzības komiteja tiek izveidota 
trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas, 
ar kuru apstiprina rīcības programmu.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.
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