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ĪSS PAMATOJUMS

Aizjūras zemes un teritorijas (AZT) ir salas, kas atrodas Atlantijas okeānā, Antarktikas jūrā, 
Ziemeļjūrā, Karību jūrā, Indijas okeānā un Klusajā okeānā un kas konstitucionāli ir atkarīgas 
no četrām ES dalībvalstīm: Apvienotās Karalistes, Dānijas, Francijas un Nīderlandes.

ES vēlas pārstrādāt principus, uz kuriem balstās tās sadarbība ar AZT. Jaunajai pieejai ir 
jāsekmē AZT ilgtspējīga attīstība, ņemot vērā šo zemju un teritoriju īpatnības.

Zivsaimniecības nozarē Eiropas Savienībai ir galvenokārt jāatbalsta AZT monitoringa, 
kontroles, inspekcijas un uzraudzības vietējās sistēmas cīņai pret nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu (NNN) zveju un tirdzniecību, kas saistīta ar šo zveju. Ir nepieciešama arī efektīva 
sadarbība ar visām reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām, lai īstenotu 
pasākumus NNN zvejas apkarošanā, kas patlaban ir viens no lielākajiem draudiem zvejas 
resursu ilgtspējībai.

Piekrastes teritoriju integrētas pārvaldības jomā ar ES un AZT sadarbību jāsaskaņo 
saimnieciskās un sociālās darbības, piemēram, zivsaimniecība un akvakultūra, tūrisms, jūras 
transports un jūras un piekrastes zonu potenciāls attiecībā uz atjaunojamo enerģiju un 
izejmateriāliem, vienlaikus ņemot vērā klimata pārmaiņu un cilvēka darbību ietekmi.

Jūrlietu jomā ar ES un AZT sadarbību jāveicina zināšanas par jūras vidi un biotehnoloģijām, 
okeāna enerģiju, jūras uzraudzību, piekrastes zonas apsaimniekošanu un ekosistēmu 
pārvaldību.

Zivju krājumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā ES un AZT sadarbībai jānotiek, 
pamatojoties uz atbildīgu zivsaimniecības pārvaldību zivju krājumu saglabāšanā un 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, kā arī abām pusēm regulāri apspriežoties par jūras dzīvo resursu 
saglabāšanu un apsaimniekošanu un apmainoties ar informāciju par šo resursu faktisko 
stāvokli.

Galvenais uzdevums, kas AZT ir jārisina, ir orientēt savu ekonomiku un sabiedrību 
ilgtspējīgas attīstības virzienā, iespēju robežās palielinot savu konkurētspēju, samazinot savu 
neaizsargātību, sadarbojoties ar kaimiņiem un integrējoties reģionālajā un/vai pasaules 
ekonomikā. Savienības uzdevums ir palīdzēt AZT šos mērķus sasniegt, izmantojot AZT 
vajadzībām, realitātei, īpatnībām un daudzveidībai pielāgotu satvaru.

GROZĪJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju ziņojumā iekļaut 
šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma projekts
19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Padomes projekts Grozījums

(b) dialogu un sadarbību attiecībā uz zivju 
krājumu saglabāšanu, tostarp pasākumiem, 
lai apkarotu nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju un efektīvi sadarbotos ar 
reģionālajām zvejniecības pārvaldības 
organizācijām un to iekšienē. Dialogs un 
sadarbība ietver kontroles un inspekcijas 
shēmas, stimulus un saistības 
zivsaimniecības un piekrastes vides 
efektīvākai pārvaldībai ilgtermiņā.

(b) dialogu un sadarbību attiecībā uz zivju 
krājumu saglabāšanu, tostarp pasākumiem, 
lai apkarotu nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju un efektīvi sadarbotos ar 
reģionālajām zvejniecības pārvaldības 
organizācijām un to iekšienē. Dialogs un 
sadarbība ietver kontroles un inspekcijas 
shēmas, stimulus un saistības 
zivsaimniecības un piekrastes vides 
efektīvākai pārvaldībai ilgtermiņā. 
Komisija dialogu un sadarbību papildina 
ar pasākumiem, kuru mērķis ir sekmēt 
ilgtspējīgu zivsaimniecības pārvaldību, 
atbalstot vietējās monitoringa un 
uzraudzības sistēmas un šim nolūkam 
izmantojot partnerības nolīgumus ar 
aizjūras zemēm un teritorijām, kas 
asociētas ar Eiropas Savienību.

Or. it

Pamatojums

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja patlaban ir viens no lielākajiem draudiem 
zvejas resursu ilgtspējībai un bioloģiskajai daudzveidībai visos pasaules okeānos. Turklāt ar 
NNN zveju saistītās komercdarbības rada ne tikai ekonomiskas problēmas zvejnieku 
kopienām, patērētājiem un visai nozarei, bet arī negodīgu konkurenci zvejniekiem, kuri 
darbojas saskaņā ar likumu. Tāpēc, lai efektīvāk cīnītos ar NNN zveju, ir jāpastiprina 
koordinācija un sadarbība starp Komisiju un AZT, kuras asociētas ar ES.


