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ĪSS PAMATOJUMS 

Šim nolīgumam un tā protokolam ir jāatbilst jaunajai Kopējās zivsaimniecības politikas 

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

pārvaldībai, kā arī atzīts, ka ir svarīgi saskaņot KZP un ES attīstības sadarbības mērķu 

politiskās nostādnes. 

Saskaņā ar šo nolīgumu īstenotajai partnerībai ir jāveicina Madagaskaras zvejas resursu 

atbildīga izmantošana. Tā ir iespēja sekmēt ekonomikas izaugsmi, uzlabot cilvēktiesību 

stāvokli un darba ņēmēju — jo īpaši sieviešu — apstākļus un izskaust bērnu nelegālo 

nodarbinātību šajā nozarē.  

ES būtu jāsekmē, lai tās kuģi nodarbinātu vietējos zvejniekus un izkrautu lomu pārstrādei 

Madagaskarā. Minētajiem kuģiem ir jāievēro prasības par ikgadējo ziņošanu saskaņā ar labas 

pārvaldības un pārredzamības noteikumiem. Šīs partnerības ietekme būtu jāpārbauda ES un 

Madagaskaras apvienotajai komitejai zvejas jautājumos.  

Referents pauž gandarījumu par ikgadējas summas EUR 700 000 apmērā piešķiršanu zvejas 

resursu un zivsaimniecības nozares atbalstam. Šī summa būtu jāizmanto, lai atbalstītu 

zinātniskās pētniecības, kontroles un uzraudzības — ar mērķi cīnīties pret nelegālu zveju — 

projektu īstenošanu un zivju krājumu ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī veicinātu nerūpniecisko 

zveju, kas ir nepieciešama nodrošinātībai ar pārtiku. Madagaskarai būtu vairākkārt 

jāpastiprina centieni nodrošināt finansiālā ieguldījuma pārvaldības pārredzamību.   

Referents uzskata, ka šis nolīgums ES sniedz iespēju mudināt valsti pielikt pūles, lai panāktu 

atbilstību Kotonū nolīgumam un jo īpaši tā 9. pantam par cilvēktiesībām, demokrātijas 

principiem, tiesiskumu un labu pārvaldību.  

****** 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt 

piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 

protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti 

Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Madagaskaras Republiku un Eiropas 

Kopienu. 
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