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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka Eiropas zivsaimniecības politikai ir jābūt saskaņotai ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 208. pantā izklāstītajiem attīstības mērķiem un jo īpaši ar 
uzdevumiem, kas norādīti Programmā 2030. gadam iekļautajā ilgtspējīgas attīstības 
mērķī (IAM) Nr. 14, proti, saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras 
resursus par labu ilgtspējīgai attīstībai;

2. stingri norāda, ka Eiropas Savienības zvejas kuģiem būtu jāļauj piekļūt vienīgi zvejas 
resursu pārpalikumam, ievērojot maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma principu; 
atgādina, ka Eiropas kuģu veiktā zveja nedrīkst apdraudēt vietējo iedzīvotāju 
uzturdrošību;

3. pauž bažas par to, ka trūkst uzticamu zinātnisko datu, pēc kuriem varētu precīzi noteikt 
zvejas resursu stāvokli; šajā sakarībā norāda uz apvienoto zinātnisko grupu lielo 
nozīmi — to pienākums ir sniegt zinātniskus atzinumus par zivju krājumu stāvokli, lai 
nepieļautu pārzveju; prasa šīm grupām piešķirt pienācīgus finanšu, tehniskos un 
cilvēkresursus, lai tās varētu veikt savus uzdevumus un strādāt kopā ar reģionālajām 
zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO); stingri iesaka pastiprināt reģionālo 
sadarbību zvejas pētniecības un pārvaldības jomā;

4. aicina Komisiju un Gvineju Bisavu sniegt sīkāku informāciju par rūpnieciskās zvejas 
darbību attīstību šajā reģionā; jo īpaši aicina Komisiju nodrošināt, ka Gvinejas Bisavas 
iestādes pārredzami sniedz informāciju par citu tādu nolīgumu noslēgšanu, kuri ļauj 
ārvalstu flotēm piekļūt šīs valsts ekskluzīvajai ekonomikas zonai;

5. prasa nodrošināt pārredzamību attiecībā uz Eiropas Savienības finansējuma 
izmantošanu un finansēto projektu saraksta publicēšanu;

6. aicina īstenot saskaņotus centienus, lai veicinātu vietējās ekonomikas attīstību un 
nostiprinātu no jūras resursiem atkarīgās piekrastes kopienas; konkrēti uzsver, ka ar 
nozares atbalstu būtu ilgtspējīgi jāveicina nerūpnieciskās un vietējās zvejas nozares, 
tostarp pārstrādes nozares, attīstība, jo īpaši šajā jomā atbalstot sievietes un jauniešus; 
prasa ES sniegt tehnisku palīdzību, lai uzlabotu mazapjoma zvejniecību vērtību ķēdes 
un sertifikācijas shēmas; iesaka daļu no nozares daudzgadu programmas veltīt 
uzraudzības, kontroles un pārraudzības palielināšanas pasākumiem, jo īpaši ar mērķi 
novērst nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju; turklāt iesaka ar nozares atbalstu 
finansēto pasākumu izstrādē iesaistīt vietējās zvejnieku kopienas; 

7. mudina izveidot infrastruktūru, kas ļautu uz vietas izkraut zvejas produktus un palielināt 
to pievienoto vērtību, lai ar šo nolīgumu konkrēti atbalstītu vietējo un nerūpniecisko 
zveju; uzsver, ka ir svarīgi palielināt vietējo kopienu izpratni par dabas resursu 
pārvaldību, aizsardzību un saglabāšanu, lai panāktu ilgtspējīgas attīstības un nabadzības 
izskaušanas mērķus;

8. atgādina par sieviešu nozīmīgo lomu nerūpnieciskās zvejas nozarē, jo īpaši produktu 
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tirdzniecības un pārstrādes jomā; atgādina, ka ir svarīgi atbalstu paredzēt apmācības vai 
nelielas aukstuma ķēdes infrastruktūras veidā;

9. prasa nolīgumu pielāgot Gvinejas Bisavas vajadzībām un prioritātēm; šajā sakarībā 
aicina Komisiju noteikt piekrastes traleriem slēgtu zonu, lai mazinātu to ietekmi uz 
vietējiem zvejniekiem un nepieļautu, ka traleri zvejo vietējām kopienām svarīgas zivju 
sugas vietējo iedzīvotāju izmantotās zvejas vietās; aicina Komisiju nodrošināt, ka traleri 
deklarē savu piezveju, norādot piezvejotās sugas un daudzumu; 

10. iesaka nodrošināt, ka nozares atbalsts papildina citu starptautisko līdzekļu devēju 
Gvinejā-Bisavā īstenotās programmas un ir ar tām saskaņots, tādējādi nepieļaujot 
dubultu finansēšanu;

11. norāda, ka saskaņā ar Starptautiskās Dabas un dabas resursu aizsardzības savienības 
(IUCN) ziņojumu Gvinejas Bisavas piekrastes zonas dabas resursu ilgtermiņa 
saglabāšana būtiski palīdz saglabāt pasaules bioloģisko daudzveidību, cita starpā 
nodrošinot olu dēšanas vietas Atlantijas okeāna Āfrikas piekrastē lielākajai jūras 
bruņurupuču kolonijai, katru gadu uzņemot miljonu gājputnu no Eiropas un nodrošinot 
barību, patvērumu un nārsta vietas zivīm un vēžveidīgajiem;

12. uzsver Gvinejas Bisavas piekrastes zonas atjaunojamo dabas resursu saglabāšanas un 
ilgtspējīgas izmantošanas programmas nozīmi; aicina Gvinejas Bisavas politiskās un 
administratīvās iestādes pastiprināt jūras un piekrastes ekosistēmu aizsardzības un 
saglabāšanas programmas, lai nodrošinātu dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un 
zvejas resursu izmantošanu atbilstīgi IAM un īstenotu paraugprakses apmaiņu šajā 
jomā;

13. atgādina, ka Gvineja Bisava, kuras teritoriju 8 % platībā klāj mangrovju meži, darbojas 
kā klimata buferis un bremzē pārtuksnešošanos dienvidu valstu virzienā un piekrastes 
eroziju; atkārto, ka ir svarīgi prioritarizēt mangrovju saglabāšanu un no tām atkarīgos 
resursus; plašākā nozīmē atgādina par to, ka ir svarīgi īstenot piekrastes zonas integrētu 
pārvaldību, kas būtu jāuztver kā instruments dabas resursu saglabāšanai un racionālai 
izmantošanai ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un sniegt ieguldījumu ekosistēmu 
un sugu saglabāšanā;

14. atgādina par jūras resursu pārrobežu raksturu; norāda, ka saskaņā ar ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas (FAO) ziņojumu tiek lēsts, ka Dienvidrietumāfrikas 
ūdeņos tiek pārzvejoti deviņu zivju sugu krājumi, tostarp Galeoides decadactylus un 
Pomadasys ģints sugas; tādēļ aicina ņemt vērā dažādu ar attiecīgā reģiona valstīm 
noslēgtu zivsaimniecības nolīgumu kumulatīvo ietekmi, lai stiprinātu reģionālās un 
globālās zivsaimniecības pārvaldības stratēģijas ar trešām valstīm un nodrošinātu zvejas 
resursu ilgtspējīgu pārvaldību; aicina Rietumāfrikas valstu valdības šim nolūkam 
izveidot informācijas sistēmas un pastiprināt reģionālo sadarbību; turklāt atgādina, ka 
būtu jāizstrādā pienācīgas sertifikācijas procedūras zvejas produktu eksportam uz ES. 
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