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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

Īstenojot līgumu, Komisijai būtu pienācīgi jāņem vērā šādi punkti:

1. ES kuģu piekļuve zvejas resursiem būtu jāattiecina tikai uz tiem zvejas resursiem, kuru 
ieguvei Kotdivuārai nav kapacitātes (resursu pārpalikums), un tā nekādā gadījumā 
nedrīkstētu saturēt nozveju, kas pārsniedz maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu; 
vietējās iedzīvotāju uztura vajadzības ir jānosaka par prioritārām, lai uzlabotu pārtikas 
nodrošinājumu, un tām jābūt atspoguļotām vietējās izkraušanas saistībās;

2. Komisijai būtu jāmudina Kotdivuāras Republika izmantot protokolā nozares atbalstam 
paredzēto finansiālo ieguldījumu, lai ilgtspējīgi stiprinātu valsts zivsaimniecības nozari, 
jo īpaši nerūpniecisko zveju, veicinot pieprasījumu pēc vietējiem ieguldījumiem un 
industrijas projektiem zilajā ekonomikā, kā arī radot vietējas darbvietas;

3. Komisijai būtu jācenšas iekļaut protokola 4. pantā paredzētajā daudzgadu nozares 
programmā mērķus, kuri:

– veicina ilgtspējīgu vietējās — un jo īpaši nerūpnieciskas — zvejas un zivju apstrādes 
nozares attīstību, kā arī citas ar šo nozari saistītas vietējās darbības un partnerības;

– ceļ sieviešu un jauniešu lomu nerūpnieciskajā zvejā, jo īpaši, reglamentējot piezvejas 
un zemākas kvalitātes tunzivju pārdošanu, t. s., „viltotās zivis”, lai taisnīgu daļu tieši 
pārdotu vietējā tirgus dalībniekiem; 

– pastiprina zvejas monitoringu, kontroli un uzraudzību Kotdivuāras ūdeņos, izveidojot 
saskaņotu ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) aizsardzības stratēģiju, un tādējādi vēl 
vairāk novērš nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un tās izraisītās nelabvēlīgās 
ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās sekas;

– nodrošina protokolā paredzēto nozaru finansējuma izmantošanas pārredzamību, lai 
uzraudzītu un uzlabotu līdzekļu apguves rādītājus un nodrošinātu, ka nolīgums sniedz 
taustāmus rezultātus, atbalstot vietējās zivsaimniecības un vietējos iedzīvotājus 
kopumā;

4. Komisijai būtu jāsniedz Kotdivuāras Republikai atbalsts saņemto līdzekļu apguves 
spēju pārvaldībā, lai nodrošinātu, ka tos izlieto optimāli un ka nolīgums sniedz 
taustāmus rezultātus vietējai zvejai un vietējiem iedzīvotājiem kopumā;

5. būtu pilnībā jāizmanto protokolā paredzētās iespējas nodarbināt ĀKK jūrniekus uz ES 
kuģiem, priekšroku dodot Kotdivuāras jūrniekiem;

6. Komisijai būtu jācenšas nodrošināt, ka tiek atbalstīta protokolā un turpmākajā nozares 
daudzgadu programmā izklāstīto darbību uzraudzība un novērtēšana, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu praksi, darba tiesības un pienācīgus darba apstākļus, kā arī nolīgumā noteikto 
cilvēktiesību aizsardzību; būtu jāiesniedz gada ziņojums Parlamentam un Padomei, lai 
veicinātu pārskatāmību un nodrošinātu, ka budžets, kas paredzēts zivsaimniecības 
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politikas atbalstam Kotdivuārā, patiešām tiek izmantots šim nolūkam; sagatavojot 
ziņojumu, būtu jāņem vērā arī reģionālie aspekti, lai varētu izcelt ES noslēgto 
zivsaimniecības nolīgumu ietekmi reģionā un to iedarbību uz zivsaimniecības nolīgumu 
ar Kotdivuāru. 
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