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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā pēdējais zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam (ZPN) pievienotais 

protokols, kura spēkā esamības termiņš beidzās 2016. gada 31. decembrī, nodrošināja 

finanšu piešķīrumu EUR 600 000 gadā, no kuriem EUR 300 000 bija atvēlēti Komoru 

Salu zivsaimniecības politikas atbalstam nolūkā veicināt zvejas resursu ilgtspēju un 

pareizu pārvaldību Komoru Salu ūdeņos; 

B. tā kā nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja Komoru Salu piekrastes 

teritorijās kaitē vietējai zvejniecībai un bioloģiskajai daudzveidībai, apdraudot 

mazapjoma zvejnieku ienākumus un iztiku, pārtikas nodrošinājumu, Komoru Salu 

ilgtspējīgu attīstību un galu galā saasinot nabadzību; 

C. tā kā jūras resursi nav neierobežoti; tā kā Āfrikas kontinents NNN zvejas dēļ ik gadu 

zaudē miljardiem dolāru; 

D. tā kā saskaņā ar FAO datiem nelegālā zvejā tiek nozvejotas ap 26 miljoniem tonnu zivju 

gadā jeb vairāk nekā 15 % no kopējā nozvejas apjoma pasaulē; tā kā nelegāla pārzveja 

negatīvi ietekmē zivju krājumu atjaunošanos, apdraud bioloģisko daudzveidību, jūras 

ekosistēmu un pārtikas nodrošinājumu un rada būtiskus ekonomiskus zaudējumus; 

E. tā kā jūras ekosistēmu ilgtspējīgai pārvaldībai ir izšķiroša nozīme klimata pārmaiņu 

negatīvo seku ierobežošanā; tā kā COP 21 tika uzsvērts, ka steidzami pilnībā jāmaina 

pārprodukcijas tendence; 

F. tā kā Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķos 

(IAM) pirmo reizi tika iekļauts mērķis saistībā ar jūru un jūras resursu saglabāšanu un 

ilgtspējīgu izmantošanu (14. mērķis), 

1. apzinās, ka NNN zveja ir būtiska ekonomikas un vides problēma visā pasaulē gan jūras, 

gan saldūdens zvejniecībās un apdraud zivju krājumu ilgtspēju, pārtikas nodrošinājumu 

un pasaules okeānu bioloģisko daudzveidību; uzsver, ka NNN zveja arī kaitē 

zvejniecības pārvaldības centieniem un rada negodīgu konkurenci zvejniekiem, jo īpaši 

nerūpnieciskajām flotēm un citiem, kas darbojas saskaņā ar likumu, un atstāj nopietnas 

sekas uz sociālo jomu, ekonomiku un vidi; norāda, ka augsts NNN zvejas līmenis 

biežāk vērojams valstīs ar vāju pārvaldību; 

2. uzsver, ka jaunattīstības valstis ir īpaši neaizsargātas pret NNN zveju, jo to spēja 

kontrolēt un uzraudzīt savus ūdeņus ir ierobežota, un tas vēl vairāk destabilizē to 

zvejniecības pārvaldību; uzsver, ka NNN zveja atņem jaunattīstības valstīm ieņēmumus 

un pārtiku, jo īpaši, ja šīs darbības tiek veiktas tajās pašās zvejas vietās, kur darbojas 

mazapjoma vietējie zvejnieki; 

3. atzinīgi vērtē ES absolūtas neiecietības politiku attiecībā uz nelegālu zveju visā pasaulē; 

4. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz nozarei sniegto atbalstu saskaņā ar ZPN 
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pievienoto protokolu, Komoru Salu iestādes nav veikušas atbilstīgus pasākumus, lai 

izveidotu zvejas kuģu valsts reģistru un izstrādātu un īstenotu stingru valsts rīcības 

plānu un tiesisko regulējumu, vēršoties pret NNN zveju, kas notiek Komoru Salu 

ūdeņos un ko piekopj kuģi, kas kuģo zem Komoru Salu karoga, un tā rezultātā Komoru 

Salas saskaņā ar NNN zvejas regulu ir noteiktas par nesadarbīgu valsti; 

5. pauž nožēlu par to, ka papildus Komoru Salu administrācijas nespējai apkarot NNN 

zveju Komisija ir ziņojusi, ka Komoru Salu iestādes neīsteno pārvaldību un neizrāda 

pietiekamu politisko gribu sadarboties; 

6. prasa stiprināt jaunattīstības valstu spēju risināt administratīvus jautājumus, arī saistībā 

ar resursu apzināšanu un novērtēšanu; turklāt prasa īstenot pasākumus, lai tām palīdzētu 

sagatavot uzticamu un objektīvu statistiku, kas palīdzētu izstrādāt politikas nostādnes un 

stratēģijas ekonomikas jomā un attiecībā uz legālās zvejas uzraudzību un aizsardzību; 

7. atgādina, ka Komoru Salām saskaņā ar ZPN, kas parakstīts ar ES, un citiem 

starptautiskiem instrumentiem, kā arī saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmas 

2030. gadam sekmīgu īstenošanu un IAM sasniegšanu ir pienākums ievērot labas 

zivsaimniecības pārvaldības un atbildīgas zvejas principus, saglabāt zivju krājumus un 

aizsargāt jūras ekosistēmu savā ekskluzīvajā ekonomikas zonā; 

8. jo īpaši atgādina par 14. IAM 4. uzdevumu, kas paredz efektīvi regulēt ieguvi un izbeigt 

pārzveju, NNN zveju un destruktīvu zvejas praksi, un īstenot zinātniski pamatotus 

pārvaldības plānus, lai iespējami īsākā laikposmā atjaunotu zivju krājumus vismaz tādā 

līmenī, kas var nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, kurš noteikts pēc to 

bioloģiskajām īpašībām; 

9. aicina Komisiju turpināt politisko un zivsaimniecības nozares dialogu ar Komoru Salu 

iestādēm, lai panāktu, ka minētās iestādes izpilda NNN zvejas regulas nosacījumus un šī 

valsts galu galā tiek svītrota no nesadarbīgo valstu saraksta; prasa tikmēr pārorientēt 

palīdzību, ko Komoru Salas saņem ar citiem ES finanšu instrumentiem, lai iedzīvotāji 

neciestu no šābrīža situācijas; 

10. uzsver, ka zvejniecības kontroles iestādes visā pasaulē būtu jānodrošina ar pietiekamiem 

resursiem (cilvēkresursiem, finanšu un tehnoloģiju resursiem), kas ļautu tām pilnībā 

īstenot zivsaimniecības normatīvos aktus; 

11. ir pārliecināts, ka cīņā pret NNN zveju ir nepieciešama daudzpusēja pieeja un ka tā lielā 

mērā ir atkarīga no saskanīgas atbildes rīcības starptautiskā līmenī, arī karoga valstu, 

piekrastes valstu, ostu valstu un tirgu valstu atbildes rīcības; uzskata, ka šai atbildes 

rīcībai būtu jābalstās uz starptautisko normatīvo aktu par NNN zveju vienotu 

piemērošanu un plašu un precīzu informācijas apmaiņu; aicina starptautisko sabiedrību 

veikt ES pieņemtajiem pasākumiem līdzīgus pasākumus, lai slēgtu tirgus NNN zvejā 

nozvejotām zivīm. 
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