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NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného 
rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou 
a Seychelskou republikou

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

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2020)0002),

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve v sektore udržateľného rybárstva medzi 
Európskou úniou a Seychelskou republikou,

– so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v odvetví 
udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou (2020 – 
2026),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 
ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 
ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...1 o návrhu rozhodnutia Rady, 

– so zreteľom na článok 31 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike (SRP),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o spoločných pravidlách, pokiaľ ide 
o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd2,

– so zreteľom na správu z 29. apríla 2019 nazvanú Hodnotiaca štúdia ex-post a ex-ante 
Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Seychelskou 
republikou a jej vykonávacieho protokolu,

– so zreteľom na správu z 18. zasadnutia vedeckého výboru Komisie pre tuniaky 
z Indického oceánu (IOTC) z novembra 2015, najmä na jej odporúčanie týkajúce sa 
tuniaka žltoplutvého,

– so zreteľom na správu z 21. zasadnutia vedeckého výboru IOTC z decembra 2018, 
najmä na jej posúdenie stavu populácie rýb v Indickom oceáne,

– so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0000/2020),

1 Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.
2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0110.
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A. keďže Komisia a vláda Seychel sa dohodli na novej dohode o partnerstve v sektore 
udržateľného rybárstva (ďalej len „SFPA EÚ – Seychely“) a na vykonávacom protokole 
na obdobie šiestich rokov;

B. keďže celkovým cieľom SFPA EÚ – Seychely je podporovať udržateľný rybolov 
a vymedziť pravidlá prístupu rybárskych plavidiel Únie do rybolovnej zóny Seychel;

C. keďže v rámci SFPA by sa mali podporovať aj záväzky EÚ vyplývajúce 
z medzinárodných dohôd, konkrétne ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a najmä 
ciele č. 14 a 10; keďže všetky činnosti EÚ vrátane uzavretia SFPA musia prispievať 
k plneniu týchto cieľov;

D. keďže rybolov vrátane lovu tuniaka je pre hospodárstvo Seychel dôležitým odvetvím, 
ktoré je nevyhnutné pre hospodársky rozvoj krajiny a jej potravinovú bezpečnosť, 
a keďže zdravé populácie majú zásadný význam pre jeho dlhodobú stabilitu;

E. keďže SFPA by mala prispievať k udržateľnému rozvoju seychelského odvetvia 
rybolovu, aby sa zaručila dlhodobá potravinová bezpečnosť a potravinová sebestačnosť 
obyvateľstva Seychel;

F. keďže podľa predchádzajúcej dohody bola celková miera využitia plavidiel s unášanými 
lovnými šnúrami 7 % a plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou 69 %, čo znamená, 
že o povolenie požiadalo v priemere 27 plavidiel EÚ na lov vakovou sieťou, hoci to 
mohlo urobiť až 40 plavidiel;

G. keďže z hodnotení komisie IOTC vyplýva, že tuniaky pruhované a tuniaky okaté sa 
využívajú na udržateľnej úrovni, ale populácia tuniaka žltoplutvého je nadmerne 
vylovená a v prípade tohto druhu prebieha v regióne nadmerné rybolovné úsilie;

H. keďže v roku 2015 vedecký výbor IOTC odporučil znížiť výlov tuniaka žltoplutvého 
o 20 %; keďže toto odporúčanie nebolo vykonané; keďže v roku 2018 zopakoval výbor 
odporúčanie znížiť úlovky tuniaka žltoplutvého a umožniť, aby sa biomasa zotavila na 
udržateľnú úroveň;

I. keďže poplatok, ktorý platia vlastníci lodí za tonu ulovených tuniakov, sa podľa 
predchádzajúceho protokolu zvýšil z 55 na 75 EUR, a keďže nový protokol stanovuje 
zvýšenie z 80 EUR za tonu v roku 2020 na 85 EUR v priebehu šiestich rokov;

J. keďže sa objavili dôkazy o tom, že časť odvetvovej pomoci poskytnutej v rámci 
predchádzajúcej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Seychelami bola 
použitá na financovanie infraštruktúry, z ktorej nemá úžitok miestny sektor rybárstva, 
ale zahraničné flotily, napríklad na vybudovanie komerčného prístavu;

K. keďže veľa plavidiel pod seychelskou vlajkou vlastnia občania alebo spoločnosti EÚ;

L. keďže Parlament musí byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný 
o postupoch týkajúcich sa SFPA, protokolu k nej a prípadne ich obnovenia;

1. zdôrazňuje, že SFPA EÚ – Seychely, ktorá poskytuje rybolovné možností pre plavidlá 
EÚ, by mala zároveň zaručovať, aby sa pri rybolovnej činnosti flotily EÚ dodržiavali 
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ciele udržateľnosti a ochrany životného prostredia a nepoškodzovala sa morská 
biodiverzita, čo znamená, že plavidlá EÚ by mali loviť len nadbytočné populácie rýb 
vypočítané na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov a odporúčaní;

2. zdôrazňuje, že SFPA by mala byť plne v súlade s opatreniami na ochranu a riadenie 
zdrojov, ktoré prijali regionálne organizácie, do ktorých Seychelská republika patrí, 
najmä IOTC, a mala by k týmto opatreniam prispievať;

3. víta skutočnosť, že Seychely a EÚ majú v úmysle posilniť svoju spoluprácu v IOTC, 
a nabáda Komisiu, aby predložila spoločné návrhy na posilnenie monitorovania 
a kontroly;

4. domnieva sa, že SFPA EÚ – Seychely by mala podporovať ďalšiu hospodársku, 
finančnú, technickú a vedeckú spoluprácu medzi EÚ a Seychelami v oblasti 
udržateľného rybárstva a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej 
zóne Seychel;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že do priebehu rokovaní nebolo vôbec zapojené 
odvetvie rybárstva Seychel a jeho maloobjemová tradičná zložka; žiada o jeho 
bezodkladné zapojenie do rokovaní, aby sa zaručilo, že SFPA EÚ – Seychely neohrozí 
ich záujmy a rozvoj odvetvia rybárstva Seychel;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že protokol k SFPA EÚ – Seychely umožní zvýšenie 
rybolovnej kapacity so stabilným počtom povolených plavidiel s vakovými sieťami 
a zvýšeným počtom plavidiel s lovnými šnúrami, a to aj napriek nízkej miere 
využívania kapacity v rámci predchádzajúcej dohody, napriek vedeckým odporúčaniam 
na zníženie výlovu tuniaka žltoplutvého a napriek výzvam seychelských rybárskych 
odborov na zníženie rybolovného úsilia v tomto regióne;

7. vyzýva na vykonanie opatrení, ktoré odporučila IOTC, najmä opatrení týkajúcich sa 
obnovy populácie tuniaka žltoplutvého; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala 
dodatočné núdzové opatrenia na zastavenie nadmerného výlovu tuniaka žltoplutvého 
flotilou EÚ;

8. zdôrazňuje, že treba zlepšiť selektívnosť, aby sa výrazne znížili vedľajšie úlovky 
citlivých druhov a rybej mlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť populácií;

9. víta zavedenie opatrení na obmedzenie počtu podporných plavidiel a používania 
zariadení na zhlukovanie rýb (FAD), ktoré majú negatívny vplyv na rybiu mlaď; 
domnieva sa však, že tieto opatrenia nie sú dostatočné na obmedzenie negatívneho 
vplyvu zariadení FAD, pokiaľ ide o biodiverzitu a morský odpad;

10. víta, že v posledných rokoch zriadili Seychely vo svojich vodách chránené morské 
oblasti; vyjadruje obavy v súvislosti s ich riadením a varuje pred negatívnymi účinkami, 
ktoré by na tieto chránené oblasti mohli mať činnosti ako prieskum a ťažba ropy;

11. zdôrazňuje, že zber presných a spoľahlivých údajov, ako aj účinné monitorovanie 
a kontroly majú zásadný význam z hľadiska zabezpečenia zdravých populácií rýb 
v dlhodobom horizonte a že SFPA EÚ – Seychely musí posilniť spoluprácu v týchto 
oblastiach; víta možnosť vykonávať spoločné inšpekčné programy založené na rizikách 
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na plavidlách EÚ;

12. zdôrazňuje, že treba posilniť spoluprácu medzi EÚ a Seychelami v boji proti 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, a to aj formou 
odbornej prípravy úradníkov Seychel v oblasti monitorovania a kontroly;

13. víta zavedenie povinnosti pre seychelskú vládu zverejňovať všetky dohody o rybárstve, 
ktoré Seychely podpíšu;

14. vyzýva Komisiu, aby preskúmala otázku zmeny vlajky plavidiel EÚ, ktoré sa snažia 
obísť pravidlá zdaňovania, rybolovných kvót alebo transparentnosti, pričom sú stále 
vo vlastníctve občanov alebo spoločností EÚ, vrátane presadzovania povinného čísla 
IMO, ktoré by bolo plavidlu pridelené na celé obdobie životnosti;

15. zdôrazňuje, že odvetvová podpora by mala byť presnejšie zameraná, aby sa 
prostredníctvom nej financovali iba tie opatrenia, ktoré skutočne pomáhajú rozvoju 
miestneho odvetvia rybolovu a prispievajú k účinnému riadeniu rybného hospodárstva, 
odbornej príprave posádky a zlepšeniu monitorovania, kontroly a dohľadu; žiada 
zverejnenie podrobného zoznamu projektov, ktoré sú financované z odvetvovej podpory 
poskytovanej v rámci SFPA;

16. žiada, aby sa podrobne posúdili prínosy SFPA pre miestne hospodárstva z hľadiska 
zamestnanosti, rozvoja infraštruktúry a sociálneho rozvoja;

17. vyzýva Komisiu, aby ešte viac zvýšila podiel celkových nákladov na dohody SFPA, 
ktorý platia vlastníci lodí, zvýšením poplatku za tonu ulovených rýb s cieľom znížiť 
podiel, ktorý sa platí za práva prístupu z rozpočtu EÚ; 

18. vyzýva Komisiu, aby poslala Parlamentu a zverejnila zápisnice a závery zo schôdzí 
spoločného výboru zriadeného podľa článku 12 SFPA a zistenia z výročných hodnotení; 
vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Parlamentu ako pozorovateľov na 
schôdzach spoločného výboru, a to aj formou telekonferencie, a aby podporila účasť 
seychelských rybárskych spoločenstiev a príslušných zainteresovaných strán;

19. vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere 
informovali Parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa dohody a jej 
protokolu a ich prípadného obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii 
a článku 218 ods. 10 ZFEÚ;

20. upozorňuje Komisiu a Radu na to, že pokračovanie v praxi predbežného vykonávania 
medzinárodných dohôd ešte pred tým, ako s nimi Parlament udelí súhlas, nie je v súlade 
s hlavnými zásadami Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, a že tento 
postup poškodzuje demokratickú legitímnosť celej EÚ;

21. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Seychelskej republiky.


