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ĪSS PAMATOJUMS 

Šim ES un Kaboverdes Republikas protokolam ir jāatbilst jaunajai Kopējās zivsaimniecības 

politikas (KZP) regulai, kurā galvenā uzmanība pievērsta ilgtspējīgai zivsaimniecībai un labai 

pārvaldībai, tajā pašā laikā atzīstot, ka nozīmīga ir politisko nostādņu saskaņotība starp KZP 

un ES attīstības sadarbības mērķiem. 

Protokols aptver 4 gadu laikposmu, tādējādi nodrošinot zināmu stabilitāti. 

ES kuģiem piešķirtās zvejas iespējas atbilst labākajiem pieejamiem zinātniskiem atzinumiem 

un Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) ieteikumiem, vienlaikus 

ievērojot pieejamā pārpalikuma principu. Jāatzīmē, ka jaunais protokols paredz tādu pašu 

tonnās izteiktu atskaites daudzumu kā iepriekšējā protokolā. Tātad nozvejas līmenis tiek 

kontrolēts, taču, pateicoties zivsaimniecības nolīgumiem, ko ES ir noslēgusi ar Senegālu un 

Gvineju-Bisavu, Eiropas kuģiem tik un tā ir nodrošināta laba zvejas zonu struktūra un tā var 

iekļauties aktīvu zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu reģionālajā tīklā. 

Papildu kopējās summas 1 050 000 euro maksājumam par piekļuvi zvejas resursiem un 

1 200 000 euro, kas jāmaksā kuģu īpašniekiem, šajā protokolā ir paredzēts ikgadējs 

maksājums 275 000 euro pirmajos divos gados, pēc tam 250 000 euro pārējos divos gados, lai 

atbalstītu Kaboverdes zivsaimniecības nozari.  

Šādam ievērojamam nozares finansējuma pieaugumam (iepriekš tas bija 110 000 euro gadā) 

vajadzētu labāk apmierināt Kaboverdes vajadzības tās cīņā pret NNN zveju, lai pastiprinātu 

savas ekskluzīvās ekonomikas zonas kontroli un uzraudzību, uzlabotu zvejas resursu 

apsaimniekošanu, atbalstītu dialogu ar visām iesaistītajām personām un reģionālo un 

starptautisko sadarbību, uzlabotu zvejas produktu sanitāro kvalitāti un veicinātu 

nerūpnieciskās zvejas attīstību. 

Ņemot vērā iepriekšējā protokola novērtēšanas rezultātus un jaunā protokola saturu, atzinuma 

sagatavotājs atbalsta to, ka tiek sniegta piekrišana jauno protokolu noslēgt. 

 

****** 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt 

piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas 

Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, 

kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un 

Kaboverdes Republiku. 
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