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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol o izvajanju med Evropsko 
unijo in Republiko Sejšeli je sporazum o ribolovu tuna, ki sta ga pogajalski strani parafirali 22. 
oktobra 2019. Novi sporazum razveljavlja in nadomešča obstoječega, ki je začel veljati 18. 
januarja 2014 in prenehal veljati 17. januarja 2020. Zajema obdobje šestih let od datuma začetka 
njegove začasne uporabe, tj. od datuma, ko sta ga podpisali obe podpisnici.

Ladjevju EU (40 plovil za ribolov tuna z zapornimi plavaricami in 8 plovil s parangali) bo 
omogočal, da bo še šest let nadaljeval z ribolovom v sejšelskih vodah, obenem pa bo podpiral 
trajnostni razvoj ribiškega sektorja na Sejšelih.

Prav tako kot stari protokol mora biti tudi novi, ki zajema obdobje 2020–2026, skladen z uredbo 
o skupni ribiški politiki, ki poudarja zlasti trajnostno ribištvo in dobro upravljanje, hkrati pa 
priznava pomembnost usklajenosti politik med skupno ribiško politiko in cilji Unije na 
področju razvojnega sodelovanja.

Skupna ocenjena vrednost protokola znaša 58 200 000 EUR, kar ustreza 9 700 000 EUR na leto 
za celotno obdobje trajanja Protokola. Skupni letni finančni prispevek Evropske unije obsega 
letni znesek v višini 2 500 000 EUR za dostop do ribolovnega območja Sejšelov, kar ustreza 
referenčni tonaži 50 000 ton na leto, in posebni letni znesek v višini 2 800 000 EUR, ki je 
namenjen spodbujanju trajnostnega upravljanja ribištva na Sejšelih ter podpiranju razvoja 
malega ribolova.

Pripravljavec mnenja meni, da bo lahko novi protokol spodbujal odgovorno in trajnostno 
izkoriščanje ribolovnih virov ter da je v skladu s cilji sporazumov o trajnostnem ribolovu in 
razvojnem sodelovanju.

Poudarja tudi pomen spodbujanja varovanja ekosistemov in ohranjanja ribjih staležev nad 
ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, saj so obilnejši ribji staleži – v skladu s 
prostovoljnimi smernicami FAO za trajnostni mali ribolov – pomemben pogoj za razvoj obalnih 
ribiških skupnosti. 

Poleg tega meni, da bi bilo treba bolj poudariti krepitev nadzora in kontrole ribolovnih 
dejavnosti, da bi se lahko učinkoviteje borili proti nezakonitemu ribolovu.

******

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


