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***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
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***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Europos 
Sąjungos vardu projekto
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05243/2020),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) projektą 
(05246/2020),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto 
v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0073/2020),

– atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją1 dėl sprendimo projekto,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 
7 dalį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A9-0185/2020),

1. pritaria susitarimo ir protokolo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių 
narių ir Seišelių Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

1 Priimti tekstai, P9_TA(0000)0000.



PE648.263v02-00 6/15 RR\1215376LT.docx

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Europos Sąjunga pasirašė naują tausios žvejybos partnerystės susitarimą su Seišelių 
Respublika ir protokolą, kuriuo įgyvendinamas šis susitarimas šešerių metų laikotarpiu 
(2020–2026 m.). Ankstesnis galiojęs ES ir Seišelių susitarimas buvo pasirašytas ir įsigaliojo 
2007 m. ir buvo savaime pratęsiamas iki šiol. Paskutinis įgyvendinimo protokolas galiojo 
šešerius metus nuo 2014 m. sausio mėn. iki 2020 m. sausio mėn. 

Susitarimu nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojama Sąjungos žvejybos laivų veikla 
Seišelių vandenyse. Mainais į žvejybos teises ES teikia finansinę ir techninę paramą 
Seišeliams. Europos Sąjunga ir Seišeliai taip pat susitarė dėl mechanizmų ir taisyklių, kuriais 
siekiama skatinti tausią žvejybą, visų pirma gerinant žvejybos kontrolę, duomenų rinkimą, 
kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba ir, be kita ko, 
bendradarbiavimą regioninėse žvejybos valdymo organizacijose, kurių narės yra ES ir 
Seišeliai.

Finansiniu požiūriu ES ir Seišelių susitarimas yra penktas pagal finansinio paketo dydį 
galiojantis ES žvejybos susitarimas ir svarbiausias ES susitarimas, taikomas Indijos 
vandenyne.

Susitarimo ir protokolo turinys

Atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos prioritetus nuo 2014 m. ir tausios žvejybos 
partnerystės susitarimų taisykles, naujajame susitarime ir prie jo pridėtame protokole 
pabrėžiama būtinybė laikytis darnumo principų ir žvejoti tik perteklinį kiekį, apskaičiuotą 
remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.

Žvejybos galimybės

ES ir Seišelių susitarimas yra susitarimas dėl tunų. Pagal jį suteikiamos žvejybos teisės 
Europos laivams, kurie daugiausia žvejoja įvairių rūšių tunus Seišelių vandenyse.

Naujajame protokole numatytos žvejybos galimybės 40 tunus gaubiamaisiais tinklais 
žvejojančių laivų (tiek pat, palyginti su ankstesniu protokolu), aštuoniems pelaginėmis 
ūdomis žvejojantiems laivams (dviem laivais daugiau, palyginti su ankstesniu protokolu) ir 
aptarnaujantiems laivams pagal atitinkamus IOTC (Indijos vandenyno tunų komisijos) 
sprendimus.

Remiantis ES ir Seišelių susitarimo ex post ir ex ante poveikio vertinimu, pagal susitarimą 
nustatytos galimybės buvo išnaudotos 69 proc. žvejybos gaubiamaisiais tinklais laivų atveju ir 
7 proc. žvejybos pelaginėmis ūdomis laivų atveju.

Finansinė parama
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Europos Sąjungos finansinis įnašas yra 5,3 mln. EUR per metus. Jį sudaro 2,5 mln. EUR 
suma už prieigą prie žvejybos išteklių ir 2,8 mln. EUR suma Seišelių žuvininkystės sektoriaus 
politikos plėtrai.

Susitarime numatyta parama sektoriui, apimanti priemones, kuriomis remiama ir valdoma 
žuvininkystė, įskaitant smulkiąją žvejybą ir akvakultūrą, sprendžiami sveikatos ir kokybės 
klausimai, stebima, kontroliuojama ir prižiūrima žvejyba ir kovojama su NNN žvejyba, 
skatinami moksliniai pajėgumai, visų pirma susiję su laimikių duomenimis, ir infrastruktūros 
stiprinimas.

Pagal šį susitarimą žvejojantys laivai turi mokėti 80 EUR mokestį už per pirmuosius dvejus 
protokolo galiojimo metus sugautos žuvies toną, o per kitus ketverius metus – 85 EUR. 
Apskaičiuota, kad per šešerius protokolo galiojimo metus šis laivų operatorių įnašas sudarys 
26,4 mln. EUR.

Seišelių žvejybos sektorius ir jam priklausantys Indijos vandenyno ištekliai

Seišelių žvejybos sektorius yra ypač gerai išvystytas. Jam tenka didelė Seišelių ekonomikos 
dalis (beveik 90 proc. šalies eksporto) ir jis atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant Seišelių 
apsirūpinimą maistu. Vienas iš Seišelių žvejybos sektoriaus ypatumų yra tai, kad jis taip pat 
žvejoja toli migruojančių rūšių žuvis, pavyzdžiui, tunus, kuriuos žvejoja Europos laivai.

Seišelių žvejybos zonose gausu biomasės. Visų pirma jas kerta didelių pelaginių rūšių žuvų, 
tokių kaip dryžuotieji tunai, gelsvauodegiai tunai ir didžiaakiai tunai, migracijos keliai. Nors 
IOTC atliktuose Indijos vandenyno išteklių įvertinimuose daroma išvada, kad dryžuotųjų ir 
didžiaakių tunų ištekliai yra geros būklės, jau kelerius metus gelsvauodegių tunų ištekliai, 
kurie yra peržvejojami, yra pasiekę pavojaus lygį.

Dar 2015 m. IOTC mokslinis komitetas rekomendavo 20 proc. sumažinti sužvejojamą 
gelsvauodegių tunų kiekį. Ši rekomendacija, atnaujinta 2018 m., nebuvo įgyvendinta. 

Žvejybos sektorius, įskaitant užsienio laivyną, taip pat yra svarbus darbo vietų šaltinis 
Seišeliuose, visų pirma įdarbinant jūrininkus arba įdarbinant darbuotojus perdirbimo 
pramonėje.

Išvada ir rekomendacijos

Europos Sąjungos tausios žvejybos partnerystės susitarimu turi būti užtikrinta, kad Europos 
laivynas, kuriam leidžiama žvejoti Seišelių vandenyse, atitiktų darnumo ir aplinkos apsaugos 
tikslus ir nedarytų neigiamo poveikio jūrų biologinei įvairovei. Tai reiškia, kad Europos laivai 
gali žvejoti tik perteklinį kiekį, apskaičiuotą remiantis patikimiausiomis turimomis 
mokslinėmis rekomendacijomis. Labai svarbu, kad šis susitarimas būtų suderinamas su 
išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonėmis, kurias visų pirma įgyvendina IOTC, ir prie jų 
prisidėtų. Todėl ypač palankiai vertintina tai, kad abi susitarimo šalys ketina stiprinti 
bendradarbiavimą su IOTC.
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Susitarimu taip pat skatinamas glaudesnis ES ir Seišelių ekonominis, finansinis, techninis ir 
mokslinis bendradarbiavimas, kuris visų pirma turi būti grindžiamas tikslu užtikrinti tausią 
žvejybą ir racionalų žvejybos išteklių naudojimą.

Atsižvelgiant į susitarimu nustatytų galimybių panaudojimo lygį ir tam tikrų išteklių būklę, 
tenka apgailestauti, kad leidimą gaunančių laivų skaičius nesumažėjo. Nesumažinus laivų 
skaičiaus regione gali padidėti žvejybos pajėgumai, o tai gali turėti pražūtingų pasekmių. Taip 
pat būtina, kad Komisija siektų, kad būtų priimtos naujos gelsvauodegių tunų apsaugos 
priemonės.

Reikia gerinti selektyvumą, siekiant gerokai sumažinti priegaudą ir sužvejojamų jauniklių 
kiekį. Tai, kad rengiant susitarimą atsižvelgta į IOTC priemones, siekiant apriboti 
aptarnaujančiųjų laivų ir žuvų suburiamųjų įrenginių (ŽSĮ) skaičių, yra gerai, tačiau to 
nepakaks norint sumažinti neigiamą ŽSĮ poveikį žvejybos ištekliams ir jūrų taršą. Reikia imtis 
ryžtingų veiksmų siekiant sumažinti ŽSĮ ir aptarnaujančiųjų laivų skaičių.

Patikimi ir tikslūs duomenys yra būtina darnaus žvejybos valdymo sąlyga. Todėl svarbu, kad 
susitarimu būtų prisidedama prie duomenų, visų pirma susijusių su laimikiu ir išteklių būkle, 
rinkimo, dalijimosi jais ir jų tvarkymo gerinimo. Žvejybos stebėsena ir kontrolė yra 
nepaprastai svarbios siekiant užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų taikomos. 
Atsižvelgiant į tai, ES ir Seišelių susitarime numatyta galimybė atlikti jungtinį Europos laivų 
inspektavimą yra labai teigiamai vertintinas žingsnis į priekį. Seišelių įsipareigojimas, kaip 
numatyta susitarime, skelbti visus žvejybos susitarimus ir leidimus, suteiktus ne Seišelių 
laivams, taip pat nuostatas, kuriomis užtikrinama, kad kitiems užsienio laivams nebūtų 
sudaromos palankesnės sąlygos nei Europos laivams, taip pat gali padėti pagerinti standartus, 
taikomus visam užsienio laivynui, žvejojančiam Seišelių vandenyse. Svarbu, kad didelė 
susitarime numatytos paramos sektoriui dalis būtų skirta Seišelių kontrolės ir kovos su NNN 
žvejyba pajėgumams stiprinti.

Susitarimas taip pat turėtų būti naudingas Seišelių žvejybos sektoriui, ypač jo smulkiosios 
žvejybos segmentui. Parama sektoriui turi būti tikslingesnė ir turi būti finansuojamos tik tos 
priemonės, kuriomis prisidedama prie vietos žuvininkystės plėtros, gero žuvininkystės 
valdymo ir stebėsenos, kontrolės ir priežiūros stiprinimo. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas Seišelių jūrininkų mokymo, ypač saugos laive aspektų klausimais, stiprinimui. Visų 
projektų, finansuojamų iš sektorinės paramos lėšų, sąrašų paskelbimas ir stebėtojų vizitai būtų 
svarbus žingsnis siekiant didesnio skaidrumo ir pasitikėjimo. Taip pat būtų pageidautina, kad 
Seišelių žuvininkystės sektorius, atsižvelgiant į jo įvairovę, būtų įtrauktas į derybas, susijusias 
su susitarimu, tiek dėl žvejybos galimybių, tiek dėl paramos sektoriui.

Pranešėja pabrėžia, kad Parlamentas visais etapais turi būti nedelsiant ir išsamiai 
informuojamas apie procedūras, susijusias su susitarimu, jo protokolu ar atitinkamai jo 
atnaujinimu. Be to, pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kone sistemingas naudojimasis 
tarptautinių susitarimų laikinu taikymu prieš Parlamentui patvirtinant susitarimą prieštarauja 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros principams ir kenkia visos ES 
demokratinei kokybei.
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BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ

pateiktas Žuvininkystės komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Europos 
Sąjungos vardu projekto
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

Nuomonės referentas: Lefteris Christoforou

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos (toliau – Sąjunga) ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimas1 įsigaliojo 2007 m. lapkričio 2 d. Šešerių metų įgyvendinimo protokolas2 įsigaliojo 
2014 m. sausio 18 d. ir baigė galioti 2020 m. sausio 17 d. Komisija vedė derybas su Seišelių 
Respublikos vyriausybe, kad būtų sudarytas naujas susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas 
ir jie abu buvo parafuoti 2019 m. spalio 22 d.

Derybos dėl naujojo susitarimo su Seišelių Respublika yra vienas iš Sąjungos išorės veiksmų, 
susijusių su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis, ir per jas visų pirma 
atsižvelgiama į Sąjungos tikslus pagarbos demokratijos principams ir žmogaus teisėms srityje. 
Naujuoju susitarimu atsižvelgiama į reformuotos bendros žuvininkystės politikos prioritetus3. 

Pagal naująjį protokolą, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Indijos 
vandenyno tunų komisijos (IOTC) rekomendacijų, Sąjungos laivams suteikiama galimybių 
žvejoti Seišelių žvejybos zonoje. Susitarimo tikslas – sudaryti sąlygas Sąjungai ir Seišelių 
Respublikai glaudžiau bendradarbiauti siekiant remti tausų Seišelių Respublikos žvejybos 
zonoje ir Indijos vandenyne esančių žvejybos išteklių naudojimą ir skatinti deramas darbo 
sąlygas vykdant žvejybos veiklą.

Naujajame protokole atsižvelgiama į ankstesnio susitarimo ir protokolo (2014–2020 m.) 
vertinimo ir perspektyvinio naujo susitarimo ir protokolo sudarymo tikslingumo vertinimo 
rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. 

Protokole numatomos tokių kategorijų žvejybos galimybės:

a) 40 gaubiamaisiais tinklais tunus žvejojančių laivų; 

b) 8 pelaginėmis ūdomis žvejojantiems laivams; 

c) aptarnaujantiems laivams pagal atitinkamas IOTC rezoliucijas. 

1 OL L 290, 2006 10 20, p. 2.
2 OL L 4, 2014 1 9, p. 3.
3 OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
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Protokolas apima šešerių metų laikotarpį nuo jo laikino taikymo pradžios dienos, t. y. jo 
pasirašymo dienos.

Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 5 300 000 EUR suma, kurią sudaro:

a)  2 500 000 EUR metinė suma, atitinkanti orientacinį metinį 50 000 tonų toli migruojančių 
žuvų kiekį, skiriama už galimybę naudotis žvejybos ištekliais Seišelių žvejybos zonoje;

b) metinis 2 800 000 EUR įnašas Seišelių žuvininkystės sektoriaus politikai remti ir plėtoti. 
Ši parama atitinka Seišelių išsamaus žuvininkystės plano tikslus.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant rezervo eilutę, skirtą metų 
pradžioje dar neįsigaliojusiems protokolams, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu4.

Naujuoju susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas, atsakingas už susitarimo ir jo 
įgyvendinimo protokolo įgyvendinimo stebėseną. Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos 
vardu tvirtinti pagal susitarimą įsteigto Jungtinio komiteto priimtus protokolo pakeitimus. 

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti 
Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Sąjungos vardu projektui.

4 Pagal Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (OL C 373, 2013 12 20, 
p. 1).
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)
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Tema: Nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos 
partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) 
(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002(NLE))

Gerb. P. Karleskind,

vykdant nurodytą procedūrą Vystymosi komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. Savo 2020 m. gegužės 12 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę 
laiško forma.

Vystymosi komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. gegužės 29 d. posėdyje. Tame posėdyje 
Vystymosi komitetas nusprendė paraginti atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti 
Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių 
Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–
2026 m.) sudarymo Sąjungos vardu.

Pagarbiai

Tomas Tobé



PE648.263v02-00 14/15 RR\1215376LT.docx

LT

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės 
susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)

Nuorodos 05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl 
pritarimo

26.2.2020

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH
9.3.2020

Nuomonę teikiantys komitetai
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE
9.3.2020

BUDG
9.3.2020

Pranešėjai
       Paskyrimo data

Caroline Roose
4.2.2020

Svarstymas komitete 19.2.2020 18.5.2020 25.5.2020

Priėmimo data 1.10.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

21
2
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, 
Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, 
Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, 
France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José 
Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel 
Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža 
Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

Pateikimo data 8.10.2020



RR\1215376LT.docx 15/15 PE648.263v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21 +

ECR Bert-Jan RUISSEN, Ruža TOMAŠIĆ

ID Valentino GRANT, Rosanna CONTE

NI Rosa D'AMATO

PPE François-Xavier BELLAMY, Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, 
Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN 
DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Pierre KARLESKIND

S&D Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás 
GONZALEZ CASARES, Predrag Fred MATIĆ, Manuel PIZARRO

2 -

GUE/NGL Manuel BOMBARD

ID France JAMET

4 0

ID João FERREIRA

VERTS/ALE Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


