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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo 
ataskaita yra susitarimas dėl tunų, kurį derybininkai parafavo 2019 m. spalio 22 d. Naujuoju 
susitarimu panaikinamas ir pakeičiamas esamas susitarimas, kuris įsigaliojo 2014 m. sausio 18 
d. ir baigė galioti 2020 m. sausio 17 d. Susitarimas apima šešerių metų laikotarpį nuo jo laikino 
taikymo pradžios dienos, t. y. jo pasirašymo dienos.

Jis sudarys sąlygas ES laivynui (40 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams ir 8 
ūdomis žvejojantiems laivams) tęsti žvejybą Seišelių vandenyse šešerių metų laikotarpiu ir 
toliau remti darnią Seišelių žuvininkystės sektoriaus plėtrą.

Kaip ir ankstesnis protokolas, naujasis protokolas, kuris apima 2020–2026 m. laikotarpį, turi 
atitikti bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reglamentą, kuriame daugiausia dėmesio 
skiriama žuvininkystės darnumui ir geram valdymui ir sykiu pripažįstama BŽP politikos 
priemonių ir Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo tikslų suderinamumo svarba.

Bendra apskaičiuotoji pagal protokolą skiriama suma visu jo taikymo laikotarpiu yra 
58 200 000 EUR, t. y. 9 700 000 EUR per metus. Bendrą metinį Europos Sąjungos mokamą 
finansinį įnašą sudaro 2 500 000 EUR metinė suma už prieigą prie Seišelių žvejybos zonos, 
atitinkanti 50 000 tonų per metus orientacinį kiekį, o speciali 2 800 000 EUR suma per metus 
skiriama darniam žuvininkystės valdymui Seišeliuose skatinti ir smulkiosios žvejybos plėtrai 
remti.

Nuomonės referentas mano, kad naujasis protokolas suteikia galimybių skatinti atsakingą ir 
tausų žvejybos išteklių naudojimą ir kad jis atitinka tausios žvejybos susitarimų ir vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad svarbu imtis veiksmų siekiant skatinti ekosistemų apsaugą 
ir išlaikyti gausesnius žvejybos išteklius, nei reikalinga norint užtikrinti didžiausią galimą 
tausios žvejybos laimikį, nes gausesni ištekliai yra būtini siekiant sudaryti sąlygas žvejyba 
besiverčiančių pakrantės bendruomenių vystymuisi, vadovaujantis Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos parengtomis neprivalomomis tausios smulkiosios žvejybos gairėmis. 

Be to, nuomonės referentas mano, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti žvejybos veiklos 
kontrolės ir priežiūros stiprinimui, siekiant veiksmingiau kovoti su neteisėta žvejyba.

******

Vystymosi komitetas ragina 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.


