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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas 
zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu 
Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026)

(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002 M(NLE))

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (COM(2020)0002),

– ņemot vērā Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Seišelu Republiku,

– ņemot vērā protokolu, ar ko īsteno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku (2020–2026),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta otrās 
daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu,

– ņemot vērā ... normatīvo rezolūciju1 par Padomes lēmuma projektu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) 
Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku (KZP) 31. panta 4. punktu,

– ņemot vērā 2016. gada 12. aprīļa rezolūciju par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
KZP ārējo dimensiju, tostarp zivsaimniecības nolīgumiem2,

– ņemot vērā 2019. gada 29. aprīļa ziņojumu “Ex post un ex ante novērtējuma pētījums 
par Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu”,

– ņemot vērā Indijas okeāna tunzivju komisijas (IOTC) 2015. gada novembrī notikušās 
18. sesijas ziņojumu, jo īpaši ieteikumus par dzeltenspuru tunzivīm;

– ņemot vērā IOTC 2018. gada decembrī notikušās 21. sesijas ziņojumu, jo īpaši Indijas 
okeāna krājumu novērtējumu;

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(0000)0000.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0110.
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– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020), 

A. tā kā Komisija un Seišelu valdība ir vienojušās par jaunu ilgtspējīgas zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumu (ES un Seišelu IZPN) un īstenošanas protokolu uz sešu gadu 
laikposmu;

B. ES un Seišelu IZPN vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zveju un paredzēt 
noteikumus par Savienības zvejas kuģu piekļuvi Seišelu zvejas zonai;

C. tā kā ar IZPN būtu jāatbalsta arī ES starptautiskajos nolīgumos uzņemtās saistības, jo 
īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM), jo īpaši IAM 
Nr. 14 un Nr. 10; tā kā visiem ES pasākumiem, tostarp IZPN noslēgšanai, ir jāsniedz 
ieguldījums šo mērķu īstenošanā;

D. tā kā zveja, tostarp tunzivju zveja, ir nozīmīga Seišelu ekonomikas nozare, kas ir 
svarīga valsts ekonomiskajai attīstībai un pārtikas nodrošinājumam, un tā kā to 
ilgtermiņa stabilitāte ir atkarīga no veselīgiem krājumiem;

E. tā kā ar IZPN būtu jāveicina Seišelu zivsaimniecības nozares attīstība, lai nodrošinātu 
Seišelu iedzīvotāju ilgtermiņa pārtikas nodrošinājumu un uztursuverenitāti;

F. tā kā iepriekšējā nolīguma kopējais izlietojuma līmenis bija 7 % kuģiem zvejai ar 
dreifējošām āķu jedām un 69 % kuģiem tunzivju zvejai ar riņķvadu, kas nozīmē, ka 
atļaujas izmantoja vidēji 27 ES kuģi zvejai ar riņķvadu, lai gan to varēja darīt līdz pat 
40;

G. tā kā IOTC krājumu novērtējumi liecina, ka svītrainās tunzivs un lielacu tunzivs zveja 
notiek ilgtspējīgā līmenī, savukārt dzeltenspuru tunzivs krājumi cieš no pārzvejas un 
šajā reģionā saskaras ar pārmērīgu zvejas piepūli;

H. tā kā 2015. gadā IOTC Zinātniskā komiteja ieteica samazināt dzeltenspuru tunzivs 
nozveju par 20 %, tomēr šis ieteikums netika īstenots; tā kā 2018. gadā tā atkārtoti 
ieteica samazināt dzeltenspuru tunzivs nozveju, lai biomasa varētu atjaunoties līdz 
ilgtspējīgam līmenim;

I. tā ka iepriekšējā protokolā kuģu īpašniekiem uzliktā maksa par nozvejoto tunzivju 
tonnu tika palielināta no 55 EUR līdz 75 EUR un tā kā jaunajā protokolā ir paredzēts, ka 
sešu gadu laikposmā šī maksa tiks palielināta no 80 EUR par tonnu 2020. gadā līdz 
85 EUR;

J. tā kā ir nākuši klajā pierādījumi, ka daļa no iepriekšējā ES un Seišelu zivsaimniecības 
partnerattiecību nolīgumā paredzētā nozares atbalsta ir tikusi izmantota tādas 
infrastruktūras finansēšanai, kas sniedz labumu nevis vietējai zivsaimniecības nozarei, 
bet gan ārvalstu flotei, kā tas ir komerciālās ostas gadījumā;

K. tā kā vairāki Seišelu karoga kuģi pieder ES pilsoņiem vai uzņēmumiem;

L. tā kā Parlaments ir nekavējoties un pilnībā jāinformē visos ar IZPN, tā protokolu un 
attiecīgā gadījumā to atjaunošanu saistīto procedūru posmos,
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1. uzsver, ka, ar ES un Seišelu IZPN nodrošinot ES flotes zvejas iespējas, būtu jāgarantē, 
ka ES flotes zvejas darbībās tiek ievēroti ilgtspējas un vides aizsardzības mērķi un ka 
tās nekaitē jūras bioloģiskajai daudzveidībai, kas nozīmē, ka ES kuģiem būtu jāzvejo 
tikai pārpalikums, kurš aprēķināts, pamatojoties uz labākajām pieejamajām 
zinātniskajām atziņām un ieteikumiem;

2. uzsver, ka IZPN būtu pilnībā jāievēro un jāveicina saglabāšanas un pārvaldības 
noteikumi, kurus pieņēmušas tās reģionālās organizācijas, pie kurām pieder Seišelu 
Republika, jo īpaši IOTC;

3. atzinīgi vērtē to, ka Seišelas un ES paredz stiprināt sadarbību IOTC, un mudina 
Komisiju iesniegt kopējus priekšlikumus par uzraudzības un kontroles pastiprināšanu;

4. uzskata, ka ar ES un Seišelu IZPN būtu jāveicina turpmāka ES un Seišelu ekonomiskā, 
finansiālā, tehniskā un zinātniskā sadarbība ilgtspējīgas zivsaimniecības jomā un zvejas 
resursu atbildīgā izmantošanā Seišelu zvejas zonā;

5. pauž nožēlu par to, ka sarunās nav tikusi iesaistīta Seišelu zivsaimniecības nozare, 
tostarp nerūpnieciskās zvejas nozare; aicina to nekavējoties izdarīt, lai nodrošinātu, ka 
ES un Seišelu IZPN netiek apdraudētas šīs nozares intereses un attīstība;

6. pauž nožēlu par to, ka ES un Seišelu IZPN protokols ļaus palielināt zvejas kapacitāti, 
paredzot zvejas tiesības nemainīgam skaitam kuģu zvejai ar riņķvadu un lielākam 
skaitam kuģu zvejai ar āķu jedām, neraugoties uz zemo kapacitātes izlietojuma līmeni 
iepriekšējā nolīgumā, zinātnieku ieteikumiem samazināt dzeltenspuru tunzivs nozveju 
un Seišelu zvejnieku arodbiedrības aicinājumiem samazināt zvejas piepūli šajā reģionā;

7. aicina īstenot IOTC ieteiktos pasākumus, jo īpaši tos, kas saistīti ar dzeltenspuru tunzivs 
krājumu atjaunošanu;  mudina Komisiju veikt papildu ārkārtas pasākumus, lai ES flote 
pārtrauktu pārzvejot dzeltenspuru tunzivs krājumus;

8. uzsver nepieciešamību uzlabot selektivitāti ar mērķi būtiski samazinātu jutīgu sugu un 
zivju mazuļu piezveju, lai nodrošinātu krājumu ilgtermiņa ilgtspēju;

9. atzinīgi vērtē pasākumus, kas ieviesti ar mērķi ierobežot atbalsta kuģu skaitu un zivju 
pievilināšanas ierīču izmantošanu, kas kaitē zivju mazuļiem; tomēr uzskata, ka ar šiem 
pasākumiem nepietiek, lai ierobežotu zivju pievilināšanas ierīču negatīvo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību un jūras piedrazojumu;

10. atzinīgi vērtē to, ka Seišelas pēdējo gadu laikā ir savos ūdeņos izveidojušas 
aizsargājamas jūras teritorijas; pauž bažas par to pārvaldību un brīdina, ka uz šīm 
aizsargājamām teritorijām negatīvas sekas var atstāt tādas darbības kā naftas izpēte un 
ieguve;

11. uzsver, ka precīzu un uzticamu datu vākšana un efektīva uzraudzība un kontroles ir 
svarīgs priekšnoteikums veselīgu zivju krājumu nodrošināšanai ilgtermiņā un ka ES un 
Seišelu IZPN būtu jāstiprina sadarbība šajās jomās; atzinīgi vērtē iespēju uz Savienības 
kuģiem īstenot uz risku balstītas kopīgas inspekcijas programmas;

12. uzsver nepieciešamību stiprināt ES un Seišelu sadarbību cīņā pret nelegālu, nereģistrētu 
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un neregulētu (NNN) zveju, tostarp apmācot Seišelu ierēdņus uzraudzības un 
inspekcijas jautājumos;

13. atzinīgi vērtē Seišelu valdībai izvirzīto pienākumu publiskot visus Seišelu noslēgtos 
zivsaimniecības nolīgumus;

14. aicina Komisiju izskatīt jautājumu par karoga maiņu ES pilsoņu vai uzņēmumu īpašumā 
esošiem ES zvejas kuģiem, kas veikta nolūkā apiet noteikumus par nodokļiem, zvejas 
kvotām vai pārredzamību, un tostarp veicināt obligātu SJO numuru, kuru piešķirtu 
kuģim uz visu ekspluatācijas laiku;

15. uzsver, ka nozares atbalsts būtu jāpiešķir mērķtiecīgāk, lai finansētu tikai tos 
pasākumus, kas patiešām palīdz attīstīt vietējo zivsaimniecības nozari un veicina 
efektīvu zvejniecības pārvaldību, apkalpes drošības apmācību un uzraudzības, kontroles 
un pārraudzības uzlabošanu; aicina publicēt sīki izstrādātu sarakstu, kurā uzskaitīti ar 
minētā IZPN nozares atbalstu finansētie projekti;

16. aicina detalizēti izvērtēt IZPN sniegto labumu vietējai ekonomikai nodarbinātības, 
infrastruktūras attīstības un sociālo uzlabojumu jomā;

17. aicina Komisiju vēl vairāk palielināt to IZPLN kopējo izmaksu daļu, kuru sedz kuģu 
īpašnieki, šādā nolūkā palielinot maksu par nozvejoto zivju tonnu, lai mazinātu to 
piekļuves tiesību maksas daļu, kuru sedz no ES budžeta; 

18. aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam un darīt publiski pieejamus IZPN 12. pantā 
paredzētās Apvienotās komitejas sanāksmju protokolus un secinājumus un attiecīgo 
gada novērtējumu konstatējumus; aicina Komisiju ļaut Parlamenta pārstāvjiem kā 
novērotājiem piedalīties Apvienotās komitejas sanāksmēs, tostarp izmantojot 
telekonferenci, un sekmēt Seišelu zvejnieku kopienu un ieinteresēto personu līdzdalību;

19. aicina Komisiju un Padomi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 
2. punktu un LESD 218. panta 10. punktu atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām 
nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos ar nolīgumu un tā protokolu un 
attiecīgā gadījumā tā atjaunošanu saistīto procedūru posmos;

20. vērš Komisijas un Padomes uzmanību uz to, ka pastāvīgie centieni veikt starptautisku 
nolīgumu pagaidu piemērošanu, pirms Parlaments ir sniedzis savu piekrišanu, nav 
savienojami ar Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu paredzētajiem 
pamatprincipiem un ka šī prakse būtiski kaitē visas ES demokrātiskajām tradīcijām;

21. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem un Seišelu Republikas valdībai un parlamentam.


