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

1. atgādina, ka pašlaik ir vitāli nepieciešama ES kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) 
visaptveroša reforma, jo 30 gadu darbības laikā ne iekšēji, ne ārēji nav sasniegti tās mērķi;

2. uzsver, ka ilgtspējīgas zvejas atjaunošana un krājumu saglabāšana ievērojami virs tā 
līmeņa, kas var nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu (MIID), sniegs milzīgu 
labumu videi, sociālajai sfērai un ekonomikai, jo vide būs mazāk apdraudēta, zvejas 
kopienām būs droša nākotne un zivsaimniecības nozare būs ienesīga, un tās izdzīvošana 
nebūs atkarīga no valsts atbalsta;

3. atgādina, ka pasaules okeāni ne tikai ar zivsaimniecības palīdzību dod barību, sniedz 
pārtikas nodrošinājumu un iztiku 500 miljoniem cilvēku visā pasaulē un vismaz 50 % no 
uzturā nepieciešamā dzīvnieku proteīna 400 miljoniem cilvēku nabadzīgākajās valstīs, bet 
tiem ir arī būtiska loma klimata pārmaiņu mazināšanā, tie nodrošina transportu un ir 
mājvieta aptuveni 90 % dzīvības uz zemes;

4. ir norūpējusies par ES tirgu lielo atkarību no zivsaimniecības un akvakultūras produktu 
importa, jo 60 % no visiem ES izmantotajiem zivsaimniecības produktiem tiek importēti 
galvenokārt no jaunattīstības valstīm; uzsver, ka labākā izvēle atkarības no importa 
mazināšanai ir atjaunot un saglabāt Eiropas zivju krājumus ievērojami virs tā līmeņa, kas 
var nodrošināt MIID;

5. uzsver, ka uz importētajiem zivsaimniecības un akvakultūras produktiem vajadzētu 
attiekties tiem pašiem vides un sociālajiem standartiem, kas attiecas uz Eiropas iekšējo 
ieguvi, un uzskata, ka jaunattīstības valstīm būs nepieciešama finansiālā un tehniskā 
palīdzība, lai sasniegtu tādus pašus standartus;

6. iebilst pret nododamu zvejas koncesiju (NZK) shēmu pieņemšanu reģionālajās 
zvejniecības pārvaldības organizācijās (RZPO) un starptautiskajos ūdeņos, jo tas var 
ievērojami ierobežot pašreizējo jaunattīstības valstu tālākos centienus viņu pašu 
zivsaimniecības nozares attīstīšanā;

7. atkārtoti uzsver ANO Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS) pamatnosacījumu par 
pārpalikumu, piekļūstot zivju krājumiem trešo valstu ūdeņos; uzsver pārpalikuma 
atbilstošas un zinātniskas noteikšanas svarīgumu; uzsver, ka KZP jānodrošina visas 
attiecīgās informācijas pārredzamība un apmaiņa starp ES un trešām partnervalstīm par to 
krājumu kopējo zvejas intensitāti, kas saistīti ar valsts un attiecīgā gadījumā ārvalstu 
kuģiem.


