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* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra
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***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 ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un tā 
īstenošanas protokolu
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2014)0518),

– ņemot vērā ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Senegālas Republiku (00000/2014),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 
218. panta 7 punktu (C8-0000/2014),

– ņemot vērā Reglamenta 99. pantu 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 
108. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu un Budžeta komitejas un Attīstības 
komitejas atzinumu (A8-0000/2014),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam nolīguma 7. pantā paredzētās Apvienotās 
komitejas sanāksmju protokolus un secinājumus, kā arī jaunā protokola 4. pantā minēto 
nozares daudzgadu programmu;

3. aicina Komisiju veicināt Parlamenta pārstāvju piedalīšanos Apvienotās komitejas 
sanāksmēs novērotāju statusā;

4. aicina Komisiju protokola pēdējā piemērošanas gadā un pirms sarunu sākšanas par tā 
atjaunošanu iesniegt Parlamentam un Padomei visaptverošu ziņojumu par tā īstenošanu;

5. aicina Komisiju un Padomi katru savā kompetences jomā un saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 
218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos ar protokolu 
un tā atjaunošanu saistīto procedūru posmos;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Senegālas Republikas valdībai un parlamentam.
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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Senegālas Republika ir piekrastes valsts Rietumāfrikā, kurai ir jūras robežas ar Gvinejas-
Bisavas Republiku, Gambijas Republiku, Kaboverdes salām un Mauritānijas Islāma 
Republiku. Izņemot jūras robežas ar Mauritāniju ziemeļos un Gvineju-Bisavu dienvidos, 
Senegālas Republikas pārējās jūras robežas ir skaidri noteiktas un par tām ir noslēgtas 
vienošanās.

Senegālā ir 12 miljoni iedzīvotāju un lēstais patēriņš ir aptuveni 25kg uz vienu iedzīvotāju
gadā. Dakaras osta ir Senegālas komerciālā osta, un ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ tā ir 
starptautiski nozīmīga. Visā 2012. gada laikā Senegālā bija reģistrēta stabila ekonomiskā 
izaugsme, ko veicināja tās primārās nozares — kalnrūpniecība un ieguve, kā arī tirdzniecības, 
viesnīcu un ēdināšanas nozares, savukārt zivsaimniecības daļa no IKP ir aptuveni 1,3 %.
Neraugoties uz to, ka 2000. gadā valsts parāds tika samazināts SVF un Pasaules Bankas 
ierosinātās Lielu parādu apgrūtināto nabadzīgo valstu iniciatīvas ietvaros, tai joprojām ir liels 
budžeta deficīts — EUR 670 miljoni, kas ir aptuveni 6,5 % no IKP. Kaut arī tai izdevās 
2011. gadā palielināt eksporta apjomu par 16,4 % salīdzinājumā ar 2010. gadu un 
zivsaimniecības eksports pieauga par 13,5 %, — Senegālas tirdzniecības bilance joprojām ir 
negatīva, jo pieauga degvielas, rīsu, dzīvnieku tauku un kviešu cenas, kā rezultātā 
salīdzinājumā ar 2010. gadu importa apjoms palielinājās par 15,8 %.

Eiropas Savienības un Senegālas Republikas attiecības zivsaimniecības jomā aizsākās 
1981. gada 1. jūnijā, un atjaunotie protokoli tika parakstīti 2002. gadā, bet to termiņš beidzās 
2006. gadā, kā rezultātā krasi samazinājās Senegālas ūdeņos tunzivis zvejojošo traleru-seineru 
skaits — tikai 2 no Eiropas Savienības 18 traleriem-seineriem drīkstēja turpināt zvejot šajā 
teritorijā. Tāpēc Padome pilnvaroja Eiropas Komisiju vienoties par nolīguma atjaunošanu 
starp Senegālas Republiku un Eiropas Ekonomikas kopienu, kā rezultātā tika ierosināts jauns 
ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (jauns nolīgums un protokols).

Komisija ir ierosinājusi Padomei parakstīt nolīgumu un protokolu (COM (2014)0518), kuru 
mērķis ir radīt jaunu satvaru Eiropas Savienības un Senegālas Republikas sadarbībai. Viens 
no nolīguma principiem nodrošina ES flotei vienlīdzīgus konkurences apstākļus, nosakot, ka 
Senegālas puse nepiešķirs citām flotēm labvēlīgākus nosacījumus par tiem, kas paredzēti 
nolīgumā, gadījumos, kad attiecīgajiem kuģiem ir tādi paši raksturlielumi un tie zvejo tās 
pašas sugas. Nolīguma un protokola noslēgšana ir atkarīga no Eiropas Parlamenta piekrišanas.

Eiropas Parlamenta jautājumi attiecībā uz piekrišanas sniegšanu jaunā nolīguma un protokola 
noslēgšanai ir par to, vai ar šo nolīgumu un protokolu nodrošina:

1) pamatotu ekonomisko vienošanos, 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.
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Jaunā protokola analīze

Galvenie jaunā protokola elementi ir šādi.
 Protokola darbības termiņš saskaņā ar 12. pantu ir 5 gadi.

 Kopējais lēstais finansiālais ieguldījums — ir EUR 13 930 000, kas sadalīts šādi: a)

finansiālais ieguldījums EUR 8 690 000 apmērā par atsauces daudzumu 14 000 tonnu 

gadā tālu migrējošām zivīm sadalīts starp ikgadējo finansiālo kompensāciju un 

atbalstu Senegālas zivsaimniecības politikai; b) EUR 5 240 000 — paredzētā nodevu 

kopsumma, kas kuģu īpašniekiem būtu jāsamaksā par zvejas atļaujām.

 Zvejas iespējas: Senegālas ūdeņos būs atļauts zvejot triju kategoriju kuģiem: 28 

tunzivju seineriem, 8 kuģiem zvejai ar makšķerkātiem un āķu jedām un 2 traleriem 

(kuru mērķsuga — melnais heks).

 Kuģu iedalījums starp dalībvalstīm ir šāds:

o tunzivju seineri — Spānijai 16 kuģi, Francijai 12 kuģi;

o kuģi zvejai ar makšķerkātiem un āķu jedām — Spānijai 7 kuģi, Francijai 1 

kuģis;

o traleri — Spānijai 2.

 Ja Eiropas Savienība pārsniegs atsauces daudzumu tālu migrējošām sugām, ikgadējais 

finansiālais ieguldījums attiecībā uz katru noķerto tonnu tiks palielināts par 55 euro 

pirmajā gadā, par 50 euro otrajā, trešajā un ceturtajā gadā un par 45 euro piektajā 

gadā.  

 Tunzivju seineri un kuģi zvejai ar makšķerkātiem un āķu jedām maksās par katru 

Senegālas ūdeņos nozvejoto tonnu, sākot ar 55 euro pirmajā gadā un sasniedzot 70 

euro piektajā gadā. Vienlaicīgi būs jāmaksā vienotā likme par zvejas atļauju: a)

tunzivju seineriem tā būs, sākot no EUR 13 750 par 250 tonnām zivju protokola 

pirmajā darbības gadā, un palielināsies līdz EUR 17 500 par 250 tonnām zivju piektajā 

gadā; b) kuģiem zvejai ar makšķerkātiem un āķu jedām  vienotā likme būs, sākot no 

EUR 8250 par 150 tonnām zivju protokola pirmajā darbības gadā un palielināsies līdz 

EUR 17 500 par 150 tonnām zivju piektajā protokola darbības gadā.

Laikā no 2013. gada jūlija līdz septembrim tika veikts ex-ante novērtējums un tas 
papildināts ar tajā pašā gadā sagatavoto reģionālo ziņojumu par tunzivju zveju 
Atlantijas okeānā. Ziņojumā secināts, ka jaunais partnerattiecību nolīgums būs 
izdevīgs abām pusēm, palīdzot Senegālas Republikai un Eiropas Savienībai radīt 
jaunas darbvietas. Ziņojumā arī secināts, ka Dakaras osta Senegālā un nozares, kas 
saistītas ar zivsaimniecību, būs ieguvējas no šīs partnerības un attīstīsies pateicoties 
tai.
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Zivsaimniecības daļa Senegālas ekonomikā ir tikai 1,3 % no reālā bruto IKP un EUR 
136 miljoni no EUR 1,7 miljardu eksporta kopsummas. Ziņojumā teikts, ka 
2011. gadā no Senegālas uz ES eksportēto zivsaimniecības produktu (pārsvarā saldēto) 
kopējais apjoms bija aptuveni 40 000 tonnu. Senegāla arī ieņem nozīmīgu vietu 
mazapjoma zvejas un rūpnieciskās zvejas produktu izkraušanā — tiek izkrauts 
aptuveni 400 000 tonnu produktu, no tām 90 % ir mazapjoma zvejas produkcija, 
savukārt  rūpnieciskā zveja izkrauj tikai mazāk par 50 000 tonnu produkcijas.

Kad 2006. gadā protokols netika atjaunots, tikai dažiem kuģiem zvejai ar 
makšķerkātiem un āķu jedām dažkārt bija atļauts zvejot tunzivis Senegālas ūdeņos, un 
protokols, kuru katru gadu parakstīja Spānijas un Francijas kuģu īpašnieki, noteica, ka 
visa nozveja ir jāizkrauj Senegālā, lai nodrošinātu vietējos pārstrādes uzņēmumus un 
konservu fabrikas. Ņemot vērā to, ka Senegālas kuģiem zvejai ar makšķerkātiem un 
āķu jedām, kas zvejo šajā teritorijā, nav noteikts apgādāt vietējo rūpniecību, un ņemot 
vērā to, ka lielāko Senegālas konservu fabriku nopirka Āzijas investors, kurš plāno 
palielināt ražošanas apjomus no 20 000 tonnām gadā līdz 80 000 tonnām, vajadzība 
pēc izejvielām, visticamāk, tikai pieaugs.

Jaunajā nolīgumā ir sīki izstrādātas klauzulas attiecībā uz protokola darbības 
apturēšanu un/vai izbeigšanu. Nolīguma 13. un 14. pantā ir skaidri noteikts, ka 
protokola darbību var apturēt un/vai izbeigt, ja tiek pārkāptas cilvēktiesības (13. pants) 
vai netiek pildītas Pušu saistības apkarot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju 
(14. pants).

Protokola pielikumā ir noteiktas ES saistības — Savienības kuģos, kas zvejos 
Senegālas ūdeņos, vismaz 20 % nodarbināto jūrnieku būs no Senegālas vai ĀKK 
valstīm. Šis noteikums attiecas uz visiem zvejas kuģu veidiem un tikai uz tiem 
jūrniekiem, kas nodarbināti zvejas sezonas laikā. Starptautiskās Darba organizācijas 
Deklarācijas par pamatprincipiem attiecībā uz tiesībām darba vietā noteikumi ir 
iekļauti protokolā un jāpiemēro Senegālas vai ĀKK valstu jūrniekiem, kas uzņemti uz 
klāja.

Referentes komentāri un secinājumi

Ņemot vērā to, ka Senegālas ekonomikai būs iespējas uzplaukt, jo būs iespējama 
labāka pieejamo krājumu ekspluatācija saskaņā ar ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
nozares labākās prakses principiem, referente uzskata, ka jaunais nolīgums un 
protokols ir abu pušu interesēs.

Turklāt kuģu satelītnovērošanas sistēma un sadarbība starp ES un Senegālas 
Republiku attiecībā uz kuģu uzraudzīšanu un izsekošanu Senegālas ūdeņos palīdzēs 
vietējām varas iestādēm izvērst cīņu pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) 
zveju.

Ņemot vērā paredzamo pieprasījuma pēc izejmateriāliem pieaugumu Senegālas 
konservu fabrikās, kuģiem ar Savienības karogu arī būs lielākas iespējas izvērst savu 
ekonomisko darbību šajā reģionā. Tas būs atbalsts arī vietējiem jūrniekiem, kas 
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saskaņā ar protokola noteikumiem būs komandas locekļi uz ES kuģiem. Tas būs 
atbalsts arī ES flotei šajā reģionā, kas sastāv no 14 Spānijas un 9 Francijas seineriem, 
kuri zvejo Atlantijas okeānā, un nesen atgriezās Rietumāfrikas reģionā saistībā ar 
protokoliem un nolīgumiem starp ES un Mauritāniju, Gvineju-Bisavu, Kaboverdi un 
Gambiju. Arī šie kuģi gūs labumu no protokola un nolīguma ar Senegālu atjaunošanas, 
jo tas dos tiem iespēju apgūt papildu zvejas teritorijas līdztekus primārajai nozvejai.

Turklāt jaunākā ekspertu veiktā analīze liecina, ka heka krājumi Senegālas ūdeņos 
netiek ekspluatēti pilnībā. Eksperti ir secinājuši, ka, nepakļaujot krājumus pārāk lielam 
spiedienam, varētu noslēgt arī līgumu starp ES un Senegālas Republiku par bentisko 
sugu nozveju 2000 tonnu apjomā. Šo bentisko sugu kvotu varētu nozvejot tikai ar 
diviem traleriem, kuru darbību arī reglamentētu jaunais nolīgums un jaunais protokols.
Analīzē secināts, ka jābūt dažiem nosacījumiem attiecībā uz piezvejas daudzumu, 
prognozējot, ka ES kopējā piezvejas kvota heka zvejas gadījumā — 580 tonnas —
nebūtu pieļaujama.

Pamatojoties uz to, ka pieejamie zivju krājumi ir pietiekami un nākotnē ir iespējama 
sadarbība attiecībā uz citām zivju sugām, kā arī pamatojoties uz to, ka ir nodrošinātas 
iespējas attīstīt vietējo zivsaimniecības nozari sadarbībā ar ES kuģiem, kā arī apgādāt 
ES tirgu ar kvalitatīviem zivju produktiem, kas padara zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumu un protokolu abām pusēm izdevīgu, referente iesaka sniegt 
EP piekrišanu.


