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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***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 projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno 
Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību 
un Senegālas Republiku
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13484/2019),

– ņemot vērā Protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas 
zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku (13483/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 43. pantu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C9-0178/2019),

– ņemot vērā nenormatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2020),

1. sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Senegālas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība ir parakstījusi vairākus zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumus (ZPN) 
un protokolus ar trešām valstīm. Ar šiem partnerattiecību nolīgumiem zivsaimniecības nozarē 
ES sniedz finansiālu un tehnisku atbalstu apmaiņā pret tiesībām zvejot nozvejas pārpalikumu 
attiecīgās valsts ekskluzīvajā ekonomikas zonā (EEZ) juridiski noteiktā kārtībā. Šie nolīgumi 
pievēršas arī resursu saglabāšanai un vides ilgtspējai, nodrošinot, ka visi ES zvejas kuģi 
ievēro vienotus kontroles un pārredzamības noteikumus, un atbalstot partnervalsts ilgtspējīgu 
zivsaimniecības politiku. Vienlaikus visos zivsaimniecības nolīgumu protokolos
ir iekļauta klauzula par cilvēktiesību ievērošanu.

Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Senegālas Republiku un Eiropas Savienību1 
(“nolīgums”) ir stājies spēkā 2014. gada 20. novembrī2 un kopš tā laika tiek automātiski 
atjaunots. Līdzšinējā protokola darbības termiņš beidzās 2019. gada 19. novembrī. 

Komisija, pamatodamās uz attiecīgajām sarunu norādēm3, ar Senegālas Republikas 
(“Senegāla”) valdību ir risinājusi sarunas par to, lai noslēgtu jaunu protokolu, kas 
pievienojams nolīgumam. Šo sarunu iznākumā 2019. gada 19. jūlijā ir parafēts jauns 
protokols. Minētais protokols aptver piecu gadu laikposmu no tā provizoriskās piemērošanas 
sākuma, t. i., no parakstīšanas dienas, kā noteikts protokola 16. pantā.

Atbilstoši zivsaimniecības politikas reformas prioritātēm4 zvejas iespējas Eiropas Savienības 
kuģiem Senegālas ūdeņos ar jauno protokolu tiek piešķirtas, pamatojoties uz labākajiem 
pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem un ievērojot Starptautiskās Atlantijas tunzivju 
saglabāšanas komisijas (ICCAT) ieteikumus. Jaunajā protokolā ņemti vērā iepriekšējā, 2014.–
2019. gada protokola novērtējuma rezultāti un provizorisks novērtējums par to, vai jauna 
protokola noslēgšana būtu lietderīga. Abus novērtējumus veica neatkarīgi eksperti. Protokols 
turklāt ļaus Eiropas Savienībai un Senegālai ciešāk sadarboties, lai veicinātu zvejas resursu 
atbildīgu izmantošanu Senegālas ūdeņos, un atbalstīt Senegālas centienus attīstīt savu jūras 
nozaru ekonomiku – tas ir abu Pušu interesēs.

Protokolā paredzētas zvejas iespējas šādās kategorijās:

– 28 tunzivju saldētājseineri,
– 10 kuģi zvejai ar makšķerrīkiem, 
– 5 kuģi zvejai ar āķu jedām, 
– 2 traleri.

Eiropas Savienības ikgadējais finansiālais ieguldījums ir 1 700 000 EUR, un tas pamatojas uz:

a) 800 000 EUR lielu summu, kas noteikta saistībā ar piekļuvi, jo īpaši attiecībā uz 
10 000 tonnu tunzivju gadā atsauces daudzumu un attiecībā uz atļauto Senegālas heka 
nozvejas apjomu —1750 tonnām gadā, kas ir mazāk, nekā pašreizējā protokolā 

1 OV L 304, 23.10.2014., 3. lpp.
2 https://www.consilium.europa.eu/lv/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=lv
3 Pieņemtas Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē 2019. gada 15. jūlijā.
4 OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

https://www.consilium.europa.eu/lv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=lv
https://www.consilium.europa.eu/lv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=lv
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(2000 tonnas); 

b) ikgadēju atbalstu Senegālas zvejniecības sektorpolitikas attīstībai uz visu protokola 
piemērošanas laiku — 900 000 EUR gadā. Šis atbalsts visā protokola piemērošanas 
laikā atbilst valsts politikas mērķiem par ilgtspējīgu Senegālas jūras zvejas resursu 
pārvaldību.

Ikgadējā saistību un maksājumu apropriāciju summa, arī rezerves pozīcija attiecībā uz 
protokoliem, kuri gada sākumā vēl nav stājušies spēkā, tiek noteikta ikgadējā budžeta 
procedūrā5.

Zivsaimniecības nozare nodrošina Senegālas ekonomikai ieguldījumu aptuveni 2 % apmērā 
no IKP, un zivsaimniecības produktu eksports veido 16 % no valsts eksporta. Zivsaimniecības 
nozare tiek uzskatīta par izaugsmes stimulu, kas var veicināt valsts attīstības plāna „Plan 
Sénégal Émergent “, kas ir valsts vidēja termiņa un ilgtermiņa politikas ietvardokuments, 
mērķu sasniegšanu. Tas papildina valsts ievērojamos centienus, ko tā īsteno, lai panāktu vides 
ilgtspējas kritēriju izpildi.

Eiropas Savienība un Senegāla turpina sadarbību Kotonū nolīguma vispārējā satvarā. 
Ekonomiskais atbalsts zivsaimniecībai tiek sniegts, izmantojot Reģionālās iniciatīvas 
programmu, konkrētāk, PESCAO programmu, kuras mērķis ir uzlabot zivsaimniecības 
nozares pārvaldību un stiprināt nelegālas zvejas (NNN) apkarošanu, un tās budžets 2018.–
2024. gadam ir 15 miljoni EUR.

Senegālas heka nozveja Senegālas zvejas zonā un kaimiņvalstu zvejas zonās ir palīdzējusi 
palielināt zvejas noslodzi attiecībā uz šiem krājumiem. Saskaņā ar Centrālaustrumu Atlantijas 
zvejniecības komitejas (CECAF) zinātnisko atzinumu Senegālas heka zveja notiek ilgtspējas 
robežās, novērtējuma informācijā ir iekļauts ieteikums samazināt Senegālas heka papildu 
nozveju, lai mazinātu zvejas izraisīto zivju mirstību. Par to ir panākta vienošanās sarunās par 
šo protokolu.

Savienības zvejas kuģi zvejo tikai atklātās jūras zvejas apgabalos, tā samazinot mijiedarbību 
ar Senegālas nerūpnieciskās zvejas nozari un neapdraudot tās izdzīvošanu. Mijiedarbība starp 
Savienības flotēm un Senegālas flotēm notiek galvenokārt dziļūdens traļu zvejā, kur darbojas 
3 vai 4 Senegālas komandas, kuru nozvejas maksimālais apjoms ir divreiz lielāks par 
Savienības traleriem pieejamo kopējo pieļaujamo nozveju (KPN) 2000 tonnu apmērā.
Iepriekšējā (2019.–2014. gada) protokola perspektīvu novērtējuma ziņojumā ir norādīts, ka 
kopumā tas ir bijis efektīvs, veicinot resursu ilgtspējīgu izmantošanu Senegālas zvejas zonā, 
un ierosināts noslēgt jaunu protokolu.

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


