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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno 
partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-
Bisavas Republiku (2019–2024)
(8928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (8928/2019),

– ņemot vērā Protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē 
starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (8928/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C9-0011/2019), 

– ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju1 par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2019),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Gvinejas-Bisavas Republikas valdībai un 
parlamentam.

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(0000)0000.
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PASKAIDROJUMS
GVINEJAS-BISAVAS REPUBLIKA,

Gvinejā-Bisavā ir 1,8 miljoni iedzīvotāju, kuri pieder pie 11 etniskajām grupām. Puse no 
iedzīvotājiem dzīvo pilsētās. Paredzams, ka šo iedzīvotāju skaits tikai palielināsies. Aptuveni 
60 % no populācijas ir jaunāka par 25 gadiem. Valstī ir augsts dzimstības līmenis un augsts 
zīdaiņu mirstības rādītājs (54,8 nāves gadījumi uz 1000 dzemdībām). Vairāk nekā 40 % 
iedzīvotāju ir analfabēti. Apvienoto Nāciju Organizācijas tautas attīstības indeksā (UNDP, 
2015) šī valsts ieņem 178. vietu no 188.

Vietējie dabas resursi vienmēr ir bijuši viens no Gvinejas-Bisavas tautsaimniecības 
pamatakmeņiem. Lauksaimniecības nozare nodrošina attiecīgi 56 % un 90 % no valsts IKP un 
eksporta un tā balstās uz vienu kultūru — Indijas riekstiem. Viens no galvenajiem valsts 
uzdevumiem ir diversificēt ražošanu.

Neraugoties uz bagātīgajiem zvejas resursiem ekskluzīvajā ekonomikas zonā, zivsaimniecības 
nozares ieguldījums Gvinejas-Bisavas labklājībā ir pavisam neliels — tā veido tikai 3,5 % no 
IKP.

2008. gadā gandrīz trešdaļu valsts ieņēmumu veidoja starptautisko līdzekļu devēju 
finansējums, no kura vienu trešdaļu sniedza ES. ES un Gvinejas-Bisavas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumā (jaunākajā versijā ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību 
nolīgums jeb SFPA) sniegtais finansējums, kas kompensē piekļuvi resursiem, ir ievērojams 
ieguldījums valsts finansēs.

Valsts ieņēmumu struktūra visdrīzāk kļūs nestabilāka pēc tam, kad beigsies vienpusēji 
piešķirtās tarifa preferences un stāsies spēkā ekonomisko partnerattiecību nolīgumi, kas 
papildus citiem valsts attīstību traucējošiem faktoriem varētu samazināt valsts ieņēmumus.

Plašs kontinentālais šelfs ar upēm un okeāna straumju sezonāls apvelings nodrošina bagātīgus 
piekrastes un okeāna zivju sugu krājumus.

Svarīgākie zvejas resursi ar komerciālu vērtību ir demersālās sugas, mazās pelaģiskās sugas, 
lielās migrējošās pelaģiskās sugas, vēžveidīgie (garneles, tostarp dziļūdens garneles) un 
galvkāji (kalmāri un astoņkāji).

Nerūpnieciskā zveja, tostarp pašpatēriņa zveja, nodrošina iztiku vairākiem tūkstošiem 
zvejnieku (to skaits ir mainīgs atkarībā no aplēsēm) un viņu ģimenēm, turklāt daži no šiem 
zvejniekiem ir kaimiņvalstu iedzīvotāji. Trīs ceturtdaļas no 2009. gadā uzskaitītajiem aptuveni 
1500 kuģiem bija kanoe laivas (izveidotas no koku stumbriem).

ES ir aizliegusi tirgot Gvinejas-Bisavas zvejas produktus, pamatojoties uz valsts nespēju pie 
labākās gribas īstenot ES prasītos sanitāros standartus. Cerams, ka šo situāciju palīdzēs mainīt 
Gvinejas-Bisavas spēju stiprināšana šajā jomā, pateicoties kvalitātes kontroles un analīzes 
laboratorijas izveidei un ilgā procesā panāktai akreditācijai (2014. gada jūlijā). 

ES un Gvinejas-Bisavas zivsaimniecības nolīgums

Pirmais partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Gvinejas-Bisavas Republiku 
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un Eiropas Kopienu tika noslēgts 1980. gadā. No tā laika EEK/ES dalībvalstu flotēm ir 
iespēja zvejot Gvinejas-Bisavas ūdeņos. 2007. gadā abas puses parakstīja partnerattiecību 
nolīgumu zivsaimniecības nozarē. Kopš tā laika ir automātiski pagarināti un/vai noslēgti 
secīgi nolīguma īstenošanas protokoli. Pēc Gvinejā-Bisavā notikušā militārā apvērsuma šis 
nolīgums pēc ES iniciatīvas tika apturēts laikā no 2012. aprīļa līdz 2014. gada oktobrim. 
Nesen notikušajās sarunās par protokolu tika konstatēta nepieciešamība pārskatīt finansiālo 
ieguldījumu, ko saskaņā ar protokolu sniedz apmaiņā pret ES flotu zvejas tiesībām.

Pašreizējo protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp 
Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024), sāka provizoriski piemērot no 
tā parakstīšanas datuma, proti, 2018. gada 15. novembra. Minētais zivsaimniecības nolīgums 
ļauj vairāku ES dalībvalstu kuģiem zvejot Gvinejas-Bisavas ūdeņos. 

Protokolā paredzētas zvejas iespējas šādās kategorijās: garneļu saldētājtraleri; zivju un 
galvkāju saldētājtraleri; mazo pelaģisko sugu traleri; tunzivju saldētājkuģi un kuģi zvejai ar 
āķu jedām; kuģi tunzivju zvejai ar makšķerrīkiem. Pirmajām trim iepriekš minētajām 
kategorijām zvejas iespējas ir izteiktas ar zvejas piepūli (reģistrēto bruto tilpību) pirmajos 
divos un ar nozvejas limitu (KPN) — pēdējos trijos protokola piemērošanas gados. 

Šis ir jauktu sugu zvejniecības nolīgums, kas attiecas uz tunzivīm, galvkājiem, garnelēm un 
demersālajām sugām. Nolīgums ir daļa no Rietumāfrikas tunzivju zvejas nolīgumu tīkla un 
viens no trijiem jauktu sugu zvejniecības nolīgumiem šajā reģionā (pārējie divi ir nolīgums ar 
Maroku un nolīgums ar Mauritāniju).

Šajā nolīgumā paredzētās zvejas iespējas pamatojas uz labākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem ieteikumiem un Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas 
(ICCAT) ieteikumiem. 

ES ieguldījumu veido kuģu īpašnieku maksājumi un publiskais finansiālais atbalsts. ES 
ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 15 600 000 EUR, ko veido:

a) ikgadējā summa, kura attiecībā uz protokolā paredzētajām kategorijām maksājama par 
piekļuvi zvejas resursiem un kuras apjoms visā protokola piemērošanas laikā ir 
11 600 000 EUR/gadā; 

b) atbalsts, kurš paredzēts Gvinejas-Bisavas zvejniecības sektorpolitikas un zilās 
ekonomikas attīstībai un kura apjoms visā protokola piemērošanas laikā ir 
4 000 000 EUR/gadā.

Referents cer, ka jaunais protokols ļaus ES un Gvinejas-Bisavas Republikai ciešāk 
sadarboties, lai veicinātu zvejas resursu ilgtspējīgu izmantošanu Gvinejas-Bisavas ūdeņos un 
atbalstītu valsts centienus attīstīt valsts zivsaimniecības nozari un ar to saistītās jomas. 

Iepriekšējais protokols sniedza vienīgi viduvējus rezultātus. Katrs saskaņā ar šo nolīgumu 
ieguldītais euro radīja pievienoto vērtību 2,03 EUR apjomā: 42 % ES, 38 % ĀKK valstīm un 
20 % Gvinejai-Bisavai. Tādēļ Gvinejas iestādēm ir pamats sagaidīt, ka šis nolīgums sniegs 
lielāku pievienoto vērtību.

Tomēr, neraugoties uz to, ka ES ar Gvineju-Bisavu ir slēgusi zivsaimniecības nolīgumus kopš 
1980. gadiem, šo nolīgumu attīstības sadarbības komponents (nozares atbalsts) ir sniedzis ļoti 
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vājus rezultātus. Ir jānorāda, ka vietējā zivsaimniecības nozare un ar to saistītās darbības nav 
īpaši attīstījušās.

Tā kā nav attiecīgās infrastruktūras, ES kuģu nozveja Gvinejā-Bisavā netiek izkrauta, 
pārstrādāta vai tirgota — šim nolūkam parasti tiek izvēlēta Dakāras osta Senegālā.

Āfrikas Attīstības bankas un citu investoru (piemēram, Ķīnas) nesenās investīcijas 
infrastruktūrā un Alto Bandim nerūpnieciskās zvejas (izkraušanas un pārstrādes) ostā valstij 
sniedz zināmas iespējas, tomēr tās nav pietiekamas, lai nodrošinātu tās vajadzības šajā jomā. 
Būtu ārkārtīgi svarīgi izveidot zivju izkraušanas, uzglabāšanas un pārstrādes infrastruktūru, ko 
varētu izmantot Gvinejas-Bisavas ūdeņos zvejojošās rūpnieciskās flotes, un tas būtu noderīgi 
ne tikai šo darbību veikšanai, bet arī veicinātu valsts zivsaimniecības nozares attīstību un 
ļautu izveidot tirgus, izplatīšanas un tirdzniecības struktūras, kā arī laboratorijas, kas veiktu 
kvalitātes analīzi. 

Referents uzskata, ka nolīgums palīdzētu šai valstij kļūt pašpietiekamākai, finansēt attīstības 
stratēģiju un garantēt suverenitāti. 

Ievērojot visus iepriekš minētos apsvērumus, referents ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu 
šā SFPA un tā protokola noslēgšanai, ņemot vērā, ka tie ir ļoti svarīgi gan Gvinejas-Bisavas 
Republikai, gan tās ūdeņos zvejojošajām ES zvejas flotēm.

Tomēr viņš uzskata, ka būtu detalizētāk jānovērtē un jāizanalizē attiecīgais nolīgums, tā 
vēsture un turpmākā attīstība. Ņemot vērā Parlamenta lomu un kompetences šajā jomā, 
referents uzskata, ka būtu vēlams un nepieciešams par šo nolīgumu pieņemt nenormatīvu 
rezolūciju, kurā norādīt apsvērumus un ieteikumus, kas Komisijai būtu jāņem vērā šā 
protokola piemērošanas laikposmā (kas diemžēl iepriekš ne vienmēr ir ticis darīts).

Referents vēlētos norādīt vēl uz vairākiem jautājumiem, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība.

Ar šo nolīgumu būtu jāveicina Gvinejas-Bisavas zivsaimniecības nozares, kā arī ar to saistītās 
rūpniecības un pārējo darbību reāla ilgtspējīga attīstība, tādējādi palielinot valstī paliekošo 
palielināto vērtību, kas gūta no dabas resursu izmantošanas.

Ir labāk jākoordinē nozares atbalsts, ko nodrošina ar zivsaimniecības nolīgumu, un attīstības 
sadarbības jomas instrumenti, jo īpaši Eiropas Attīstības fonds (EAF), šim nolūkam 
izmantojot vai nu attiecīgas valsts programmas, vai Rietumāfrikas reģionam paredzētās 
reģionālās programmas. Referents vēlētos izmantot iespēju, lai vērstu Komisijas uzmanību uz 
nepieciešamību ar EAF veicināt pētījumus, projektus un zivsaimniecības nozares atbalsta 
infrastruktūras izveidi, jo īpaši rūpnieciskās zvejas ostas būvniecību, lai tajā varētu izkraut, 
uzglabāt un pārstrādāt zivis. 

Referents uzskata, ka Komisijai būtu jāveic nepieciešamie pasākumi — tostarp, iespējams, 
jāpārskata un jāpalielina nolīgumā paredzētais nozares atbalsts un jārod jauni un labāki veidi, 
kā palielināt šā atbalsta apguves rādītājus — , lai varētu reāli mainīt pēdējās desmitgadēs 
iesīkstējušo zemas atbalsta apguves tendenci. Ir pastāvīgi jācenšas nodrošināt, ka tiek 
sekmētas pēdējos gados novērotās pozitīvās norises, lai tās varētu sniegt taustāmus ilgtermiņa 
rezultātus.

Tāpat kā attiecībā uz pārējām šā reģiona valstīm, arī attiecībā uz šo valsti ir vajadzīgi sīkāki 
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un uzticamāki dati par nozveju, zvejas resursu saglabāšanās stāvokli un kopējo ekosistēmu 
stāvokli. Gvineja-Bisava būtu pēc iespējas vairāk jāatbalsta, lai tā pati būtu spējīga iegūt 
šādus datus. Tas pats attiecas uz Gvinejas ekskluzīvās ekonomikas zonas uzraudzības un 
kontroles spējām, ņemot vērā, ka NNN (nelegālas, nereģistrētas un neregulētas) zvejas 
apkarošana ir pastāvīgs pasākums.

Visbeidzot, referents uzsver, ka Eiropas Parlaments būtu nekavējoties un pilnībā jāinformē 
visos ar protokolu, tā atjaunošanu un īstenošanu saistīto procedūru posmos, kā norādīts šim 
ieteikumam pievienotajā nenormatīvajā rezolūcijā.


