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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 dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantys laivai; 

c) aptarnaujantys laivai pagal atitinkamas IOTC rezoliucijas. 

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 
pradžioje4 dar neįsigaliojusiems protokolams, nustatoma metinės biudžeto sudarymo 
procedūros metu.

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. 

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.
4 Atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (OL C 373, 

2013 12 20, p. 1).
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******

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.


