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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju un Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā 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; 
tā kā zivsaimniecības nozare tieši un netieši nodrošina simtiem tūkstošu darbvietu, 
nodrošina iztiku daudziem piekrastes apgabaliem un piekrastes kopienām, 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 optimālus apstākļus zvejas attīstībai un resursu ilgtspējīgai pārvaldībai; 
tā kā tādēļ pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) ir 
nepieciešams nolīgums, lai garantētu zivsaimniecības nozares ekonomisko dzīvotspēju, 
sugu saglabāšanu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību;

C. tā kā pastāvošās vēsturiskās un ģeogrāfiskās saiknes starp ES un AK rada spēcīgu 
savstarpējo atkarību starp pusēm gan attiecībā uz zveju, gan akvakultūras darbībām, un 
šo produktu apstrādes un tirdzniecības nozarēs; tā kā šādā aspektā vienošanās trūkums 
radītu tūlītēju un būtisku kaitējumu visām iesaistītajām pusēm un galu galā arī ES un 
AK pilsoņiem,

1. atkārtoti apstiprina, ka starp ES un AK nevar noslēgt visaptverošu nolīgumu, ja tajā 
netiek iekļauts pilnīgs un līdzsvarots ilgtermiņa zivsaimniecības nolīgums, kas ļauj 
turpināt piekļuvi attiecīgo pušu ūdeņiem, resursiem un tirgiem ar optimāliem 
nosacījumiem;

2. atgādina, ka vislielākais ieguvums abām pusēm tiks panākts, saglabājot abpusēju 
piekļuvi ūdeņiem un resursiem, nosakot kopējus, saskaņotus un stabilus principus un 
noteikumus, kas dara iespējamu zvejas un akvakultūras produktu brīvu piekļuvi tirgiem, 
neradot ekonomisku vai sociālu spriedzi nelīdzsvarotā konkurencē;

3. prasa, lai tiktu saglabāts stabils un pastāvīgs zvejas tiesību sadalījums; un uzsver, cik 
svarīga nozīme ir resursu ilgtermiņa pārvaldībai, kas balstās uz atbilstību KZP 
principiem, piemēram, maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) principu, un 
tehniskajiem pasākumiem, kas līdz šim ir palīdzējuši uzlabot zivju krājumu stāvokli, no 
kura ieguvējas ir gan ES dalībvalstu, gan AK flotes;

4. uzsver, ka ir vajadzīgi pienācīgi konsultāciju mehānismi, kopēja zinātniska pieeja un 
garantijas, ka AK arī turpmāk dos ieguldījumu datu vākšanā un krājumu zinātniskajā 
novērtēšanā; un mudina puses turpināt aktīvo un lojālo sadarbību zvejas kontroles 
jautājumos un cīņā pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju;

5. visbeidzot, uzskata, ka jebkura zivsaimniecības nolīguma noteikumiem būtu jāpievieno 
strīdu izšķiršanas mehānismi — kā daļa no ES un AK turpmāko attiecību regulējuma 
vispārējās pārvaldības.
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