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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt 
fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske 
Union og Republikken Seychellerne

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

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2020)0002),

– der henviser til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Republikken Seychellerne,

– der henviser til protokollen om gennemførelsen af partnerskabsaftalen om bæredygtigt 
fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne (2020-2026),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, 
stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...1 om udkastet til Rådets 
afgørelse, 

– der henviser til artikel 31, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. april 2016 om fælles regler for 
gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder 
fiskeriaftaler2,

– der henviser til rapport af 29. april 2019 med titlen "Ex-post and Ex-ante evaluation 
study of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union 
and the Republic of Seychelles and of its Implementing Protocol" (Efterfølgende og 
forudgående evaluering af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den 
Europæiske Union og Republikken Seychellerne og den tilhørende 
gennemførelsesprotokol),

– der henviser til rapporten fra det 18. møde i det videnskabelige udvalg for 
Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC) fra november 2015, navnlig 
dens henstilling vedrørende gulfinnet tun,

– der henviser til rapporten fra det 21. møde i IOTC's videnskabelige udvalg fra december 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(0000)0000.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0110.
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2018, navnlig dens vurdering af bestandene i Det Indiske Ocean,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Kommissionen og Seychellernes regering har ført forhandlinger om 
en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri og en gennemførelsesprotokol for en 
periode på seks år;

B. der henviser til, at det overordnede mål med partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri 
mellem EU og Seychellerne er at fremme bæredygtigt fiskeri og fastlægge reglerne for 
EU-fiskerfartøjers adgang til Seychellernes fiskerizone;

C. der henviser til, at EU's forpligtelser i henhold til internationale aftaler, navnlig FN's 
mål for bæredygtig udvikling, og herunder især mål 14 og 10, også bør støttes inden for 
rammerne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri; der henviser til, at alle EU-
indsatser, herunder indgåelsen af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, skal 
bidrage til disse mål;

D. der henviser til, at fiskeri, herunder tunfiskeri, er en vigtig sektor for Seychellernes 
økonomi, eftersom den er afgørende for landets økonomiske udvikling og 
fødevaresikkerhed, og til, at sunde bestande er af afgørende betydning for landets 
stabilitet på langt sigt;

E. der henviser til, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri bør bidrage til en 
bæredygtig udvikling af Seychellernes fiskerisektor med det mål at sikre 
fødevaresikkerhed og -suverænitet på langt sigt for den seychelliske befolkning;

F. der henviser til, at den samlede udnyttelsesgrad i henhold til den foregående aftale var 
7 % for langlinefartøjer med flydeline og 69 % for notfartøjer til tunfiskeri, hvilket 
betyder, at i gennemsnit 27 EU-notfartøjer indhentede tilladelse, men at op til 40 kunne 
have gjort det;

G. der henviser til, at det fremgår af IOTC's vurderinger af bestandene, at bugstribet bonit 
og storøjet tun udnyttes på et bæredygtigt niveau, men at bestanden af gulfinnet tun er 
overfisket og genstand for en alt for stor fiskeriindsats i regionen;

H. der henviser til, at IOTC's videnskabelige udvalg i 2015 anbefalede at mindske fangsten 
af gulfinnet tun med 20 %; der henviser til, at denne anbefaling ikke blev gennemført; 
der henviser til, at udvalget i 2018 gentog sin henstilling om at mindske fangsten af 
gulfinnet tun for at gøre det muligt for biomassen igen at nå op på et bæredygtigt 
niveau;

I. der henviser til, at det gebyr, som skibsejerne skal betale pr. ton fanget tun, steg fra 
55 EUR til 75 EUR i henhold til den foregående protokol, og at der i den nye protokol 
er fastsat en stigning fra 80 EUR pr. ton i 2020 til 85 EUR pr. ton over seks år;

J. der henviser til, at der er fremkommet beviser for, at en del af den sektorstøtte, som blev 
ydet i henhold til den foregående fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Seychellerne, 
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er blevet anvendt til at finansiere infrastruktur, der snarere er til gavn for den 
udenlandske flåde end den lokale fiskerisektor, f.eks. den kommercielle havn;

K. der henviser til, at et antal fiskerfartøjer, der sejler under seychellisk flag, er ejet af EU-
borgere eller -virksomheder;

L. der henviser til, at Parlamentet skal informeres omgående og fuldstændigt på alle stadier 
i de procedurer, der knytter sig til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, den 
tilhørende protokol samt, hvis det er relevant, fornyelsen af dem;

1. understreger, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Seychellerne 
ud over at tilvejebringe fiskerimuligheder for EU-fartøjer bør sikre, at EU-fiskerflådens 
fiskeriaktiviteter overholder bæredygtigheds- og miljøbeskyttelsesmål og ikke skader 
biodiversiteten i havet, hvilket betyder, at EU-fartøjer kun bør fiske overskydende 
bestande i henhold til beregninger på grundlag af den bedste tilgængelige 
videnskabelige viden og rådgivning;

2. understreger, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri bør være i fuld 
overensstemmelse med og bidrage til de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der 
træffes af de regionale organisationer, som Republikken Seychellerne er medlem af, 
navnlig IOTC;

3. glæder sig over, at Seychellerne og EU har til hensigt at styrke deres samarbejde i 
IOTC, og opfordrer Kommissionen til at fremsætte fælles forslag om styrket 
overvågning og kontrol;

4. mener, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Seychellerne bør 
føre til yderligere økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde mellem 
EU og Seychellerne om bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne 
i Seychellernes fiskerizone;

5. beklager, at fiskerisektoren i Seychellerne, herunder den ikke-industrielle del, ikke er 
blevet inddraget under forhandlingerne; opfordrer til, at den straks medtages for at sikre, 
at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Seychellerne ikke 
undergraver dens interesser og udviklingen af den seychelliske fiskerisektor;

6. beklager, at protokollen til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og 
Seychellerne på trods af den lave udnyttelsesgrad i henhold til den foregående aftale, på 
trods af videnskabelige anbefalinger om at mindske fangsten af gulfinnet tun og på trods 
af opfordringer fra den seychelliske fiskeriforening til at mindske fiskeriindsatsen i 
regionen muliggør en forøgelse af fiskerikapaciteten med et stabilt antal godkendte 
notfartøjer og et øget antal langlinefartøjer;

7. opfordrer til gennemførelse af de foranstaltninger, som anbefales af IOTC, navnlig 
foranstaltningerne vedrørende genoprettelse af bestandene af gulfinnet tun; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at træffe yderligere hasteforanstaltninger for at standse 
EU-fiskerflådens overfiskning af gulfinnet tun;

8. understreger nødvendigheden af at forbedre selektiviteten med henblik på en kraftig 
mindskelse af bifangster af følsomme arter og ungfisk for at sikre bestandenes 
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langsigtede bæredygtighed;

9. glæder sig over indførelsen af foranstaltninger til begrænsning af antallet af 
hjælpefartøjer og anvendelsen af anordninger til tiltrækning af fisk (FAD'er), som har en 
negativ indvirkning på ungfisk; mener imidlertid, at disse foranstaltninger ikke er 
tilstrækkelige til at begrænse FAD'ernes negative indvirkning på biodiversiteten og med 
hensyn til havaffald;

10. glæder sig over, at Seychellerne har oprettet beskyttede havområder i landets farvande i 
de seneste år; udtrykker bekymring med hensyn til forvaltningen af disse beskyttede 
områder og advarer om den negative indvirkning, som aktiviteter såsom 
olieefterforskning og -udvinding kan have på dem;

11. understreger, at indsamling af nøjagtige og pålidelige data sammen med effektiv 
overvågning og kontrol er afgørende for at sikre sunde fiskebestande på langt sigt, og at 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Seychellerne skal styrke 
samarbejdet på disse områder; glæder sig over muligheden for at gennemføre 
risikobaserede fælles inspektionsprogrammer på EU-fartøjer;

12. understreger behovet for at styrke samarbejdet mellem EU og Seychellerne om 
bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), herunder ved at 
uddanne seychelliske tjenestemænd i overvågnings- og kontrolopgaver;

13. glæder sig over indførelsen af en forpligtelse for Seychellernes regering til at 
offentliggøre alle fiskeriaftaler, som Seychellerne har undertegnet;

14. opfordrer Kommissionen til at undersøge spørgsmålet om omflagning af EU-fartøjer, 
der forsøger at omgå regler vedrørende beskatning, fiskekvoter eller gennemsigtighed, 
men stadig er ejet af EU-borgere eller -virksomheder, herunder ved at arbejde for 
indførelse af et obligatorisk IMO-nummer, som skal være fastgjort til et fartøj i hele 
dets levetid;

15. understreger, at sektorstøtten bør målrettes mere præcist, således at finansieringen 
udelukkende går til de foranstaltninger, der faktisk hjælper den lokale fiskerisektor med 
at udvikle sig, og som bidrager til en effektiv fiskeriforvaltning, sikkerhedsuddannelse 
af besætningsmedlemmer og forbedring af tilsyn, kontrol og overvågning; opfordrer til 
offentliggørelse af den detaljerede liste over projekter, der finansieres ved hjælp af den 
sektorstøtte, som ydes i henhold til denne partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri;

16. opfordrer til en detaljeret evaluering af de fordele, som partnerskabsaftalen om 
bæredygtigt fiskeri medfører for de lokale økonomier med hensyn til beskæftigelse, 
infrastrukturudvikling og sociale forbedringer;

17. opfordrer Kommissionen til yderligere at øge andelen af de samlede omkostninger til 
partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri, som betales af skibsejerne, ved at forhøje 
afgiften pr. ton fanget fisk med henblik på at nedbringe den andel af 
adgangsrettighederne, som betales via EU-budgettet; 

18. opfordrer Kommissionen til at tilsende Parlamentet og offentliggøre referaterne og 
konklusionerne fra møderne i det blandede udvalg, der er omhandlet i artikel 12 i 
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partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, såvel som konklusionerne fra de årlige 
evalueringer; opfordrer Kommissionen til at gøre det muligt for repræsentanter for 
Parlamentet at deltage i møderne i det blandede udvalg, herunder via telekonference, og 
til at tilskynde til inddragelse af Seychellernes fiskersamfund og dermed forbundne 
interessenter;

19. opfordrer Kommissionen og Rådet til inden for rammerne af deres beføjelser straks at 
underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende aftalen og den 
tilhørende protokol og, hvis det er relevant, dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i TEUF;

20. henleder Kommissionens og Rådets opmærksomhed på, at en fortsat fremgangsmåde 
med midlertidig anvendelse af internationale aftaler, før Parlamentet har godkendt dem, 
ikke er forenelig med de vejledende principper i den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning, og at denne praksis skader hele EU's demokratiske legitimitet;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og regeringen og parlamentet i 
Republikken Seychellerne.


