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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 12 d. posėdyje. Per šį posėdį 
komitetas nusprendė paraginti atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Tomas Tobé
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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad ES žuvininkystės politika turi derėti su Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 208 straipsnyje nustatytais vystymosi tikslais ir, visų pirma, pagal 2030 m. 
darbotvarkėje nurodytą 14-ajį darnaus vystymosi tikslą numatytais siekiais išsaugoti ir 
tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius, siekiant darnaus vystymosi;

2. pabrėžia, kad žvejyba, ypač tunų žvejyba, kaip svarbus Seišelių ekonomikos sektorius, 
yra labai svarbi šalies ekonomikos vystymuisi, užimtumo galimybėms ir apsirūpinimo 
maistu saugumui; pabrėžia, kad ES laivams turėtų būti suteikta galimybė žvejoti tik 
perteklinius žuvų išteklius, laikantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio 
principo; pažymi, kad ES laivų vykdoma žvejyba negali kelti pavojaus vietos gyventojų 
aprūpinimui maistu; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti ilgalaikį apsirūpinimo maistu 
saugumą būtini geros būklės žuvų ištekliai; ragina imtis priemonių siekiant kovoti su 
gelsvauodegių tunų išteklių peržvejojimu;

3. primena žalingą į jūrą išmestų šiukšlių poveikį vietinei salų teritorijų biologinei 
įvairovei ir ekosistemoms; todėl ragina vykdyti intensyvią atliekų tvarkymo ir plastiko 
surinkimo politiką, kuri padėtų stiprinti Seišelių ekonomiką siekiant pereiti prie 
tvaresnio ir labiau ekosisteminio modelio ir padidintų turizmo sektoriaus patrauklumą;

4. ragina bendromis pastangomis skatinti vietos ekonomikos plėtrą ir stiprinti nuo jūrų 
išteklių priklausomas pakrančių bendruomenes; ypač pabrėžia, kad ES sektorinė 
parama, atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso išorės aspekto užmojį, turėtų padėti 
darniai plėtoti smulkiosios ir vietos žvejybos sektorių ir turėtų būti naudinga visų pirma 
moterims ir jaunimui;

5. primena, kad reikia įtraukti vietos bendruomenes, ypač žvejų bendruomenių atstovus, į 
derybas dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimų (TŽPS) ir jų įgyvendinimo 
protokolų, taip pat į sektorinių paramos planų rengimą;

6. primena svarbų moterų vaidmenį nepramoninės žvejybos sektoriuje, visų pirma 
produktų prekybos ir perdirbimo srityse; primena, kad svarbu plėtoti paramą mokymų 
forma, pvz., saugos laivuose srityje, taip pat nustačius trūkstamas sąsajas maisto 
gamybos grandinėje, pvz., nedidelės šaldymo grandies infrastruktūros stygių;

7. pabrėžia, kad Seišelių struktūrinio ekonominio pažeidžiamumo problemos turi būti 
sprendžiamos dalyvaujant vietos mažosioms ir vidutinėms įmonėms iš pagrindinių 
pajamas duodančių sektorių, pvz., žuvininkystės ir turizmo;

8. pabrėžia, kad mažos besivystančios salų valstybės transporto, apsirūpinimo maistu ir 
turizmo srityse yra labai priklausomos nuo vandenynų ir kad, siekiant kuo labiau 
padidinti šių sektorių potencialą, reikia koordinuoti įvairių sektorių subjektų veiklą;

9. ragina užtikrinti skaidrumą naudojant ES lėšas ir skelbiant finansuojamų projektų 
sąrašą, į kurį turėtų būti įtraukta išsami informacija apie bendrą įvairių žvejybos 
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susitarimų, galiojančių išskirtinėje ekonominėje zonoje, poveikį žuvų ištekliams ir jūrų 
biologinei įvairovei, kad būtų galima geriau stebėti, išvengti dubliavimosi ir užtikrinti 
visuomenės informuotumą apie projektų finansavimo galimybes;

10. palankiai vertina Seišelių vyriausybės sprendimą padidinti šalies saugomų jūrų teritorijų 
plotą, kad jos apimtų iki 30 proc. Seišelių vandenų, ir ragina valdžios institucijas 
įgyvendinti tvirtą tų saugomų jūrų teritorijų valdymo ir tvarkymo modelį ir užtikrinti, 
kad būtų parengti tinkami veiklos reguliavimo kriterijai ir kad būtų atitinkamai 
užtikrinamas taisyklių laikymasis didelės ir vidutinės biologinės įvairovės apsaugos 
zonose;

11. ragina nustatyti platesnio užmojo tikslus, susijusius su Seišelių jūrininkų įdarbinimu ES 
žvejybos laivuose; pakartoja, kad reikia laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
principų, ir ypač ragina pasirašyti TDO konvenciją Nr. 188.


