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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno 
Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību 
un Senegālas Republiku
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13484/2019),

– ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas 
Savienību un Senegālas Republiku, kas stājās spēkā 2014. gada 20. novembrī,

– ņemot vērā SFPA protokola, ko parakstījusi Eiropas Savienība un Senegāla, 
retrospektīvo un provizorisko novērtējumu,

– ņemot vērā protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku (13483/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. panta 2. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta 
otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu un 7. punktu (C9-0178/2019),

– ņemot vērā 2020. gada ... 1 normatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā Partnerattiecību nolīgums ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas 
Savienību un Senegālas Republiku stājās spēkā 2014. gada 20. novembrī, tādēļ 
pašreizējais nolīguma īstenošanas protokols zaudēja spēku 2019. gada 19. novembrī un 
2019. gada 19. jūlijā tika parafēts jauns protokols;

B. tā kā pēdējais protokols ir bijis pietiekami efektīvs tunzivju zvejas jomā un tā kā 
Kopienas kuģi tomēr nav izmantojuši daļu zvejas iespēju dziļūdens demersālo sugu 
zvejai; tā kā melnā heka nozveja Senegālas ūdeņos veido mazāk nekā 10 % no 
Kopienas nozvejas šajā apakšreģionā;

C. tā kā Savienības zvejas kuģi zvejo tikai atkrastes zvejas apgabalos, tādēļ tie gandrīz 
nenonāk saskarē ar Senegālas nerūpnieciskās zvejas nozari un neapdraud tās 
izdzīvošanu;

D. tā kā jaunais protokols aptver piecu gadu laikposmu un paredz zvejas iespējas 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(0000)0000.
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Savienības kuģiem (28 tunzivju saldētājseineri, 10 kuģi zvejai ar makšķerrīkiem, pieci 
kuģi zvejai ar āķu jedām un divi traleri) ar atsauces daudzumu 10 000 tonnu tunzivju un 
1 750 tonnu melnā heka atļauto nozveju gadā;

E. tā kā finanšu atlīdzība ir 3 050 750 EUR gadā, kas sadalīta šādi: 800 000 EUR gadā — 
piekļuve resursiem, 900 000 EUR gadā — nozares politikas īstenošana un 1 350 750 
EUR gadā — aplēstās maksas summa, kas jāizmaksā kuģu īpašniekiem;

F. tā kā Senegāla ir ratificējusi lielāko daļu starptautisko instrumentu starptautiskās 
zivsaimniecības pārvaldības jomā;

G. tā kā Eiropas Savienība un Senegāla turpina sadarbību Kotonū nolīguma vispārējā 
satvarā un tā kā finanšu atbalsta pasākumi zivsaimniecības jomā tiek veikti, izmantojot 
PESCAO programmu, kuras mērķis ir uzlabot zivsaimniecības nozares pārvaldību un 
cīņu pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju,

1. norāda, ka protokols ļaus turpināt ciešu sadarbību starp Eiropas Savienību un Senegālu, 
lai nodrošinātu zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Senegālas ūdeņos un atbalstītu 
Senegālas centienus attīstīt ilgtspējīgu resursu pārvaldību un jūras bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību;

2. atbalsta Savienības stratēģiju, kas paredz reģionā uzturēt nolīgumu tīklu, ar kuriem 
papildina pasākumus, ko veic zivju krājumu ilgtspējības popularizēšanai reģionālajās 
zivsaimniecības organizācijās (RZO);

3. norāda, ka saskaņā ar novērtējuma ziņojuma secinājumiem jaunajā protokolā ir 
paredzēts samazināt melnā heka daudzumu (no 2000 līdz 1750 tonnām gadā) un 
palielināt finansiālo ieguldījumu nozares atbalstam (150 000 EUR) un aplēsto maksu 
summu, kas jāizmaksā kuģu īpašniekiem;

4. konstatē, ka tiek samazinātas melnā heka zvejas iespējas saskaņā ar Centrālaustrumu 
Atlantijas zvejniecības komitejas (CECAF) zinātnisko atzinumu, lai samazinātu sugas 
mirstību;

5. ņem vērā pašreizējās grūtības saistībā ar dziļūdens demersālo zivju resursu 
izmantošanas zinātnisko uzraudzību un mudina novērtējumā ņemt vērā arī trešo valstu 
flotes zvejas radīto slodzi citu piekrastes valstu ūdeņos un to, ka Senegālas ūdeņos ES 
kuģiem pieejamās zvejas iespējas ir salīdzinoši ierobežotas;

6. uzskata — lai nodrošinātu piekļuvi Senegālas ūdeņos esošajiem krājumu 
pārpalikumiem, ir nepieciešamas zināšanas par kopējo zvejas piepūli, un aicina 
Komisiju nodrošināt panta par pārredzamību piemērošanu saistībā ar pašreizējo 
protokolu, kā arī kompetento reģionālo zivsaimniecības organizāciju apspriedēs;

7. ņem vērā iespēju pārskatīt zvejas iespējas un vienoties par izpētes zvejas reisiem 
Senegālas zvejas zonās; atzinīgi vērtē nozvejas uzraudzības iekļaušanu elektroniskajā 
ziņošanas sistēmā (ERS); aicina Komisiju nodrošināt, ka sistēma sāk darboties pēc 
iespējas ātrāk;

8. atzinīgi vērtē to, ka Senegāla 2017. gadā ratificēja FAO Nolīgumu par ostas valsts 
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pasākumiem, kas ir pozitīvs solis, ņemot vērā Dakāras ostas nozīmi zvejniecības 
produktu izkraušanā;

9. atzinīgi vērtē Senegālas jūrnieku pieņemšanu darbā uz Eiropas Savienības kuģiem un 
uzsver labos rezultātus, kas sasniegti, īstenojot iepriekšējo protokolu; atzinīgi vērtē to, 
ka Senegāla ir ratificējusi SDO Konvenciju Nr. 188 par darbu zvejniecībā; aicina 
Komisiju apvienotās komitejas sanāksmēs regulāri izvērtēt tās efektīvu īstenošanu, jo 
īpaši attiecībā uz darba apstākļiem un atalgojumu (arī minēti protokolā);

10. nolūkā nodrošināt atbilstību 5. pantā noteiktajiem nozares atbalsta mērķiem un neskarot 
citas darbības, iesaka šādas prioritāras un stratēģiskas darbības:

– uzlabot uzraudzību, kontroli un pārraudzību, ātri modernizējot Zvejas uzraudzības 
centru (FMC);

– atbalstīt Senegālas centienus cīņā pret NNN zveju, paredzot uzraudzības 
mehānismu kuģiem, kas piestāj Dakāras ostā;

– pilnveidot zinātniskās spējas un datu vākšanu zinātniskās pētniecības nolūkā;

– atbalstīt sieviešu darba apstākļu uzlabošanu;

– nodrošināt pasākumus, ar kuriem atbalsta zivsaimniecības produktu pievienotās 
vērtības radīšanu, izmantojot nozares uzņēmējiem paredzētu horizontālu spēju 
veidošanas programmu;

– izveidot pamatapmācības un arodapmācības programmas jūrniekiem (apmācība 
par zvejniecības metodēm, kā arī drošību uz kuģa utt.), īpašu uzsvaru liekot uz 
zivsaimniecības nozarē dzīvojošo un strādājošo sieviešu apmācību;

– pastiprināt centienus, lai novērstu atbalsta novēlotu izmantošanu attiecīgajā 
Senegālas nozarē;

– nodrošināt Savienības finansēto darbību lielāku pamanāmību un veicināt 
zvejnieku kopienu un pilsoniskās sabiedrības pienācīgu izpratni par protokola 
īpašo ieguldījumu nozares attīstībā;

11. aicina Komisiju veikt pasaules mēroga pētījumu par ES divpusējo zivsaimniecības 
nolīgumu ietekmi un jo īpaši par ieguvumiem, ko vietējai ekonomikai sniedz atbalsts 
nozarei un Eiropas flotes darbības trešo valstu ūdeņos (ilgtspējīgas zvejas attīstība, 
vietējā nodarbinātība, infrastruktūra, uzlabojumi sociālajā jomā utt.);

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Senegālas Republikas valdībai un parlamentam.


