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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза 
на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и на 
изпълнителен протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския съюз и 
Република Сейшели

(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002 M(NLE))

Европейският парламент,

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (COM(2020)0002),

— като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели,

— като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в 
областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република 
Сейшели (2020 – 2026 г.),

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43, параграф 2, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v), 
както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС),

— като взе предвид своята законодателна резолюция от …1 относно проекта на 
решение на Съвета, 

— като взе предвид член 31, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството (ОПОР),

— като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно общи правила с 
оглед на прилагането на външното измерение на общата политика в областта на 
рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството2,

— като взе предвид окончателния доклад от април 2019 г., озаглавен „Ex-post and ex-
ante evaluation study of the fisheries partnership agreement between the European 
Union and the Republic of Seychelles and of its implementing protocol“ (Последваща 
и предварителна оценка на Споразумението за партньорство в областта на 
устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели и 
изпълнителния протокол към него),

— като взе предвид доклада от 18-ата сесия на Научния комитет на Комисията по 
рибата тон в Индийския океан (IOTC) от ноември 2015 г., и по-специално 

1 Приети текстове, P9_TA(0000)0000.
2 Приети текстове, P8_TA(2016)0110.
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съдържащата се в него препоръка относно жълтоперия тунец,

— като взе предвид доклада от 21-вата сесия на Научния комитет на IOTC от 
декември 2018 г., и по-специално оценката на запасите в Индийския океан,

— като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че Комисията и правителството на Сейшелите са договорили 
ново споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство 
(СПОУР) между ЕС и Сейшелите, заедно с протокол за неговото прилагане за 
период от шест години;

Б. като има предвид, че основната цел на СПОУР между ЕС и Сейшелите е да се 
насърчава устойчивия риболов и да се определят правилата, които уреждат 
достъпа на риболовните кораби на Съюза до риболовната зона на Сейшелите;

В. като има предвид, че ангажиментите на ЕС по силата на международни 
споразумения, и по-специално на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), 
следва също да бъдат потвърдени в рамките на СПОУР, по-специално ЦУР 14 и 
10; като има предвид, че всички действия на ЕС, включително сключването на 
СПОУР, трябва да допринасят за тези цели;

Г. като има предвид, че риболовът, включително уловът на риба тон, е важен сектор 
за икономиката на Сейшелите, тъй като е от съществено значение за 
икономическото развитие на страната и нейната продоволствена сигурност, и като 
има предвид, че здравите запаси са от ключово значение за неговата дългосрочна 
стабилност;

Д. като има предвид, че СПОУР следва да допринася за устойчивото развитие на 
сектора на рибарството в Сейшелите с цел да се гарантира дългосрочна 
продоволствена сигурност и продоволствена независимост за населението на 
Сейшелите;

Е. като има предвид, че при предходното споразумение общото равнище на 
използване е 7% за корабите с повърхностни прегради и 69% за корабите с мрежи 
гъргър за улов на риба тон, което означава, че средно 27 кораба на ЕС с мрежи 
гъргър са получили разрешение, въпреки че до 40 са могли да получат такова;

Ж. като има предвид, че оценките на запасите на Комисията по рибата тон в 
Индийския океан (IOTC) сочат, че паламудът и големоокият тон се експлоатират 
на устойчиви равнища, но запасите от жълтопер тунец са подложени на 
прекомерен улов и са обект на прекомерно интензивна риболовна дейност в 
региона;

З. като има предвид, че през 2015 г. научният комитет на IOTC препоръча 
намаляване на улова на жълтопер тунец с 20%; като има предвид, че тази 
препоръка не е изпълнена; като има предвид, че през 2018 г. препоръката за 
намаляване на улова на жълтопер тунец беше повторена, за да се даде възможност 
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на биомасата да се възстанови до устойчиви равнища;

И. като има предвид, че в рамките на предходния протокол таксата, дължима от 
собствениците на кораби за уловена риба тон, се е увеличила от 55 EUR на 
75 EUR на тон, и като има предвид, че новият протокол предвижда увеличение от 
80 EUR на тон през 2020 г. на 85 EUR на тон за период от шест години;

Й. като има предвид, че се установи, че част от секторната подкрепа, предоставена 
по предходното споразумение за партньорство в областта на рибарството между 
ЕС и Сейшелите, е била използвана за финансиране на инфраструктура, 
обслужваща по скоро чуждестранния флот отколкото местния риболовен сектор, 
например за търговското пристанище;

К. като има предвид, че редица кораби, плаващи под сейшелски флаг, са собственост 
на граждани или дружества от ЕС;

Л. като има предвид, че Европейският парламент трябва да бъде незабавно и 
напълно информиран на всички етапи относно процедурите, които са свързани 
със СПОУР, неговия Протокола и, ако е приложимо, тяхното подновяване;

1. подчертава, че осигурявайки възможности за риболов за корабите на ЕС, СПОУР 
между ЕС и Сейшелите следва да гарантира, че риболовната дейност на флота на 
ЕС се придържа към целите за устойчивост и опазване на околната среда и не 
вреди на морското биологично разнообразие, което означава, че корабите на ЕС 
следва да извършват риболов само на излишъка от запаси от риба, изчислен въз 
основа на най-добрите налични научни познания и съвети;

2. подчертава, че СПОУР следва да бъде в пълно съответствие с мерките за опазване 
и управление, предприети от регионалните организации, в които Република 
Сейшели членува, по-специално IOTC, и да допринася за постигането им;

3. приветства факта, че Сейшелите и ЕС възнамеряват да засилят сътрудничеството 
си в рамките на IOTC, и насърчава Комисията да представи съвместни 
предложения за засилване на наблюдението и контрола;

4. счита, че СПОУР между ЕС и Сейшелите следва да насърчава по-нататъшното 
икономическо, финансово, техническо и научно сътрудничество между тях в 
областта на устойчивото рибарство и отговорното използване на рибните ресурси 
в риболовната зона на Сейшелите;

5. изразява съжаление, че секторът на рибарството в Сейшелите, включително 
неговият непромишлен компонент, не е бил привлечен в процеса на преговорите; 
призовава за незабавното му включване, с цел да се гарантира, че неговите 
интереси и развитието на сектора на рибарството на Сейшелите не се накърняват 
от СПОУР между ЕС и Сейшелите;

6. изразява съжаление относно факта, че протоколът към СПОУР между ЕС и 
Сейшелите ще даде възможност за увеличаване на риболовния капацитет с 
непроменен брой кораби с мрежи гъргър и увеличен брой кораби с прегради, 
въпреки ниската степен на използване на капацитета по предишното 
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споразумение, въпреки научните препоръки за намаляване на улова на жълтопер 
тунец, и въпреки призивите от сейшелския съюз на рибарите за намаляване на 
риболовното усилие в региона;

7. призовава за прилагането на препоръчаните от IOTC мерки, и по-специално 
мерките за възстановяване на запасите от жълтопер тунец; настоятелно призовава 
Комисията да предприеме допълнителни спешни мерки за спиране на 
прекомерния улов на жълтопер тунец от флота на ЕС;

8. подчертава необходимостта от подобряване на селективността, за да се намали 
значително приловът на уязвими видове и млади екземпляри, за да се гарантира 
дългосрочната устойчивост на запасите;

9. приветства въвеждането на мерки за ограничаване на броя на помощните кораби 
и използването на устройства за привличане на рибата (УПР), които имат 
отрицателно въздействие върху младите екземпляри; счита обаче, че тези мерки 
не са достатъчни, за да се ограничи отрицателното въздействие на УПР върху 
биологичното разнообразие и морските отпадъци;

10. приветства създаването от Сейшелите през последните години на морски 
защитени зони в техни води; изразява загриженост във връзка с управлението на 
тези зони и предупреждава за отрицателните последици, които дейности като 
проучване и добив на нефт, биха могли да имат върху тях;

11. подчертава, че събирането на точни и надеждни данни, както и ефективният 
мониторинг и контрол, са от ключово значение за осигуряването на здрави рибни 
запаси в дългосрочен план и че СПОУР между ЕС и Сейшелите трябва да засили 
сътрудничеството в тези области; приветства възможността за провеждане на 
основани на риска съвместни програми за инспекции на кораби на ЕС;

12. подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството между ЕС и 
Република Сейшели в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран 
(ННН) риболов, включително чрез обучение на служители на Сейшелите за 
провеждане на наблюдение и инспекции;

13. приветства въвеждането на задължение за правителството на Сейшелите да 
публикува всички споразумения в областта на рибарството, подписани от 
Сейшелите;

14. приканва Комисията да разгледа въпроса за корабите на ЕС, които сменят флага 
си с цел заобикаляне на правилата относно данъчното облагане, риболовните 
квоти или прозрачността, продължавайки същевременно да са собственост на 
граждани или дружества от ЕС, включително чрез подкрепа за задължителен 
номер по ММО, който да бъде прикрепен към плавателния съд за целия му 
жизнен цикъл;

15. подчертава, че секторната подкрепа следва да бъде по-прецизно насочена към 
финансирането само на онези мерки, които в действителност помагат на местния 
риболовен сектор да се развива, и да допринася за ефективното управление на 
рибарството, обучението в областта на безопасността на екипажа и подобряването 
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на мониторинга, контрола и наблюдението; призовава за публикуването на 
подробен списък на проектите, финансирани от секторната подкрепа, 
предоставяна по настоящото СПОУР;

16. призовава за подробна оценка на ползите, които тези споразумения носят на 
местните икономики по отношение на заетостта, развитието на инфраструктурата 
и социалните подобрения;

17. призовава Комисията допълнително да увеличи дела на общите разходи, 
произтичащи от споразуменията за партньорство в областта на устойчивото 
рибарство, които се заплащат от собствениците на кораби, като увеличи таксата за 
тон уловена риба, с цел намаляване на дела на правата на достъп, които се плащат 
от бюджета на ЕС; 

18. призовава Комисията да изпрати на Парламента и да предостави на разположение 
на обществеността протоколите и заключенията от заседанията на съвместния 
комитет, предвиден в член 12 от СПОУР, и констатациите от годишните оценки; 
призовава Комисията също така да дава възможност на представители на 
Парламента да участват в заседанията на съвместния комитет чрез 
телеконферентна връзка и да насърчава участието на рибарските общности от 
Сейшелите и свързаните заинтересовани страни;

19. призовава Комисията и Съвета в рамките на своите правомощия да информират 
Парламента незабавно и в пълна степен на всеки етап за процедурите, свързани 
със СПОУР и Протокола към него, и ако е приложимо – за неговото подновяване 
съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, 
параграф 10 от ДФЕС;

20. насочва вниманието на Комисията и Съвета към факта, че продължаващата 
практика на пристъпване към временно прилагане на международни 
споразумения преди Парламентът да е дал одобрението си, не е съвместима с 
ръководните принципи на Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество и вреди на демократичната легитимност на Съюза като цяло;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите 
членки, както и на правителството и парламента на Република Сейшели.


