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ĪSS PAMATOJUMS

2008. gada 15. aprīlī stājās spēkā partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp 
Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku1. Komisija ar Gvinejas-Bisavas valdību ir 
risinājusi sarunas par to, lai noslēgtu jaunu protokolu, un šo sarunu iznākumā 2018. gada 
15. novembrī tika parafēts jauns protokols, kas aizstāja iepriekšējo protokolu, kura darbības 
termiņš beidzās 2017. gada 23. novembrī.

Jaunais protokols paredz Savienības kuģiem zvejas iespējas Gvinejas-Bisavas ūdeņos, 
pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem un ievērojot 
Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) ieteikumus. Jaunajā 
protokolā ņemti vērā iepriekšējā, 2014.–2017. gada protokola izvērtējuma rezultāti un 
provizorisks novērtējums par to, vai jauna protokola noslēgšana būtu lietderīga. Vērtēšanu 
veica neatkarīgi eksperti. Protokols turklāt ļaus Eiropas Savienībai un Gvinejas-Bisavas 
Republikai ciešāk sadarboties, lai veicinātu zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Gvinejas-
Bisavas ūdeņos, un atbalstīt Gvinejas-Bisavas centienus attīstīt savu zilo ekonomiku – tas ir 
abu Pušu interesēs.

Protokolā paredzētas zvejas iespējas šādās kategorijās:

(a) garneļu saldētājtraleri;

(b) zivju un galvkāju saldētājtraleri;

(c) mazo pelaģisko sugu traleri;

(d) tunzivju saldētājseineri un kuģi zvejai ar āķu jedām;

(e) kuģi tunzivju zvejai ar makšķerrīkiem.

Pirmajām trim iepriekš minētajām kategorijām zvejas iespējas ir izteiktas ar zvejas piepūli 
pirmajos divos un ar nozvejas limitu  – pēdējos trijos protokola piemērošanas gados.

Sarunu risināšana par jaunu protokolu, ar kuru īsteno ar Gvineju-Bisavu noslēgto 
partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, ir daļa no ES ārējās darbības attiecībā uz 
ĀKK valstīm un tajās jo īpaši tiek ņemti vērā Savienības mērķi demokrātijas principu un 
cilvēktiesību ievērošanas ziņā. Jaunais protokols aptver 5 gadu laikposmu no dienas, kad to 
sāk provizoriski piemērot.

Eiropas Savienības ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 15 600 000 EUR, un tas pamatojas 
uz:

 ikgadēju summu, kura attiecībā uz protokolā paredzētajām kategorijām maksājama par 
piekļuvi zvejas resursiem un kuras apjoms visā protokola piemērošanas laikā ir 
11 600 000 EUR/gadā;

 ikgadēju atbalstu, kurš paredzēts Gvinejas-Bisavas zvejniecības sektorpolitikas un jūras 
nozaru ekonomikas attīstībai un kura apjoms visā protokola piemērošanas laikā ir 
4 000 000 EUR/gadā. Šis atbalsts visā protokola piemērošanas laikā ir saskaņā ar 
Gvinejas-Bisavas valsts politikas mērķiem par ilgtspējīgu kontinentālā šelfa un jūras 
zvejas resursu pārvaldību.

Tas veicina valsts zivsaimniecības un zilās ekonomikas stratēģijas īstenošanu. Tā mērķis ir 

1 OV L 342, 17.12.2007., 5. lpp.
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panākt, lai zvejas resursi un nozares attīstība tiktu pārvaldīta ilgtspējīgā veidā, un tālab: – 
stiprināt: i) zvejas darbību uzraudzību, kontroli un pārraudzību (arī ieviešot un iedarbinot 
elektronisko ziņošanas sistēmu (ERS)); ii) datu vākšanu un apstrādi zinātniskiem mērķiem un 
spēju analizēt un novērtēt zvejas resursus un zvejniecības; iii) stiprināt zvejas subjektu spējas, 
iv) starptautisko sadarbību; – atbalstīt mazapjoma zveju; uzlabot zvejas produktu 
eksportēšanas nosacījumus un veicināt investīcijas nozarē, attīstīt zvejai svarīgo 
infrastruktūru, atbalstīt zilo ekonomiku un attīstīt akvakultūru.

Ikgadējā saistību un maksājumu apropriāciju summa, arī rezerves pozīcija attiecībā uz 
protokoliem, kuri gada sākumā vēl nav stājušies spēkā, tiek noteikta ikgadējā budžeta 
procedūrā2.

Komisija tiktu pilnvarota Savienības vārdā apstiprināt ar partnerattiecības nolīgumu 
izveidotās Apvienotās komitejas pieņemtos protokola grozījumus.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt sniegt 
Parlamenta piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu ilgtspējīgas 
zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gvinejas-Bisavas 
Republiku un tā īstenošanas protokolu.

2 Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par sadarbību budžeta jautājumos (2013/C 373/01).
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