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PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega protokola o 
izvajanju (2020–2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002M(NLE))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05243/2020),

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in 
Republiko Sejšeli (05246/2020),

– ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu 
med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli (2020–2026),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43, členom 
218(6), drugi pododstavek, točka (a)(v), in členom 218(7) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) (C9-0073/2020),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ...1 o osnutku sklepa Sveta, 

– ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije o usklajenosti politik za 
razvoj,

– ob upoštevanju člena 31(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki (SRP)2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2016 o skupnih pravilih za izvajanje 
zunanje razsežnosti skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu3,

– ob upoštevanju poročila z dne 29. aprila 2019 o predhodni in naknadni ocenjevalni 
študiji sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko 
Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju,

– ob upoštevanju strateškega političnega okvira in časovnega načrta za modro 
gospodarstvo Sejšelov: načrtovanje prihodnosti (2018–2030);

– ob upoštevanju poročila z 18. zasedanja znanstvenega odbora Komisije za tune v 
Indijskem oceanu (IOTC) iz novembra 2015, zlasti priporočila glede rumenoplavutega 
tuna,

– ob upoštevanju poročila z 21. zasedanja znanstvenega odbora Komisije za tune v 
Indijskem oceanu (IOTC) iz decembra 2018, zlasti ocene o ribjih staležih v Indijskem 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.
2 UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
3 UL C 58, 15.2.2018, str. 93.
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oceanu,

– ob upoštevanju poročila z 21. zasedanja delovne skupine IOTC za tropske tune, ki je od 
21. do 26. oktobra 2019 potekalo v mestu Donostia-San Sebastian v Španiji;

– ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju pisma Odbora za razvoj,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0184/2020),

A. ker sta se Komisija in vlada Sejšelov pogajali o novem sporazumu o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu (sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli) 
in o protokolu o izvajanju za šestletno obdobje; ker je sporazum o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu s Sejšeli za Unijo najpomembnejši sporazum o tunu glede na obseg 
ulova, saj dovoljuje dostop do voda Sejšelov za 40 plovil z zaporno plavarico, 8 plovil s 
površinskim parangalom in podporna plovila v skladu z ustreznimi resolucijami 
Komisije za tune v Indijskem oceanu;

B. ker je splošni cilj tega sporazuma spodbujati trajnostni ribolov in določiti pravila, ki 
urejajo dostop ribiških plovil Unije do ribolovnega območja Sejšelov;

C. ker novi protokol plovilom EU na ribolovnem območju Sejšelov dodeljuje ribolovne 
možnosti in jim omogoča dostop do ustreznega deleža presežka živih morskih virov v 
skladu z najboljšim znanstvenim mnenjem ter resolucijami in priporočili komisije IOTC 
v okvir razpoložljivega presežka;

D. ker so se doslej podpirale zaveze EU na podlagi mednarodnih sporazumov, zlasti cilji 
OZN za trajnostni razvoj, podporo pa je treba ohraniti tudi v okviru sporazuma o 
partnerstvu o trajnostnem ribištvu, zlasti za cilja št. 14 in št. 10; ker morajo vsi ukrepi 
EU, tudi sklenitev sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, prispevati k tem 
ciljem;

E. ker so sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med najbolj preglednimi in 
trajnostnimi sporazumi o ribištvu na svetu, določajo izpopolnjen in trden pravni okvir 
ter spodbujajo visoke socialne in okoljske standarde in standarde skladnosti;

F. ker sporazum spodbuja krepitev gospodarskega, finančnega in znanstvenega 
sodelovanja med EU in Sejšeli, da bi vzpostavili trajnostno ribištvo; 

G. ker v primerih, ko EU ni prisotna v izključni ekonomski coni tretje države, presežek 
staležev izkoriščajo druge flote, ki imajo pogosto nižje socialne ali okoljske standarde 
trajnosti in katerih nizkocenovni in netrajnostni proizvodi končajo na trgu EU;

H. ker je načelo nediskriminacije med različnimi flotami, ki lovijo v vodah tretje države, s 
katero je EU sklenila sporazum, temeljno načelo, ki prispeva k trajnostnemu ribolovu;

I. ker sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu zagotavljajo tudi skladnost med 
načeli, po katerih deluje skupna ribiška politika, in zavezami, sprejetimi v okviru drugih 
evropskih politik (trajnostno izkoriščanje virov tretjih držav, boj proti nezakonitemu, 
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neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, vključevanje partnerskih držav v svetovno 
gospodarstvo, prispevek k trajnostnemu razvoju v vseh njegovih razsežnostih ter boljše 
politično in finančno upravljanje ribištva);

J. ker je cilj tudi okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli za 
spodbujanje politike trajnostnega ribolova in smotrnega izkoriščanja ribolovnih virov na 
ribolovnem območju Sejšelov in v Indijskem oceanu v interesu obeh pogodbenic; ker 
bo to sodelovanje prispevalo tudi k promociji dostojnih delovnih pogojev na področju 
ribolovnih dejavnosti;

K. ker bi obnovitev protokola pripomogla k okrepitvi spremljanja, nadzora in opazovanja 
ter prispevala k boljšemu upravljanju ribištva v regiji;

L. ker so Sejšeli operativni in logistični center za ribolov tuna v Indijskem oceanu in ker 
mora Unija ohraniti inštrument, ki ji omogoča poglobljeno sektorsko sodelovanje s 
pomembnim akterjem v upravljanju oceanov na podregionalni ravni zaradi velikosti 
ribolovnega območja pod njegovo jurisdikcijo; ker krepitev odnosov s Sejšeli odpira pot 
za sklepanje zavezništev v okviru IOTC;

M. ker Sejšeli prejemajo namensko sektorsko podporo, ki omogoča možnosti večletnega 
financiranja;

N. ker ima ribištvo, skupaj z ribolovom tuna in plovili EU na podlagi tega sporazuma, 
pomembno vlogo v gospodarstvu Sejšelov, saj je bistveno za gospodarski razvoj države, 
ustvarjanje delovnih mest in prehransko varnost, in ker so trajnostni ribji staleži ključni 
za dolgoročno stabilnost države;

O. ker sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu na splošno prispeva k trajnostnemu 
razvoju ribiškega sektorja Sejšelov in bi moral prispevati tudi v prihodnje, zlasti na 
področju obrtnega ribolova, da se zagotovi dolgoročna prehranska varnost in prehranska 
suverenost sejšelskega prebivalstva; 

P. ker je pomembno, da sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu prispeva k 
izboljšanju delovnih pogojev v ribiškem sektorju;

Q. ker je v skladu s prejšnjim sporazumom skupna stopnja uporabe znašala 7 % za plovila 
s površinskim parangalom in 69 % za plovila za ribolov tuna z zaporno plavarico, kar 
pomeni, da je od 40 dovoljenj na razpolago dovoljenje dobilo v povprečju 27 plovil EU 
z zaporno plavarico;

R. ker so plovila EU za ribolov tuna, ki so v obdobju 2014–2017 lovila na podlagi 
sporazuma, približno 22 % svojega regionalnega ulova tuna iztovorila v tovarni konzerv 
v Indijskem oceanu (po mednarodni tržni ceni);

S. ker je eden od osnovnih pogojev za trajnostno ribištvo dostop do točnih in zanesljivih 
podatkov;

T. ker ocene staleža komisije IOTC kažejo, da se črtasti tun in veleoki tun izkoriščata na 
trajnostnih ravneh, medtem ko se rumenoplavuti tun prekomerno lovi in je predmet 
pretiranega ribolovnega napora v regiji;
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U. ker bodo podnebne spremembe predvidoma negativno vplivale na razne populacije tuna 
v Indijskem oceanu;

V. ker je znanstveni odbor IOTC leta 2015 priporočil zmanjšanje ulova rumenoplavutega 
tuna za 20 %, a se to priporočilo ni ustrezno izvajalo; ker je znanstveni odbor leta 2018 
ponovno priporočil zmanjšanje ulova rumenoplavutega tuna, da bi lahko biomasa 
ponovno dosegla trajnostno raven;

W. ker so v strateškem okviru politike za modro gospodarstvo Sejšelov za obdobje 2018–
2030 poudarjene prednostne naloge države na področju prehranske varnosti, poklicnega 
usposabljanja, zaščitenih morskih območij in krepitve regionalnih partnerstev;

X. ker je boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu eden 
od osnovnih pogojev za doseganje trajnostnega ribištva;

Y. ker finančni prispevek Unije Sejšelom na podlagi sporazuma o o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu znaša 5,3 milijona EUR letno, pri čemer znaša sektorska podpora 
2,8 milijona EUR; ker skupni prispevek iz proračuna EU v šestih letih znaša 31,8 
milijona EUR; ker se je pristojbina, ki jo morajo plačati lastniki ladij za tono ulova tuna, 
na podlagi prejšnjega protokola s 55 EUR povečala na 75 EUR in ker novi protokol 
določa povečanje z 80 EUR na tono v letu 2020 na 85 EUR na tono v naslednjih šestih 
letih; ker po ocenah skupni prispevek lastnikov ladij znaša 26,4 milijona EUR v 
celotnem obdobju veljavnosti protokola; ker to pomeni skupni finančni prispevek 
Evropske unije za celotno obdobje veljavnosti protokola v višini 58,2 milijona EUR ali 
9,7 milijona EUR letno;

Z. ker je Evropska unija od leta 2018 prek Evropske investicijske banke vložila 17,5 
milijona EUR v posojilih in nepovratnih sredstvih za spremembo in razširitev 
pristanišča Port Victoria, ki je največje komercialno pristanišče na Sejšelih; ker te 
naložbe ugodno vplivajo na gospodarsko konkurenčnost Sejšelov, ustvarjanje delovnih 
mest in trajnostno rast vseh sektorjev lokalnega gospodarstva;

AA. ker je več plovil, ki plujejo pod zastavo Sejšelov, v lasti državljanov ali podjetij EU;

AB. ker je treba Parlament sproti in izčrpno obveščati v vseh fazah postopkov, povezanih s 
sporazumom o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, njegovim protokolom in po potrebi 
njuno obnovitvijo;

1. poudarja, da bi moral sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli 
ob zagotavljanju ribolovnih možnosti za plovila EU in spodbujanju znanstvenega 
sodelovanja na splošno zagotoviti tudi, da so ribolovne dejavnosti flote EU v skladu s 
cilji glede trajnosti in varstva okolja ter ne škodujejo morski biotski raznovrstnosti, kar 
pomeni, da bi morala plovila EU loviti le ustrezen delež presežka živih morskih virov, 
ki se izračuna na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih ugotovitev in mnenja;

2. poudarja, da je treba spodbujati znanstveno sodelovanje in izmenjavo statističnih 
podatkov o biološkem ohranjanju in okolju, ki so potrebni za upravljanje in ohranjanje 
živih morskih virov, da lahko ribiška plovila Unije in druga ribiška plovila, ki lovijo v 
vodah Sejšelov, delujejo v skladu s trajnostnimi merili;
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3. poudarja, da je ribištvo v pomemben gospodarski sektor za Sejšele in je bistveno za 
gospodarski razvoj, zaposlovanje in prehransko varnost države;

4. poudarja, da bi moral biti sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu popolnoma 
usklajen z ukrepi za ohranjanje in upravljanje in jih podpirati, pri čemer gre za ukrepe, 
uvedene na podlagi resolucij in priporočil, ki jih sprejmejo regionalne organizacije, 
katerih partnerica je Republika Sejšeli, zlasti IOTC;

5. pozdravlja, da nameravajo Sejšeli in EU okrepiti sodelovanje v okviru komisije IOTC in 
prispevati k njenim resolucijam in priporočilom; spodbuja Komisijo, naj pripravi 
skupne predloge za okrepitev spremljanja in nadzora ter o vplivu podnebnih sprememb 
na populacije tuna v Indijskem oceanu, tudi s spodbujanjem znanstvenega sodelovanja;

6. meni, da bi moral sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli 
spodbujati nadaljnje gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje med 
EU in Sejšeli na področju trajnostnega ribištva in smotrnega izkoriščanja ribolovnih 
virov na ribolovnem območju Sejšelov, skupaj s podporo za nadzor, spremljanje in 
inšpekcijske preglede ribolovnih dejavnosti;

7. ugotavlja, da ribiški sektor Sejšelov, vključno z obrtnim ribolovom, ni bil dovolj 
vključen v pogajanja; poziva k čim boljšemu sodelovanju in dialogu z lokalnimi 
skupnostmi in deležniki v ribištvu, tako da se jih obvešča in sistematično vključuje v 
izvajanje sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, njegovega protokola in 
prihodnjo obnovitev, da sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in 
Sejšeli ne bi ogrozil interesov in razvoja ribiškega sektorja Sejšelov ter da se preprečijo 
motnje v dejavnostih obrtnega lokalnega ribolova;

8. ugotavlja, da bi se zaradi protokola k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu 
med EU in Sejšeli kljub znanstvenim priporočilom za zmanjšanje ulova 
rumenoplavutega tuna in kljub pozivom sindikata sejšelskih ribičev za zmanjšanje 
ribolovnega napora v regiji lahko povečale ribolovne zmogljivosti s stalnim številom 
pooblaščenih plovil z zaporno plavarico in večjim številom plovil s površinskimi 
parangali, saj niso bile izkoriščene vse možnosti na podlagi prejšnjega sporazuma;

9. poziva k izvajanju ukrepov, ki jih priporoča komisija IOTC, zlasti ukrepov za obnovo 
staležev rumenoplavutega tuna; poziva Komisijo, naj skupaj s sejšelskimi organi v 
skladu s komisijo IOTC sprejme vse potrebne ukrepe za zaustavitev prelova 
rumenoplavutega tuna s strani flote EU, vključno z uvedbo omejitev ulova 
rumenoplavutega tuna in okrepljenim bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
zakonsko neurejenemu ribolovu; poziva Komisijo in organe Sejšelov, naj pri drugih 
pogodbenicah spodbujajo, da bi ukrepe izvajale vse flote, ki delujejo v vodah Sejšelov;

10. poudarja, da je treba izboljšati selektivnost in močno zmanjšati prilov in neželeni ulov 
vseh vrst, zlasti občutljivih vrst in ribjih mladic, da bi zagotovili dolgoročno trajnost 
staležev;

11. pozdravlja, da je bila izpolnjena zahteva protokola, da se morajo plovila EU za ribolov 
tunov s potegalkami zavezati, da bodo oskrbovala obrate za konzerviranje tuna in/ali 
lokalno predelovalno industrijo Sejšelov;
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12. pozdravlja uvedbo ukrepov za omejitev števila podpornih plovil in uporabo naprav za 
zbiranje rib, da bi omejili njihov negativni učinek na ribje mladice in morske odpadke; 
pozdravlja obvezno uporabo biološko razgradljivih naprav za zbiranje rib, ki jih je treba 
po uporabi predelati; poudarja, da bi bilo treba te ukrepe pozorno spremljati in 
ocenjevati; vendar meni, da ti ukrepi ne zadostujejo za zmanjšanje negativnega vpliva, 
ki ga imajo naprave za zbiranje rib na biotsko raznovrstnost, in morske odpadke, in da 
je treba njihovo uporabo hitro in korenito zmanjšati;

13. pozdravlja, da nameravajo sejšelski organi ustanoviti poseben sklad za okoljsko 
upravljanje in opazovanje morskih ekosistemov, v katerega bodo prispevali lastniki 
plovil EU z zaporno plavarico;

14. poudarja, da je treba okrepiti ukrepe za preprečevanje in zbiranje plastičnih odpadkov in 
tako zmanjšati onesnaževanje morja;

15. pozdravlja, da so Sejšeli v zadnjih letih v svojih vodah vzpostavili zaščitena morska 
območja; je zaskrbljen, ker upravljanje ni učinkovito; opozarja, da jih je treba upravljati 
v skladu s cilji varstva okolja, in opozarja na negativne učinke, ki bi jih lahko na ta 
zaščitena območja imele druge gospodarske dejavnosti, kot sta iskanje in izkoriščanje 
nafte ali pomorski promet; opozarja na pomen nadzora in spremljanja teh območij, da bi 
izboljšali znanstvene ugotovitve, ki so v pomoč pri upravljanju;

16. poudarja, da so zbiranje točnih in zanesljivih podatkov, izmenjava in obdelava podatkov 
ter učinkovito opazovanje, spremljanje in nadzor ribištev bistveni za zagotavljanje 
trajnostnih ribjih staležev na dolgi rok ter da je treba s sporazumom o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli okrepiti sodelovanje na teh področjih; pozdravlja 
možnost izvajanja na tveganju temelječih skupnih inšpekcijskih programov na plovilih 
EU, programov spremljanja, nadzora in opazovanja ter čimprejšnji prehod na 
elektronski sistem poročanja (ERS), ko bo to potrdil skupni odbor;

17. poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje med EU in Sejšeli v boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, tudi z usposabljanjem uradnikov 
Sejšelov o spremljanju in inšpekcijah;

18. pozdravlja zavezo sejšelske vlade, da bo objavila vse sporazume, ki dovoljujejo tuja 
plovila na njenem ribolovnem območju, ribolovni napor na tej podlagi, zlasti pa število 
izdanih ribolovnih dovoljenj in sporočeni ulov, ter izmenjala informacije o tem, saj v 
sejšelskih vodah tuje flote trenutno lovijo na podlagi neobjavljenih sporazumov; 
ponovno poudarja, kako pomembno je, da sejšelski organi sporazume o ribolovu 
podpišejo le z državami, ki so zavezane boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
zakonsko neurejenemu ribolovu, in s flotami, ki spoštujejo stroga pravila za trajnostno 
upravljanje ribištva;

19. toplo pozdravlja zavezo sejšelskih organov, da drugim tujim flotam, ki lovijo na 
ribolovnem območju Sejšelov in katerih plovila enakih lastnosti so usmerjena na iste 
vrste, kot jih urejata ta sporazum in njegov protokol o izvajanju, ne bodo zagotavljali 
ugodnejših pogojev od tistih, določenih v tem sporazumu;

20. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo menjava zastave na plovilih EU v skladu z Uredbo 
(EU) 2017/2403 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot, skupaj s spodbujanjem 
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obvezne številke Mednarodne pomorske organizacije (IMO), ki bi bila pritrjena na 
plovilo vso njegovo življenjsko dobo;

21. poudarja pomen natančnejšega usmerjanja sektorske podpore, da se financirajo ukrepi, 
ki dejansko podpirajo trajnostni razvoj lokalnega ribiškega sektorja, zlasti njegov obrtni 
segment, in ki prispevajo k učinkovitemu upravljanju ribištva, pri čemer je treba 
posebno pozornost nameniti usposabljanju o varnosti posadke, boljšemu spremljanju, 
nadzoru in opazovanju ter usposabljanju za ženske in mlade na podlagi pozitivnih 
vidikov sektorske podpore iz prejšnjega sporazuma; poziva k objavi podrobnega 
seznama projektov, ki se financirajo s sektorsko podporo v okviru sporazuma o 
partnerstvu o trajnostnem ribištvu, ter k boljšemu sporočanju rezultatov programov;

22. pozdravlja zavezo pogodbenic, da bosta podpirali gospodarsko, trgovinsko, znanstveno 
in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju in s tem povezane dejavnosti ter spodbujali 
krepitev človeških in institucionalnih zmogljivosti v ribiškem sektorju, da bi izboljšali 
razvoj znanj in spretnosti ter povečali možnosti za usposabljanje, s čimer bi prispevali k 
trajnostnim ribolovnim dejavnostim na Sejšelih in k razvoju modrega gospodarstva;

23. poziva Komisijo, naj v skupnem odboru in tudi sicer zagotovi potreben nadzor nad 
prispevkom lastnikov plovil EU v sklad, ki so ga ustanovili sejšelski organi za okoljsko 
upravljanje in opazovanje morskih ekosistemov v svojih vodah;

24. poziva k podrobni oceni učinkov sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu na 
lokalno gospodarstvo z vidika zaposlovanja, razvoja infrastrukture ter socialnih in 
delovnih pogojev;

25. poziva Komisijo, naj Parlamentu pošlje in objavi zapisnike in sklepe sej skupnega 
odbora iz člena 12 sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ter ugotovitve letnih 
ocen; poziva Komisijo, naj predstavnikom Parlamenta omogoči udeležbo na sejah 
skupnega odbora, tudi prek videokonference, in naj k sistemskemu sodelovanju 
spodbuja ribiške skupnosti Sejšelov in z njimi povezane deležnike;

26. poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in 
členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti 
Parlament nemudoma in izčrpno obveščata v vseh fazah postopkov v zvezi s 
sporazumom in njegovim protokolom in, če je ustrezno, njegovo obnovitvijo;

27. opozarja Komisijo in Svet, da vztrajno poseganje po začasni uporabi mednarodnih 
sporazumov, preden jih Parlament odobri, ni v skladu z vodilnimi načeli 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje in da ta praksa škoduje 
demokratični podobi vse EU, zato poziva k izboljšanju postopka;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Sejšeli.
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PISMO ODBORA ZA RAZVOJ

Pierre Karleskind
predsednik
Odbor za ribištvo
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o Sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol o 
izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli 
(2020/0002(NLE))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za razvoj je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in ga 
predloži vašemu odboru. Na seji dne 12. maja 2020 je odbor odločil, da bo pripravil mnenje v 
obliki pisma.

Odbor za razvoj je vprašanje obravnaval na seji z dne 12. maja 2020. Na seji se je odločil, da 
Odbor za ribištvo, kot pristojni odbor, pozove, da v predlog resolucije, ki ga bo sprejel, 
vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Tomas Tobé

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da mora biti ribiška politika EU skladna z razvojnimi cilji iz člena 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti iz cilja trajnostnega razvoja št. 14 Agende 
2030: „Ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni 
razvoj“.

2. poudarja, da je ribolov, zlasti tuna, pomemben sektor za gospodarstvo Sejšelov, saj je 
bistven za gospodarski razvoj države, možnosti zaposlovanja in njeno prehransko 
varnost; vztraja, da bi morala plovila EU dejansko loviti le presežek ribolovnih virov v 
skladu z načelom največjega trajnostnega donosa; opozarja, da ulov plovil EU ne sme 
ogrožati prehranske varnosti lokalnega prebivalstva; poudarja, da so zdravi ribji staleži 
bistveni za dolgoročno zagotavljanje prehranske varnosti; poziva k sprejetju ukrepov za 
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odpravo prelova rumenoplavutega tuna;

3. opozarja na uničujoč vpliv morskih odpadkov na lokalno biotsko raznovrstnost in 
ekosisteme otoških območij; zato poziva k odločnejšim politikam ravnanja z odpadki in 
zbiranja plastike, ki bi okrepile gospodarstvo Sejšelov v smeri bolj trajnostnega in 
ekosistemskega modela ter povečale privlačnost turističnega sektorja države;

4. poziva k skupnim prizadevanjem za spodbujanje razvoja lokalnega gospodarstva in 
okrepitev obalnih skupnosti, ki so odvisne od morskih virov; zlasti poudarja, da bi 
morala sektorska podpora EU trajnostno podpirati razvoj obrtnega in lokalnega 
ribiškega sektorja v skladu z ambicijo zunanje razsežnosti evropskega zelenega 
dogovora in bi morala koristiti zlasti ženskam in mladim;

5. opozarja, da je treba lokalne skupnosti, zlasti predstavnike ribiških skupnosti, vključiti v 
pogajanja o sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njihovih izvedbenih 
protokolih, pa tudi v snovanje načrtov sektorske podpore;

6. opozarja na ključno vlogo žensk v neindustrijskem ribolovu, zlasti pri trženju in 
predelavi proizvodov; opozarja, da je treba podporo razvijati v obliki usposabljanja, na 
primer na področju varnosti na krovu, in s prepoznavanjem manjkajočih povezav v 
verigi proizvodnje hrane, kot je pomanjkanje male infrastrukture za hladno verigo;

7. poudarja, da je treba gospodarsko strukturno ranljivost Sejšelov obravnavati v 
sodelovanju z lokalnimi malimi in srednjimi podjetji v glavnih sektorjih, ki ustvarjajo 
prihodke, kot sta ribištvo in turizem;

8. poudarja, da so majhne otoške države v razvoju zelo odvisne od oceanov za prevoz, 
prehransko varnost in turizem ter da je potrebno usklajevanje med akterji iz različnih 
sektorjev, da bi kar najbolje izkoristili potencial teh sektorjev;

9. poziva k preglednosti uporabe sredstev EU in objavi seznama financiranih projektov, ki 
bi moral vključevati podrobne informacije o kumulativnih učinkih na staleže rib in 
morsko biotsko raznovrstnosti, ki jih imajo različni sporazumi o ribolovu, veljavni v 
izključni ekonomski coni, da bi omogočili boljše spremljanje, preprečili podvajanje in 
zagotovili ozaveščenost javnosti o možnostih financiranja projektov;

10. pozdravlja odločitev sejšelske vlade, da bo razširila zaščitena morska območja na 30 % 
sejšelskih voda, in oblasti poziva, naj izvajajo trden model upravljanja in vodenja teh 
zavarovanih morskih območij ter oblikujejo ustrezna merila za urejanje dejavnosti in 
ustrezno izvrševanje pravil na območjih z visoko in srednjo biotsko raznovrstnostjo;

11. poziva k ambicioznejšim ciljem na področju zaposlovanja sejšelskih mornarjev na 
ribiških plovilih EU; ponavlja, da je treba spoštovati načela Mednarodne organizacije 
dela, zlasti pa se zavzema za podpis njene konvencije št. 188.
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