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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

(Odobritev)

Evropski parlament,

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

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

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in 
točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C9-0073/2020),

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

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun,

– ob upoštevanju pisma Odbora za razvoj,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0185/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma in protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Sejšeli.

1 Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evropska unija je podpisala nov sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu z Republiko 
Sejšeli in protokol o izvajanju tega sporazuma za obdobje šestih let (2020–2026). Prejšnji 
sporazum med EU in Sejšeli je bil podpisan in je začel veljati leta 2007 ter se je v preteklosti 
samodejno podaljševal. Zadnji protokol o izvajanju je zajemal obdobje šestih let od januarja 
2014 do januarja 2020. 

S sporazumom so opredeljena pravila dostopa ribiških plovil Unije do sejšelskih voda. 
Evropska unija v zameno za ribolovne pravice državi nudi finančno in tehnično podporo. 
Evropska unija in Sejšeli so se dogovorili tudi o vrsti mehanizmov in pravil za spodbujanje 
trajnostnega ribištva, vključno z izboljšanjem nadzora ribištva, zbiranja podatkov, boja proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter sodelovanja v 
regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, katerih članici sta EU in Sejšeli.

Finančno gledano je sporazum med EU in Sejšeli peti najpomembnejši veljavni ribiški 
sporazum EU in najpomembnejši v Indijskem oceanu.

Vsebina sporazuma in protokola

V skladu s prednostnimi nalogami skupne ribiške politike od leta 2014 in določbami 
partnerskega sporazuma o trajnostnem ribištvu novi sporazum in spremljevalni protokol 
poudarjata, da je treba spoštovati trajnostna načela ribolova ter loviti le presežek, izračunan na 
podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.

Ribolovne možnosti

Sporazum med EU in Sejšeli je sporazum o ribolovu tuna. Z njim so podeljene ribolovne 
pravice evropskim plovilom, ki v sejšelskih vodah predvsem lovijo različne vrste tuna.

Novi protokol določa ribolovne možnosti za 40 plovil za ribolov tuna z zapornimi plavaricami 
(enako kot v prejšnjem protokolu), 8 plovil s površinskim parangalom (2 dodatni plovili v 
primerjavi s prejšnjim protokolom) in podporna plovila v skladu z ustreznimi resolucijami 
Komisije za tune v Indijskem oceanu.

Naknadna/predhodna ocena učinka sporazuma med EU in Sejšeli je pokazala, da je bila 
povprečna stopnja uporabe sporazuma 69 % za plovila s zapornimi plavaricami in 7 % za 
plovila s površinskim parangalom.

Finančna podpora

Finančni prispevek Evropske unije znaša 5,3 milijonov EUR na leto, od tega 2,5 milijona 
EUR za dostop do ribolovnih virov in 2,8 milijonov EUR za razvoj sektorske ribiške politike 
Sejšelov.
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Sporazum določa, da sektorska podpora vsebuje ukrepe za podporo in upravljanje ribištva, 
vključno z obrtniškim ribolovom in akvakulturo, za upravljanje vprašanj higiene in kakovosti, 
nadzor in spremljanje ribištva ter za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko 
neurejenemu ribolovu, spodbujanje znanstvenih zmogljivosti, zlasti v zvezi s podatki o ulovu, 
in krepitev infrastrukture.

Plovila, ki lovijo na podlagi tega sporazuma, morajo plačati pristojbino v višini 80 EUR na 
tono ulovljenih rib v prvih 2 letih protokola, nato 85 EUR v naslednjih 4 letih. Ta prispevek, 
ki ga plačajo lastniki ladij, bo po ocenah v šestih letih veljavnosti protokola znašal 26,4 
milijona EUR.

Ribiški sektor in viri Sejšelov ter v Indijskem oceanu

Sejšelski ribiški sektor je zelo dobro razvit. Predstavlja pomemben delež gospodarstva države, 
in sicer skoraj 90 % izvoza, in ima osrednjo vlogo pri zanesljivi preskrbi Sejšelov s hrano. 
Ena od posebnosti ribiškega sektorja te države je, da zajema tudi selitvene vrste, kot so na 
primer tuni, ki so zanimive za evropska plovila.

Ribolovna območja Sejšelov so bogata z biomaso, skozi njih pa potekajo migracijske poti 
velikih pelagičnih vrst, kot so črtasti tun, rumenoplavuti tun in veleoki tun. Komisija za tune v 
Indijskem oceanu je v oceni staležev v Indijskem oceanu ugotovila, da medtem, ko so staleži 
črtastega in veleokega tuna v dobrem stanju, pa so staleži rumenoplavutega tuna zaradi 
prelova že več let na zaskrbljujoči ravni.

Znanstvena komisija IOTC je leta 2015 priporočila zmanjšanje ulova rumenoplavutega tuna 
za 20 %. Priporočilo, ki ga je ponovno podala leta 2018, se še ne izvaja. 

Ribiški sektor, vključno s tujimi ladjami, je tudi pomemben ponudnik delovnih mest na 
Sejšelih, zlasti za mornarje ali v predelovalni industriji.

Sklep in priporočila

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Sejšeli mora zagotoviti, 
da bodo evropska plovila z dovoljenjem za ribolov v sejšelskih vodah lovila v skladu s cilji 
trajnosti in varstva okolja ter ne bodo negativno vplivala na morsko biotsko raznovrstnost. To 
pomeni, da morajo biti evropska plovila omejena zgolj na ribolov presežnih virov, 
izračunanih na podlagi najboljših možnih znanstvenih dognanj. Bistveno je, da je ta sporazum 
združljiv z ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki jih je uvedla zlasti Komisija za tuna v 
Indijskem oceanu, in da prispeva k njim. Zato je še posebej dobrodošlo, da obe pogodbenici 
želita okrepiti sodelovanje s to komisijo.

Sporazum spodbuja tudi okrepljeno gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno 
sodelovanje med EU in Sejšeli, ki se mora zlasti odražati v cilju doseganja trajnostnega 
ribištva in preudarnega izkoriščanja ribolovnih virov.

Glede na stopnjo uporabe sporazuma in stanje nekaterih staležev je obžalovanja vredno, da 
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število dovoljenih plovil ni bilo zmanjšano, kar bi lahko povzročilo povečanje ribolovne 
zmogljivosti v regiji, to pa bi imelo katastrofalne posledice. Poleg tega si mora Komisija 
prizadevati za sprejetje novih ukrepov za ohranjanje rumenoplavutega tuna.

Izboljšati je treba selektivnost, da bi močno omejili prilov in ulov nedoraslih organizmov. 
Spoštovanje ukrepov Komisije za tuna v Indijskem oceanu za omejitev števila podpornih 
plovil in naprav za zbiranje rib je sicer dobro, a ne bo dovolj, da bi omejili negativne vplive 
naprav za zbiranje rib na ribolovne vire in onesnaževanje morja. Potrebni so odločni ukrepi za 
zmanjšanje števila naprav za zbiranje rib in podpornih plovil.

Zanesljivi in točni podatki so bistveni za trajnostno upravljanje ribištva. S sporazumom je 
zato treba prispevati k izboljšanju zbiranja, izmenjave in obdelave podatkov, zlasti tistih o 
ulovu in staležih. Spremljanje in nadzor ribištva sta ključnega pomena za zagotovitev, da se 
veljavna pravila dejansko uporabljajo. S tega vidika je zelo pozitiven napredek možnost 
skupnih inšpekcijskih pregledov na evropskih plovilih, ki jo prinaša sporazum med EU in 
Sejšeli. S sporazumom so Sejšeli zavezani, da objavijo vse sporazume o ribolovu in 
dovoljenja, izdana plovilom, ki niso njihova, vsebuje pa tudi klavzulo, ki zagotavlja, da druga 
tuja plovila ne bodo uživala ugodnejših pogojev kot evropska plovila, kar lahko pripomore 
tudi k izboljšanju standardov za vsa tuja plovila v sejšelskih vodah. Pomembno je, da je 
znaten del sektorske podpore iz sporazuma usmerjen v krepitev sejšelskih zmožnosti za 
nadzor nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova.

Sporazum bi moral koristiti tudi ribiškemu sektorju Sejšelov, zlasti obrtniškemu ribolovu. 
Sektorska podpora mora biti bolj ciljno usmerjena in financirati le ukrepe, ki prispevajo k 
razvoju lokalnega ribištva, dobremu upravljanju ribištva in krepitvi nadzora in spremljanja. 
Posebno pozornost je treba nameniti boljšemu usposabljanju sejšelskih mornarjev, zlasti o 
varnosti na krovu. Objava celovitih seznamov projektov, ki se financirajo s sektorsko 
podporo, in obiski opazovalcev na terenu bi bili pomemben korak za večjo preglednost in 
zaupanje. Zaželeno bi bilo, da bi se sejšelski ribiški sektor v vsej svoji raznolikosti vključil v 
pogajanja o sporazumu, tako o ribolovnih možnostih kot o sektorski podpori.

Nazadnje poročevalka poudarja, da mora biti Parlament nemudoma in v celoti seznanjen z 
vsemi fazami postopkov v zvezi s sporazumom, njegovim protokolom in po potrebi njegovim 
podaljšanjem. Poleg tega želi poudariti, da je skoraj sistematična začasna uporaba 
mednarodnih sporazumov, preden lahko Parlament odobri sporazum, v nasprotju z načeli 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje in ogroža demokratično 
integriteto EU kot celote.
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6.5.2020

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o 
trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in 
Republiko Sejšeli

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

Pripravljavec mnenja: Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu1 med Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: 
Unija) in Republiko Sejšeli je začel veljati 2. novembra 2007. 6-letni protokol o izvajanju2 je 
začel veljati 18. januarja 2014 in se je iztekel 17. januarja 2020. Komisija je z vlado Republike 
Sejšeli opravila pogajanja za sklenitev novega sporazuma in njegovega protokola o izvajanju, 
ki sta bila parafirana 22. oktobra 2019.

Pogajanja o novem sporazumu z Republiko Sejšeli so del zunanjega delovanja Unije z 
afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (državami AKP), pri teh pogajanjih pa se 
upoštevajo zlasti cilji Unije glede spoštovanja demokratičnih načel in človekovih pravic. Novi 
sporazum upošteva prednostne naloge reformirane skupne ribiške politike3. 

Z novim protokolom so plovilom Unije zagotovljene ribolovne možnosti na ribolovnem 
območju Sejšelov na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob 
upoštevanju priporočil Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC). Cilj je Uniji in Republiki 
Sejšeli omogočiti tesnejše sodelovanje pri nadaljnjem spodbujanju odgovornega izkoriščanja 
ribolovnih virov na ribolovnem območju Sejšelov in v Indijskem oceanu ter prispevati k 
dostojnim delovnim pogojem v ribiškem sektorju.

V novem protokolu se upoštevajo rezultati ocene predhodnega sporazuma in protokola (2014–
2020) in ocene o smotrnosti novega sporazuma in protokola za prihodnost. Obe oceni so 
pripravili zunanji strokovnjaki. 

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije:

(a) 40 plovil za ribolov tuna z zaporno plavarico; 

1 UL L 290, 20.10.2006, str. 2.
2 UL L 4, 9.1.2014, str. 3.
3 UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
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(b) 8 plovil s površinskim parangalom; 

(c) pomožna plovila v skladu z ustreznimi odločitvami komisije IOTC. 

Protokol se sklene za šest let od datuma začetka njegove začasne uporabe, tj. od datuma 
njegovega podpisa.

Letni finančni prispevek Unije znaša 5 300 000 EUR in temelji na:

(a)  letnem znesku v višini 2 500 000 EUR za dostop do ribolovnih virov na ribolovnem 
območju Sejšelov, kar za izrazito selivske vrste ustreza referenčni tonaži 50 000 ton na 
leto;

(b) letnem znesku v višini 2 800 000 EUR za podporo in razvoj sektorske ribiške politike na 
Sejšelih. Ta podpora izpolnjuje cilje celovitega načrta Sejšelov za ribištvo.

Letni znesek za odobritve prevzema obveznosti in odobritve plačil je določen v letnem 
proračunskem postopku, vključno z vrstico za rezervo za protokole, ki še niso začeli veljati na 
začetku leta4.

Na podlagi novega sporazuma se ustanovi skupni odbor, ki bo spremljal izvajanje sporazuma 
in njegovega protokola o izvajanju. Komisija bi bila pooblaščena, da v imenu Unije odobri 
spremembe protokola, ki jih sprejme skupni odbor, ustanovljen na podlagi sporazuma. 

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči 
odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu 
o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in 
Republiko Sejšeli.

4 V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o sodelovanju v proračunskih zadevah (UL C 373, 
20.12.2013, str. 1).
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POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol o 
izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli

Referenčni dokumenti 05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE)
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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 
(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 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 29. maja 2020. Na seji se je odločil, da 
Odbor za ribištvo, kot pristojni odbor, pozove, naj Parlamentu priporoči odobritev predlog 
sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem 
ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko 
Sejšeli.

S spoštovanjem!

Tomas Tobé
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