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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju un Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tās pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā pašreizējām sarunām būs izšķiroša nozīme dalībvalstu un Apvienotās Karalistes 
(AK) nākotnē un šajā sakarā būtiski jautājumi ir zveja un dzīvo jūras resursu pārvaldība, 
un jūras ekosistēmu saglabāšana un atjaunošana; tā kā zivsaimniecības nozare tieši un 
netieši nodrošina simtiem tūkstošu darbvietu, nodrošina iztiku daudziem piekrastes 
apgabaliem un piekrastes kopienām (kas cīnās ar demogrāfisko lejupslīdi), palīdz 
nodrošināt nekaitīgu un veselīgu pārtiku miljoniem patērētāju un veicina spēcīgu 
ekoloģisko modeli;

B. tā kā kopējā zivsaimniecības politika (KZP) gandrīz 50 gadus ir ļāvusi visās attiecīgajās 
dalībvalstīs radīt labākus apstākļus zvejas attīstībai un resursu ilgtspējīgai pārvaldībai; 
tā kā tādēļ pēc AK izstāšanās no ES ir nepieciešams nolīgums, lai garantētu 
zivsaimniecības nozares ekonomisko dzīvotspēju un esošo zvejas darbību turpināšanu, 
kā arī sugu saglabāšanu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un atjaunošanu;

C. tā kā Regula (ES) 2017/2403 (2017. gada 12. decembris) par ārējo zvejas flotu 
ilgtspējīgu pārvaldību1 bija nozīmīgs solis ceļā uz pārredzamības un pārskatatbildības 
nodrošināšanu globālajā zvejniecībā, kas būtu jāatspoguļo nākamajā nolīgumā;

D. tā kā pastāvošās vēsturiskās, ģeogrāfiskās un ekosistēmas saiknes starp ES un AK rada 
spēcīgu savstarpējo atkarību starp pusēm gan attiecībā uz zvejas un akvakultūras 
darbībām, gan šo produktu apstrādes un tirdzniecības nozarēs, kā arī kopīgo jūras 
ekosistēmu aizsardzībā; tā kā Apvienotajai Karalistei un ES pašlaik ir kopīgi 97 
krājumi, uz kuriem attiecas kopējā pieļaujamā nozveja (KPN); tā kā šādā aspektā 
vienošanās trūkums radītu tūlītēju un būtisku kaitējumu visām iesaistītajām pusēm un 
galu galā arī ES un AK pilsoņiem, kā arī kopīgajām jūras ekosistēmām; tā kā turklāt 
jebkuram nolīgumam vajadzētu būt vērstam uz to, lai novērstu ekonomisko dislokāciju 
Savienības un Apvienotās Karalistes zvejniekiem, kas iesaistīti zvejas darbībās AK 
ūdeņos,

1. atkārtoti apstiprina, ka starp ES un AK nevar noslēgt visaptverošu nolīgumu, tostarp — 
par tirdzniecību, ja tajā netiek iekļauts pilnīgs un līdzsvarots ilgtermiņa nolīgums par 
zivsaimniecību un ar zivsaimniecību saistītiem jautājumiem, ar kuru saglabā optimālus 
nosacījumus piekļuvei attiecīgo pušu ūdeņiem, resursiem un tirgiem, kā arī esošajām 
zvejas darbībām;

2. atkārtoti apstiprina, ka zivsaimniecības nolīgumam ir jābūt tieši saistītam ar 
notiekošajām sarunām par ekonomisko partnerību, jo īpaši par tirdzniecību, un tādēļ to 
nevar nošķirt; uzsver, ka jautājumu par brīvu piekļuvi ūdeņiem un ostām nevar nodalīt 
no jautājuma par Apvienotās Karalistes zivsaimniecības produktu brīvu tirdzniecību un 
piekļuvi ES tirgum;

3. atgādina, ka ne zivīm, ne piesārņojumam nav politisko robežu un izplatīšanās 

1 OV L 347, 28.12.2017., 81. lpp.
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turpināsies visos jūras baseinos; uzsver, ka ekosistēmas ir savstarpēji saistītas;

4. atgādina, ka vislielākais ieguvums abām pusēm tiks panākts, aizsargājot kopīgās 
ekosistēmas un ilgtspējīgi pārvaldot to izmantošanu, saglabājot esošo abpusējo piekļuvi 
ūdeņiem un zvejas resursiem ar mērķi saglabāt esošās zvejas darbības, kā arī nosakot 
kopējus, saskaņotus, skaidrus un stabilus principus un noteikumus, kas dara iespējamu 
zvejas un akvakultūras produktu savstarpēju brīvu piekļuvi tirgiem, neradot ekonomisku 
vai sociālu spriedzi nesabalansētas konkurences veidā; uzstāj, ka nākamajā nolīgumā ir 
jāiekļauj drošības klauzula, kurā būtu noteikts, ka jebkādi tādu klauzulu pārkāpumi, kas 
attiecas uz savstarpēju piekļuvi ūdeņiem un resursiem, izraisīs preferenciālu tarifu 
atcelšanu Apvienotās Karalistes precēm ES tirgū;

5. uzsver, ka saskaņā ar spēkā esošo relatīvās stabilitātes principu nolīguma priekšlikuma 
projektā ir jāiekļauj sadalījuma procentuālā daļa, ko pašlaik piemēro krājumiem, kuri 
jāsadala starp abām pusēm pielikumā FISH-2 (Zvejas iespēju sadalījums); to, ka 
krājumu procentuālā daļa, kuri jāsadala starp abām pusēm, ir atstāta tukša, varētu skatīt 
kā sākotnēju koncesiju Apvienotajai Karalistei, pazeminot esošā mandāta mērķus;

6. aicina puses saglabāt esošās kvotu daļas un stabilo un pastāvīgo zvejas tiesību 
sadalījumu; uzsver, cik svarīga nozīme ir resursu ilgtermiņa pārvaldībai, kas balstās uz 
atbilstību KZP principiem, piemēram, maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) 
principam, un tehniskajiem pasākumiem, reģionālajiem pārvaldības instrumentiem, 
piemēram, Ziemeļjūrai un rietumu ūdeņiem paredzētiem daudzgadu plāniem, un Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvai, — kas līdz šim ir palīdzējuši uzlabot zivju krājumu stāvokli, 
no kura ieguvējas ir gan ES dalībvalstu, gan AK flotes;

7. atgādina, ka Apvienotā Karaliste bija iesaistīta daudzgadu plānu sagatavošanā un 
īstenošanā attiecībā uz katru jūras baseinu, jo īpaši attiecībā uz Ziemeļjūru un rietumu 
ūdeņiem, ka šie daudzgadu plāni tika izstrādāti, ņemot vērā tajā laikā esošās 
dalībvalstis, tostarp Apvienoto Karalisti, un ka izvirzītie mērķi atbilst labākajām 
pieejamajām zinātniskajām atziņām un KZP;

8. atgādina, ka KZP pilnīga īstenošana ir devusi nozīmīgus pozitīvus rezultātus gan 
maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) ietvaros izmantoto krājumu skaita 
palielināšanā, gan veidā, kādā daudzgadu plāni ir veicinājuši bioloģisko un ekonomisko 
ilgtspēju, sniedzot labumu attiecīgajām zvejnieku kopienām;

9. uzsver, ka ar nolīgumu ir jānodrošina, ka tehniskie pasākumi vai aizsargājamās jūras 
teritorijas ir savstarpēji, nediskriminējoši un samērīgi un ka tie de facto nav veids, kā 
izslēgt ES kuģus no AK ūdeņiem; uzsver, ka, nosakot aizsargājamās jūras teritorijas, 
šādu teritoriju pārvaldībā un uzraudzībā iesaista visas ieinteresētās personas, tostarp 
Eiropas zvejniekus, saskaņā ar Starptautiskās Dabas un dabas resursu aizsardzības 
savienības ieteikumiem; uzstāj, ka nolīgums nedrīkst izraisīt ES vides un sociālo 
standartu pazemināšanos;

10. mudina Komisiju iekļaut noteikumus par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) 
zvejas darbību novēršanu un apkarošanu Savienības un Apvienotās Karalistes ūdeņos;

11. norāda, ka Apvienotās Karalistes zvejas un akvakultūras produktiem, kas nonāk iekšējā 
tirgū, ir jāatbilst tādiem pašiem vides, sociālajiem, sanitārajiem un fitosanitārajiem 
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standartiem kā ES zvejas un akvakultūras produkti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starp AK un ES zvejas un akvakultūras produktiem, kā arī 
nodrošinātu Eiropas patērētāju aizsardzību;

12. uzsver, ka ir vajadzīgi pienācīgi sadarbības un konsultāciju mehānismi, kopēja 
zinātniska pieeja un garantijas, ka AK arī turpmāk dos ieguldījumu datu vākšanā un 
krājumu zinātniskajā novērtēšanā — kā pamatu turpmākajiem lēmumiem par kopīgu 
zvejniecības pārvaldību visos kopīgajos jūras baseinos; mudina puses turpināt aktīvo un 
lojālo sadarbību zvejas kontroles jautājumos un cīņā pret NNN zveju;

13. ņem vērā Apvienotās Karalistes nodomu risināt sarunas par atsevišķu zivsaimniecības 
pamatnolīgumu ar Norvēģiju; atgādina, ka Norvēģija ir Eiropas Ekonomikas zonas 
(EEZ) un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalsts, kas ietver 
tiesības un pienākumus attiecībā uz zivsaimniecības nozari un produktiem, cita starpā 
attiecībā uz piekļuvi ES tirgum;

14. uzsver, ka ir svarīgi nolīgumā iekļaut atsauci uz pienākumu sadarboties piekrastes 
valstu sistēmā, kā noteikts starptautiskajās tiesībās, kas ir būtiski zvejniecības 
pārvaldības pasākumiem un kopīgo krājumu ilgtspējai;

15. uzskata, ka jebkura zivsaimniecības nolīguma noteikumiem būtu jāpievieno strīdu 
izšķiršanas mehānismi un jāietver korektīvi pasākumi — kā daļa no ES un AK 
turpmāko attiecību regulējuma vispārējās pārvaldības;

16. atgādina par centieniem panākt nolīguma par zivsaimniecību noslēgšanu līdz 2020. gada 
1. jūlijam; ar nožēlu norāda, ka koronavīrusa krīze jeb Covid-19 uzliesmojums ir 
izjaucis normālo AK un ES sarunu gaitu; tādēļ aicina puses būt elastīgām un pēc 
iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par pārejas perioda pagarināšanu saskaņā ar Izstāšanās 
līguma 132. pantu, lai nozarei nodrošinātu noteiktību;

17. uzskata, ka būtu jāvienojas par pārejas perioda pagarināšanu, attiecīgi būtu jāpagarina 
pašreizējais KPN un kvotu sadalījums, lai nodrošinātu juridisko noteiktību 
zivsaimniecības nozarē;

18. tomēr mudina Komisiju un dalībvalstis sagatavoties visiem scenārijiem — gan pārejas 
perioda pagarināšanai, gan variantam, kad vienošanās netiek panākta, — un izstrādāt 
vajadzīgos pasākumus, lai atbalstītu nozari, kā arī katram scenārijam piemērotos 
tiesiskos regulējumus;

19. visbeidzot, aicina sarunu puses pielikt visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk vienotos par 
noteikumiem, kas attiecas uz zivsaimniecību, jebkurā nolīgumā starp Apvienoto 
Karalisti un ES, lai tos varētu savlaicīgi izmantot zvejas iespēju noteikšanai pirmajam 
gadam pēc pārejas perioda.
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