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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatojoties uz attiecīgo Padomes pilnvarojumu, Eiropas Komisija risināja sarunas ar 
Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku, lai uz četriem gadiem pagarinātu protokolu, 
kas pievienots Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un 
Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un kā darbība beidzās 2014. gada 12. maijā.

Šis jaunais protokols ir parakstīts saskaņā ar Padomes lēmumu un tiek provizoriski piemērots 
no tā parakstīšanas dienas.

Nolīguma protokola galvenais mērķis ir piešķirt zvejas iespējas Eiropas Savienības kuģiem 
Santomes un Prinsipi ūdeņos, ņemot vērā pieejamo pārpalikumu, kā arī labākos pieejamos 
zinātniskos ieteikumus un Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) 
ieteikumus. Komisijas nostāja sarunās daļēji bija balstīta uz iepriekšējā protokola ex-post
novērtējumu, kuru veica neatkarīgi eksperti.

Mērķis ir arī pastiprināt Eiropas Savienības un Santomes un Prinsipi Demokrātiskās 
Republikas sadarbību, lai atbilstoši abu Pušu interesēm veicinātu zivsaimniecības politikas 
ilgtspējību un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Santomes un Prinsipi zvejas zonā.

Saskaņā ar Protokolu sniegtais kopējais finansiālais ieguldījums ir EUR 2 805 000 četru gadu 
periodā.

Tajā ietverts:

• ikgadējs maksājums par piekļuvi Santomes un Prinsipi EEZ — EUR 385 000 pirmajos 
trijos gados un EUR 350 000 ceturtajā gadā —, kas atbilst atsauces daudzumam 7000 tonnu 
gadā, un

• īpašs maksājums EUR 325 000 gadā četru gadu periodā, lai atbalstītu Santomes un 
Prinsipi zivsaimniecības nozares politikas īstenošanu (mazapjoma zveju, kā arī nelegālas, 
nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas uzraudzību, kontroli un apkarošanu). 

Izdevumu veids (EUR) 2014 2015 2016 2017 Kopā

Dabas resursu saglabāšana 

un apsaimniekošana

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Kopā 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Ja Eiropas Savienības kuģu kopējais nozvejas apjoms Santomes ūdeņos pārsniedz gada 
atsauces daudzumu, ikgadējo finansiālo ieguldījumu palielina par EUR 55 pirmajos trijos 
gados un EUR 50 ceturtajā gadā par katru papildu nozvejoto tonnu. 



PE539.522v01-00 4/4 PA\1035478LV.doc

LV

Tomēr Eiropas Savienības šādi samaksātā ikgadējā kopsumma nedrīkst vairāk nekā divas 
reizes pārsniegt Protokolā minēto summu. Ja Eiropas Savienības kuģu nozvejas apjoms 
pārsniedz daudzumu, kas atbilst divkāršai gada kopsummai, summu, kura jāmaksā par šā 
limita pārsniegumu, maksā nākamajā gadā.

Šis atbalsts ir saskaņā ar valsts politikas mērķiem zivsaimniecības jomā un jo īpaši Santomes 
un Prinsipi Demokrātiskās Republikas vajadzībām saistībā ar mazapjoma zvejas atbalstīšanu 
un nelegālās zvejas apkarošanu.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt 
Parlamentam sniegt piekrišanu projektam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības 
vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri 
paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību, no 
vienas puses, un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku, no otras puses.


