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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 priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu jaunu zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumu un jaunu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un 
finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē 
starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2012)0442),

– ņemot vērā projektu jaunam zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam un jaunam 
protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts 
Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas 
Republiku (0000/2012),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7–0000/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A7–0000/2012),

1. piekrīt nolīguma un jaunā protokola noslēgšanai;

2. aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam nolīguma 9. pantā paredzētās Apvienotās komitejas 
sanāksmju protokolus un secinājumus, kā arī jaunā protokola 3. pantā minēto nozares 
daudzgadu programmu un attiecīgos gada novērtējumus; aicina Komisiju sekmēt 
Parlamenta pārstāvju kā novērotāju piedalīšanos Apvienotās komitejas sanāksmēs; aicina 
Komisiju jaunā protokola pēdējā piemērošanas gadā un pirms sarunu sākšanas par tā 
atjaunošanu iesniegt Parlamentam un Padomei pilnīgu novērtējuma ziņojumu par tā 
īstenošanu bez liekiem ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi šim dokumentam; 

3. aicina Komisiju un Padomi atbilstīgi savām attiecīgajām kompetencēm un saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnīgi informēt Parlamentu visos to 
procedūru posmos, kas saistītas ar jauno protokolu un tā atjaunošanu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
un Maurīcijas Republikas valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Attiecības zivsaimniecības jomā starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku tika sāktas 
1989. gadā. Līdz 2007. gadam tās noritēja netraucēti, bet pēc 2003.–2007. gada protokola 
darbības laika beigām puses nespēja vienoties par tā atjaunošanas nosacījumiem. Kopš tā 
laika Eiropas flotei bijis jādarbojas privātas piekļuves režīmu ietvaros. Centieni panākt 
vienošanos atsākās 2010. gadā, un to rezultātā tika izstrādāts Partnerattiecību nolīgums 
zivsaimniecības nozarē un protokols, ko Komisija parafēja 2012. gada 23. februārī. 

Komisija ir ierosinājusi Padomei noslēgt nolīgumu un protokolu (COM (2012) 442), kas 
ietver ekskluzivitātes klauzulu attiecībā uz Eiropas zivsaimniecības nozari. Tā ir arī 
ierosinājusi pieņemt Padomes Regulu par zvejas iespēju sadali starp ES dalībvalstīm. 
Nolīguma un protokola noslēgšana ir atkarīga no Eiropas Parlamenta piekrišanas. 

Jautājumi Eiropas Parlamentam attiecībā uz piekrišanas došanu jaunā nolīguma un protokola 
noslēgšanai ir par to, vai ar šo nolīgumu un protokolu nodrošina: 

1) pamatotu ekonomisko norēķināšanos, ņemot vērā nodrošinātās pieejamās zvejas iespējas;

2) pamatu attiecīgo zivju krājumu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai; kā arī

3) atbilstošu atbalstu un pietiekami labus apstākļus vietējai zvejas nozarei. 

Jaunā protokola analīze

Galvenie jaunā protokola elementi ir turpmāk minētie.

– Ikgadējā finansiālā kompensācija EUR 660 000 apmērā: a) EUR 357 500 gadā, kas atbilst 
atsauces daudzumam 5500 tonnu gadā, un b) EUR 302 500 gadā, kas atbilst papildu 
finansējumam, kuru Savienība maksā, lai atbalstītu Maurīcijas zivsaimniecības un jūrlietu 
politiku. 

– Zvejas iespējas: zvejot tiks atļauts 41 tunzivju seinerim un 45 kuģiem zvejai ar dreifējošām 
āķu jedām ar gada kopējo nozveju, kas atbilst 5500 tonnu lielam atsauces daudzumam. 
Tomēr, ņemot vērā krājumu stāvokļa ikgadējos novērtējumus, šīs zvejas iespējas var pārskatīt, 
tās palielinot vai samazinot, un attiecīgi pārskatīt arī finansiālo ieguldījumu, to pielāgojot. Par 
šo zvejas iespēju sadali starp attiecīgajām dalībvalstīm tiks sagatavots priekšlikums īpašai 
Padomes regulai. 

– Kuģu īpašniekiem piemērojamie avansa maksājumi un maksas: EUR 35 par tonnu (t) 
Maurīcijas zvejas zonā nozvejoto tunzivju. 

Komisija pasūtīja iepriekšēja novērtējuma ziņojumu 2010. gadā, kad tā sāka pētīt, vai tiek 
izrādīta interese par jaunu nolīgumu zivsaimniecības nozarē. Veiktajā ietekmes novērtējumā 
netika konstatēta nekāda nelabvēlīga ekonomiskā vai sociālā ietekme, vai ietekme uz vidi. 
Gluži pretēji, tajā bija norādītas iepriekšējā nolīguma pozitīvās sekas, piemēram, Eiropas un 
Maurīcijas zivsaimniecības nozaru stiprināšana un vietējo iedzīvotāju ieguvumi. Turklāt tajā 
minēts, ka zvejas iespēju pieejamība Maurīcijas ūdeņos var arī nepalielināt Eiropas kuģu 
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kopējo nozveju Indijas okeānā, jo tas drīzāk veicinātu labāku zvejas intensitātes teritoriālo 
sadalījumu. Tajā tika secināts, ka Maurīcijas zvejas zonā neatklāja īpašu bioloģisko vai vides 
jutību. 

Zvejas nozare nodrošina relatīvi nelielu ieguldījumu iekšzemes kopproduktā (IKP), kā arī 
zemu ieguldījumu budžeta ieņēmumos (0,1 % no ieņēmumiem 2010. gadā, galvenokārt no 
ārzemju kuģu nodrošinātajām piekļuves maksām) un pieticīgu daudzumu darbavietu (12 000 
darbavietu galvenokārt apstrādes nozarē, t. i., 2 % no valsts nodarbinātības). Tomēr 
2010. gadā zivrūpniecība veidoja 15 % no kopējās Maurīcijas eksporta vērtības. Eksportētās 
preces galvenokārt ietver tunzivju konservus un filejas, kas iegūtas no importētām izejvielām. 
Kopš 2000. gada beigām zivsaimniecības preču eksporta jomā vērojama pieauguma tendence.

Nozvejas atsauces apjoms ir samazinājies no 6500 līdz 5500 tonnām gadā salīdzinājumā ar 
nolīgumu, kura spēkā esības termiņš beidzās 2007. gadā. Tomēr, ņemot vērā Maurīcijas 
zivsaimniecības nozares vajadzības, dažādu kategoriju finansiālie ieguldījumi ir būtiski 
palielinājušies — gadā tiek maksāti papildu EUR 365 000.

Jaunajā protokolā ir sīkāk izstrādātas klauzulas attiecībā uz finansiālās kompensācijas 
maksāšanas pārtraukšanu un pārskatīšanu un uz protokola īstenošanas pārtraukšanu konkrētos 
apstākļos, jo īpaši gadījumā, ja netiek pildīti cilvēktiesību būtiskie pamatelementi un 
demokrātiskie principi, kā noteikts Kotonū nolīguma 9. pantā (skatīt protokola 7. un 8. pantu).

Saskaņā ar jaunā protokola pielikuma IX nodaļu ES kuģi nodarbina zināmu skaitu Maurīcijas 
jūrnieku (iepriekšējā protokola ietvaros šis pienākums attiecās kopumā uz „ĀKK valstu 
piederīgajiem”, lai gan atbilstoši vairākiem avotiem šis pienākums netika pildīts).

Referenta komentāri un secinājumi

Maurīcija ir salu valsts Indijas okeānā, aptuveni 2000 kilometru attālumā no Āfrikas 
kontinenta dienvidaustrumu piekrastes. Valstī ir 1 313 095 iedzīvotāji, un tā ietver Agalegas 
salas, Kargadoskarahosas un Rodrigesas salu. Maurīcija ir daļa no Maskarēnu salām, kas 
ietver netālu esošo Reinjonas salu. Valsts platība ir 2040 kvadrātkilometru ar piekrastes līniju 
177 kilometru garumā un ekskluzīvu ekonomisko zonu (EEZ), kuras platība ir 1,9 miljoni 
kvadrātkilometru.

Prezidents ir valdības vadītājs, bet konstitucionālā vara ir piešķirta premjerministram un 
ministru kabinetam. Maurīcija kopumā tiek uzskatīta par pilnīgi demokrātisku valsti. Prasības 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā ir ievērotas.

Ekonomikas pamatā ir cukura ražošana, tūrisms, tekstilpreču un apģērbu ražošana un finanšu 
pakalpojumi, un tā paplašinās, iekļaujot arī zivju apstrādi, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas, kā arī viesmīlības nozari un īpašuma attīstību. IKP (pirktspējas paritāte) ir 
USD 1,29 miljardi, un Maurīcija ieņem 82. vietu pasaulē pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, kas ir 
aptuveni USD 15 000. Tās izaugsmes prognozes paaugstināsies no pašreizējā 3,4 % rādītāja 
līdz 5,5 % 2015. gadā. Aptuvenais 2011. gada budžets bija USD 2,41 miljardi, nodokļu un citi 
ieņēmumi — aptuveni 21,7 % no IKP, bet budžeta deficīts — 3,3 %. Tikai 8 % iedzīvotāju 
dzīvo zem nabadzības robežas (2006. gada aprēķini).

Saskaņā ar valsts stratēģisko dokumentu (CSP), par kuru Maurīcijas Republikas valdība un 
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Eiropas Komisija vienojās 2008.–2013. gada periodam, attiecībā uz valsts indikatīvo 
programmu Savienība plāno Maurīcijas Republikai piešķirt summu EUR 51 miljona apmērā, 
lai finansētu makroekonomisko atbalstu, nozaru politiku, programmas un projektus ar mērķi 
atbalstīt galvenās vai pārējās Savienības palīdzības jomas, un summu EUR 12,4 miljonu 
apmērā, lai finansētu neparedzētas vajadzības, piemēram, palīdzību ārkārtējos gadījumos, ko 
nevar finansēt no ES budžeta, ieguldījumus starptautiski pieņemtās parādu atvieglojumu 
iniciatīvās un eksporta ieņēmumu nestabilitātes nelabvēlīgo seku mazināšanu.

EEZ ir pienācīgi dažādu zivju krājumi, ietverot pelaģiskās un dziļūdens sugas. Izmantotie 
zivsaimniecības resursi ietver salās īstenoto nerūpniecisko zveju, piekrastes dziļūdens zveju 
Maskarēnu plato un Čagosu arhipelāga krastos, kā arī tunzivju zveju Indijas okeāna rietumu 
daļā.

Kā noteikts iepriekšēja novērtējuma ziņojumā, Maurīcija guvusi labumu no ES un kuģu 
īpašnieku finansiālā ieguldījuma.

Jaunais zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un jaunais protokols palīdzēs stiprināt 
Maurīcijas spējas attiecībā uz nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas 
apkarošanu, jo īpaši uzlabojot infrastruktūru zvejas darbību pārraudzībai un kontrolei tās EEZ. 
Tam būs arī būtiska ietekme uz valsts budžeta un politikas stabilitāti. Jānodrošina kontrole 
attiecībā uz tās summas izmantošanu, kas atbilst ES maksātajai papildu summai Maurīcijas 
zivsaimniecības un jūrlietu politikas atbalstam. 

Eiropas Savienībai jaunā zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma un jaunā protokola 
noslēgšana palīdzēs saglabāt nepārtrauktību zvejas zonās, uz kurām attiecas nolīgumi 
Austrumāfrikas reģionā, un veicināt Eiropas nozaru dzīvotspēju, Eiropas Savienības kuģiem 
un ar šo kuģu darbību saistītajām nozarēm nodrošinot stabilu tiesisko vidi un vidēja termiņa 
prognozējamību. 

Komisija ir precizējusi, ka vietējās zivrūpniecības ietvaros tās struktūras dēļ netiek īstenota 
zvejniecība ūdeņos, kuros būtu atļauts zvejot Eiropas kuģiem (15 jūdžu klauzula). Turklāt ES 
un Maurīcijas kuģi zvejo dažādos veidos, un ES kuģu nozveja ir tādā līmenī, ka tie 
neapdraudētu attiecīgo zivju krājumu uzglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu; saskaņā ar 
Indijas okeāna tunzivju zvejas komisijas Zinātnisko komiteju šajā reģionā nav pārzvejas.

Saskaņā ar CSP sniegtajiem secinājumiem Maurīcijai ir labi rādītāji cilvēktiesību un 
pamattiesību, kā arī demokrātisko principu ievērošanā. Lai gan regulāri notiek konsultācijas ar 
pilsonisko sabiedrību par valsts politikas izstrādi un ieinteresētās personas ir iesaistītas valsts 
nozīmes jautājumos, jāņem vērā, ka dažādas Maurīcijas zivsaimniecības jomā iesaistītās 
organizācijas ir paudušas bažas par to, kā attīstījušās sarunas, kuru rezultātā izstrādāts jaunais 
zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un jaunais protokols. ES labās gribas un ticamības 
saglabāšana ir galvenais faktors uzticības, kā arī ilgtermiņa un abpusēji izdevīgu attiecību 
veidošanai šajā jomā.

Maurīcijas zivsaimniecības nozares esošo apstākļu iepriekšējā novērtējumā ar mērķi noslēgt 
jauno zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu un jauno protokolu, kas sagatavots ar 
Komisijas atbalstu, norādīts, ka „ietekmes novērtējumā nav konstatēta nelabvēlīga 
ekonomiskā vai sociālā ietekme, vai ietekme uz vidi”.
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Jaunais zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un jaunais protokols ir līdzsvaroti un 
aptver abu pušu intereses, tādējādi EP tiek ieteikts paust atbalstu šā nolīguma un 
protokola noslēgšanai. 

Parlamentu nekavējoties un pilnīgi informē visos zivsaimniecības partnerattiecību 
nolīguma un protokola vai tā atjaunošanas procedūras posmos, kā to paredz normatīvās 
rezolūcijas projekta 2. un 3. punkts.


