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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka zveja, kas tiek veikta, ievērojot starptautiskā, reģionālā un valsts līmenī 
pieņemtus pasākumus un pamatojoties uz resursu atbildīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, 
veicina ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu gan Eiropas Savienībā, gan 
jaunattīstības valstīs, turpretī nelegāla, nereģistrēta un nereglamentēta (NNN) zveja rada 
nopietnas ekonomiskas, sociālas un ekoloģiskas sekas, kas īpaši kaitē jaunattīstības 
valstīm, jo apgrūtina Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM), sevišķi 1., 7.  un 8. TAM, 
sasniegšanu;

2. uzsver to, ka zvejas darbības notiek pārrobežu līmenī un ka ir nepieciešams cīnīties pret 
NNN zveju, sadarbojoties gan divpusēji, gan daudzpusēji, lai nodrošinātu, ka visus 
pasākumus NNN zvejas apkarošanai piemēro pārredzami, bez diskriminācijas un taisnīgi, 
vienlaikus ņemot vērā jaunattīstības valstu, īpaši mazo salu valstu, finansiālās un 
tehniskās iespējas un cilvēkresursus;

3. šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
2009. gada novembrī pieņēma nolīgumu par ostas valsts pasākumiem NNN zvejas 
novēršanai, aizkavēšanai un likvidēšanai, un tādēļ aicina starptautisko sabiedrību pēc 
iespējas drīzāk ratificēt šo nolīgumu;

4. prasa Komisijai nodrošināt politikas virzienu saskaņotību tā, lai attīstības politika, kuras 
mērķis ir nabadzības izskaušana, kopā ar vides un tirdzniecības aspektiem veidotu daļu 
no ES politikas NNN zvejas apkarošanai;

5. uzsver NNN zvejas un valsts pārvaldes līmeņa tiešo saistību un prasa, lai jebkādi ārēji 
palīdzības pasākumi tiktu īstenoti kopā ar saņēmējas valsts stingru politisko gribu aizliegt 
NNN zveju tās ūdeņos un kopumā uzlabot zivsaimniecības nozares pārvaldību;

6. prasa Komisijai ES nolīgumos ar jaunattīstības valstīm atbilstīgi vajadzībām palielināt 
zivsaimniecības nozarei paredzēto budžetu, lai jaunattīstības valstis pastiprinātu NNN 
zvejas apkarošanai nepieciešamās institucionālās spējas, cilvēkresursus un tehniskās 
iespējas, kā arī labāk ievērotu pasaules un reģionālo organizāciju īstenotos pasākumus 
zvejniecības pārvaldības jomā un Eiropas Savienības tiesību aktus;

7. uzsver nepieciešamību iesaistīt pilsonisko sabiedrību un atbildību par likumīgu zvejas 
metožu izmantošanu un sadarbības veidošanu ar iestādēm cīņā pret NNN zveju uzticēt 
zvejniecības nozares uzņēmumiem, nosakot to par daļu no uzņēmumu sociālās un vides 
atbildības.
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