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ES revidenti uzskata, ka zivsaimniecības nolīgumi
“kopumā ir labi pārvaldīti, bet jānovērš nepilnības”
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka nepilnības to ES zivsaimniecības
nolīgumu pārvaldībā, kas noslēgti ar trešām valstīm Āfrikā un Indijas okeāna reģionā,
liek maksāt augstākas cenas par atsevišķu zivju nozveju. Tajā pašā laikā ticamu datu
trūkums neļauj Eiropas Komisijai nodrošināt, lai ES kuģi zvejotu tikai partnervalstu
zvejas resursu pārpalikumu, secināts ziņojumā.
Saskaņā ar ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem ES maksā par savas ārējās
flotes piekļuvi citu valstu zvejas vietām. Šo nolīgumu mērķis ir veicināt ilgtspējīgus zivju krājumus,
sniegt stabilu pamatu ES flotes piekļuvei zvejas vietām un atbalstīt zivsaimniecības pārvaldību
partnervalstīs. Eiropas Komisija sarunu ceļā vienojas par zvejas krājumiem un pieejamo
daudzumu, maksājumiem, ko veic ES, un piemērojamajiem nosacījumiem. ES revidenti vērtēja
sarunas un nolīgumu īstenošanu, Komisijas veikto nozvejas uzraudzību un finansēto darbību atlasi
un kontroli.
Revidenti secināja, ka, kaut arī nolīgumi kopumā bija labi pārvaldīti, sarunu gaitā nolīgtie
daudzumi bieži vien bija lielāki nekā iepriekšējos periodos paziņotā nozveja. Līdz ar to zvejas
iespējas regulāri bija nepilnīgi izmantotas. Tā kā ES maksā pilnu summu neatkarīgi no patiešām
nozvejotā daudzuma, faktiskā cena, kas tika maksāta, bieži bija augstāka par nolīgto cenu.
Mozambikā reālā cena par katru nozvejoto tunzivs tonnu 2013. gadā bija aptuveni sešreiz lielāka
nekā nolīgtā.
Nolīgumu mērķis ir nodrošina attiecīgo valstu zivsaimniecības ilgtspēju, ļaujot ES kuģiem zvejot
vienīgi partnervalstu zvejas resursu pārpalikumu. Tomēr revidenti šaubās, vai šādu “pārpalikumu”
iespējams ticami aprēķināt, jo par zvejas krājumiem nav ticamas informācijas.
Nebija arī ticamu, konsekventu un izsmeļošu datu par ES flotes faktisko nozveju, jo būtiski
atšķīrās dalībvalstu, Komisijas un nolīgumu novērtējumos sniegtie dati. Komisijas kontrole pār
darbībām, ko nozares atbalsta ietvaros partnervalstis faktiski īstenoja, bija ierobežota, un dažkārt
tās atšķīrās no sākumā nolemtajām darbībām.
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.
Ziņojuma pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu.
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“Ja vēlamies, lai zivsaimniecības nolīgumi efektīvi veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību mūsu
partnervalstīs, vienlaikus nodrošinot ES zvejas flotes darbību, minētās nepilnības var novērst un
tās ir jānovērš”, teica par šo ziņojumu atbildīgais Revīzijas palātas loceklis Jans Kinšts (Jan
Kinšt).
Ziņojumā cita starpā ir iekļauti ieteikumi Komisijai, kurai
•
•
•

sarunās par jaunu kārtību ir jāņem vērā iepriekšējais līmenis un jācenšas labāk saistīt
maksājumus par piekļuves tiesībām ar faktisko nozveju, nodrošinot zvejas darbību
nepārtrauktību;
jānodrošina, lai jauno nozvejas datubāzi karoga dalībvalstis pilnībā izmantotu un lai tā
sniegtu ticamus nozvejas datus, kurus varētu uzraudzīt un atjaunināt;
attiecībā uz jaunajiem nolīgumiem jāierosina attiecināmības prasības, lai novērtētu
finansējumam paredzētās darbības.

Īpašais ziņojums Nr. 11/2015 “Vai Komisija labi pārvaldīja partnerattiecību nolīgumus
zivsaimniecības nozarē” pašlaik ir pieejams angļu, franču, vācu un spāņu valodā (citu valodu
versijas tiks publicētas drīzumā).
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