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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienība (ES) ir parakstījusi vairākus zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus 
(ZPN) un protokolus ar trešām valstīm. Ar šiem nolīgumiem ES sniedz finansiālu un tehnisku 
atbalstu apmaiņā pret tiesībām zvejot nozvejas pārpalikumu attiecīgās valsts ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā (EEZ) juridiski noteiktā kārtībā. Šie nolīgumi arī koncentrējas uz resursu 
saglabāšanu un vides ilgtspēju, nodrošinot, ka visi ES zvejas kuģi ievēro vienotus kontroles 
un pārredzamības noteikumus, un atbalstot partnervalsts ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku. 
Visos zivsaimniecības nolīgumu protokolos ir iekļauta arī klauzula par cilvēktiesību 
ievērošanu.

Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko 
Republiku (“Santome un Prinsipi”) un Eiropas Kopienu stājās spēkā 2011. gada 29. augustā1 
un kopš tā laika tiek automātiski atjaunots. Abu šo pušu nolīguma iepriekšējais protokols bija 
spēkā no 2014. gada 23. maija līdz 2018. gada 22. maijam.

Komisija ar Santomes un Prinsipi  valdību ir risinājusi sarunas par to, lai noslēgtu jaunu 
protokolu, kas pievienojams esošajam zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam. Šo sarunu 
iznākumā 2019. gada 17. aprīlī tika parafēts jauns protokols. Protokols aptver piecu gadu 
laikposmu no tā provizoriskās piemērošanas sākuma dienas, t. i., parakstīšanas dienas.

Zvejas iespējas
Protokolā paredzētas zvejas iespējas šādās kategorijās: 28 tunzivju saldētājseineri (16 Spānijai 
un 12 Francijai) un 6 kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām (5 Spānijai un 1 Portugālei).

Finansiāls ieguldījums

ES ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 840 000 EUR, un tas pamatojas uz:

– 8000 tonnu lielu ikgadēju atskaites daudzumu, par kuru uz visu protokola piemērošanas 
laiku ir noteikta piekļuves maksa: 400 000 EUR/gadā, un

– atbalstu Santomes un Prinsipi zvejniecības sektorpolitikas attīstībai uz visu protokola 
piemērošanas laiku: 440 000 EUR/gadā.

Santomes un Prinsipi zivsaimniecības nozare
Zivsaimniecības nozare ir viena no Santomes un Prinsipi izaugsmes virzītājām. Santomes un 
Prinsipi zvejniecības nozari veido tikai nerūpnieciskā zveja, kas izmanto piekrastes un tālu 
migrējošu sugu krājumus. Saskaņā ar jaunākajiem novērtējumiem nacionālā nozveja 
pārsniedz 12 000 tonnu, no kurām 3300 tonnu ir tunzivju nozveja. Visa nozveja paliek vietējā 
tirgū, to neeksportē. Pēdējo gadu laikā ir attīstījusies nerūpnieciskās zvejas flote —
 palielinājusies izkrautā nozveja un ir notikusi pāreja no pašpatēriņa zvejas uz komerciālāku 
pieeju.

Santome un Prinsipi piešķir zvejas tiesības ne tikai ES zvejas kuģiem, bet arī trešo valstu 
tunzivju zvejas kuģiem. Pēdējo gadu laikā Santomes un Prinsipi iestādes ir noslēgušas 
protokolus ar tunzivju seinerus pārstāvošām struktūrām par zvejas tiesību piešķiršanu 
aptuveni 15 kuģiem. Šajos protokolos, kurus iestādes iesniedza novērtētājiem, ir paredzēti 
maksājumu nosacījumi, kas atšķiras no ES kuģiem paredzētajiem nosacījumiem, uzraudzības 

1 Padomes Regula (EK) Nr. 894/2007, lai noslēgtu Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas 
Kopienu un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (OV L 205, 7.8.2007., 35. lpp.).
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nosacījumi, kas pielīdzināti ES kuģiem piemērotajiem nosacījumiem, un klauzulas, kas 
atbalsta Santomes un Prinsipi valstspiederīgo nodarbināšanu uz attiecīgajiem zvejas kuģiem.

Atzinuma sagatavotājs, ņemot vērā Santomes un Prinsipi ekonomiskos, sociālos un vidiskos 
izaicinājumus, uzskata, ka ar minēto protokolu un ES kopējo finansiālo ieguldījumu būtu 
jāatbalsta šādas prioritātes: 

– jāveicina ilgtspējīga ekonomika, īpašu uzmanību piešķirot vietējām mazapjoma 
zvejniecībām, ostu infrastruktūras modernizācija, jo īpaši attiecībā uz ļoti piesārņojošu vielu, 
tostarp, piemēram, motoreļļas, apstrādei un drošai apglabāšanai, kā arī vienlīdzīga attieksme 
pret visām zivsaimniecības ķēdē strādājošajām personām, īpašu uzmanību pievēršot 
neaizsargātām grupām;  

– jāuzlabo zināšanas par šo okeāna reģionu un zinātnisko sadarbību, ļaujot vietējiem un ES 
zinātniekiem kāpt uz to kuģu klāja, kas zvejo šajā zonā; tas arī nozīmē, ka ir jāgūst precīza 
informācija par dažādu Santomes un Prinsipi ar trešām valstīm noslēgtu zivsaimniecības 
nolīgumu kumulatīvo ietekmi uz šā okeāna reģiona zvejas resursiem, lai nodrošinātu, ka 
vietējā zivsaimniecības nozare attīstās ilgtspējīgi un ka jūras flora un fauna necieš no 
pārmērīgas izmantošanas;

– jāpastiprina NNN zvejas apkarošanas nolūkos piemērojamo tiesību aktu uzraudzība, 
kontrole un izpilde; šajā sakarībā būtu jāsekmē cieša koordinācija ar visām pārējām atbalsta 
programmām šajā jomā;

– jāpanāk ES finansiālā ieguldījuma izmantošanas pārredzamība, šim nolūkam izmantojot 
visus piemērojamos ES noteikumus un SVF Fiskālās caurskatāmības kodeksu (FTC), lai 
nodrošinātu pēc iespējas lielāku labumu Santomes un Prinsipi iedzīvotājiem un minētā 
reģiona ekosistēmai un jūras florai un faunai. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jaunais protokols varētu mudināt zvejas resursus izmantot 
atbildīgi, ilgtspējīgi un likumīgi, sniegt pēc iespējas lielāku labumu un nodrošināt augstu 
fiskālās caurskatāmības līmeni attiecībā uz ES finansējuma izmantošanu.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt 
piekrišanu Padomes lēmuma projektam par tā protokola noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā, 
ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi 
Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu.


