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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα
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*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
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(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών 
δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των 
Σεϋχελλών
(16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16651/2013),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων 
και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής 
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών 
(16648/2013),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), και 
παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-
0020/2014),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των 
αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών 
(COM(2013)0765),

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με 
τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που 
προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (COM(2013)0766,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1, πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 81 
παράγραφος 2 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών (A7-0201/2014),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με όλες 
τις κοινές επιστημονικές συνεδριάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 της 
συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και τις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής που 
προβλέπονται από το άρθρο 9 αυτής, συγκεκριμένα δε τα πρακτικά και τα 
συμπεράσματα, καθώς και ετήσια έκθεση σχετικά με την πραγματική εφαρμογή της 
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πολυετούς τομεακής ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου·

3. ζητεί να μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις προαναφερθείσες συνεδριάσεις 
της μικτής επιτροπής που προβλέπονται από το άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης εκπρόσωποι της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το 
τελευταίο έτος ισχύος του Πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για 
την ανανέωσή του, έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του, που θα περιλαμβάνει 
ανάλυση του επιπέδου χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων και εκτίμηση της 
σχέσης κόστους-ωφελείας του πρωτοκόλλου, καθώς και έκθεση σχετικά με ενδεχόμενους 
περιορισμούς στις αλιευτικές δραστηριότητες και ζημίες που προκλήθηκαν στον 
αλιευτικό στόλο της  Ένωσης που δραστηριοποιείται στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη των Σεϋχελλών από πειρατικές δραστηριότητες στην περιοχή αυτή του Ινδικού 
Ωκεανού·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σπουδαιότητα του αλιευτικού τομέα στις Σεϋχέλλες

Η Δημοκρατία των Σεϋχελλών είναι νησιωτική χώρα αποτελούμενη από 115 νησιά στον 
Ινδικό Ωκεανό, κείμενα 1.500 περίπου χλμ. βορειοανατολικά της Μαδαγασκάρης και 1.600 
περίπου ανατολικά της Αφρικανικής ακτής. Η χερσαία επιφάνεια των Σεϋχελλών έχει 
εμβαδόν 455 χλμ.2 και ακτογραμμή περίπου 500 χλμ. . Η ηπειρωτική πλατφόρμα αυτού του 
συμπλέγματος νησιών καλύπτει 10.334 χλμ.2, ενώ η εκτεταμένη Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ) των Σεϋχελλών έχει έκταση 1.374.000 χλμ.². Ο πληθυσμός των Σεϋχελλών 
φτάνει τους 90.000 κατοίκους, το 80% περίπου των οποίων είναι συγκεντρωμένοι στο νησί 
Mahé, το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους,  όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα, Βικτώρια, με 
30.000 περίπου κατοίκους. 

Η οικονομία των Σεϋχελλών βασίζεται κυρίως στην αλιεία και στον τουρισμό. Η οικονομία, 
που συνδέεται με την αλιεία, αναπτύχθηκε κατά την δεκαετία του 80, λαμβάνοντας ώθηση 
από την υπογραφή αλιευτικών συμφωνιών με την ΕΕ και την Ιαπωνία. Κατά την τελευταία 
δεκαετία, η αλιευτική δραστηριότητα, κυρίως δε η αλιεία τόνου, ξεπέρασε την τουριστική 
βιομηχανία ως κύρια πηγή συναλλάγματος για την χώρα. Το 2012, η αλιεία και οι συναφείς 
τομείς απέφεραν εισπράξεις της τάξης των 4.864,6 εκατ. ρουπίες Σεϋχελλών - SCR ( 296,6 
εκατ. €) και συνέβαλαν κατά 31.4% στο ΑΕγχΠ. Η άμεση και έμμεση απασχόληση στην 
αλιεία και τους συναφείς τομείς (επισκευή σκαφών, ναυτικοί εξοπλισμοί, λιμενικές 
υπηρεσίες, κατεργασία των αλιευμάτων, εξαγωγική δραστηριότητα) πλησιάζει τις 5.000 
θέσεις (4.000 άμεσες και 1.000 έμμεσες), αντιπροσωπεύοντας το 10% της επίσημης 
απασχόλησης στις Σεϋχέλλες.  Κατά το 2012 οι αλιείες των Σεϋχελλών που εργάζονταν με 
πλήρη ή μερική απασχόληση ήταν μεταξύ 1.300 και 1.400. 

Η εγχώρια παραγωγή αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων ξεπέρασε κατά τι τους 109.000 
τόνους (t), ο στόλος θυνναλιευτικών εκφόρτωσε 70.777 t θυννοειδών. Μετά από μία αύξουσα 
τάση που άρχισε από τη δεκαετία του 90, τα κέρδη της αλιείας θυννοειδών των Σεϋχελλών 
μειώθηκαν κατά το 2009 και το 2010 εξαιτίας της πειρατείας σε αυτή την περιοχή του 
Ινδικού Ωκεανού αλλά σημείωσαν και πάλι μικρή αύξηση κατά το 2011, φτάνοντας τα 1.456 
εκατ. SCR ( 88,8 εκατ. €). Κατά το 2012, οι κονσέρβες τόνου αντιστοιχούσαν στο 92% της 
συνολικής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, σε αξία 697,6 εκατ. SCR ( 42,5 εκατ. €), η δε 
εξαγωγή τους αντιστοιχούσε σε άνω του 90% των εξαγωγών των Σεϋχελλών, που εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αλιεία και διαχείριση της αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών στις Σεϋχέλλες

Η αλιεία στον Ινδικό κατευθύνεται κυρίως σε μια περιορισμένη ομάδα άκρως 
μεταναστευτικών ειδών, θυννοειδών κυρίως, ιδιαίτερα δε παλαμίδας (Katsuwonus pelamis), 
κιτρινόπτερου τόνου (Thunnus albacares) και μεγαλόφθαλμου τόνου (Thunnus obesus). Η 
ΑΟΖ των Σεϋχελλών βρίσκεται στο κέντρο της αλιευτικής περιοχής θυννοειδών στο 
νοτιοδυτικό μέρος του Ινδικού, όπου διεξάγεται σημαντικό μέρος της συνολικής αλιείας 
θυννοειδών στην περιοχή αυτή, το 25% εκ των οποίων από τον στόλο της ΕΕ. Το λιμάνι της 
Βικτώρια είναι το κύριο λιμάνι της χώρας, όπου εκφορτώνεται και μεταφορτώνεται το 80% 
περίπου των αλιευμάτων θυννοειδών του νοτιοδυτικού Ινδικού.



PE526.219v01-00 8/15 RR\1024018EL.doc

EL

Κατά το 2011, τα γρι-γρι με άδεια αλιείας στην ΑΟΖ των Σεϋχελλών αλίευσαν 258.361 t 
θυννοειδών, που προήλθαν από μηνιαίο μέσο όρο 33 ενεργών σκαφών και αντιστοιχούσαν σε 
αλιευτική προσπάθεια 9.558 ημερών αλιείας, τα δε αλιεύματα αποτελούντο κατά 49% από 
παλαμίδα, κατά 43% από κιτρινόπτερο τόνο και κατά 8% από μεγαλόφθαλμο τόνο. Τα 
αλιεύματα αυτά πραγματοποιήθηκαν κυρίως από γρι-γρι ισπανικά (126.009 t), των 
Σεϋχελλών (63.212 t), γαλλικά (42.530 t) και άλλων κρατών (26.610 t). Το μεγαλύτερο μέρος 
των αλιευμάτων θυννοειδών από γρι-γρι έγινε με χρήση εξαρτημάτων συγκέντρωσης ιχθύων. 
Κατά το αυτό έτος, τα παραγαδιάρικα επιφανείας με άδεια άσκησης στην ΑΟΖ των 
Σεϋχελλών αλίευσαν 8.257 t θυννοειδών, αποτέλεσμα αλιευτικής προσπάθειας 17.7 εκατ. 
αγκίστρων, τα δε αλιεύματα συνίσταντο σε μεγαλόφθαλμο τόνο κατά 54%, κιτρινόπτερο τόνο 
κατά 17%, ξιφία 5% και 24% άλλα είδη, ιδίως μάρλιν, και καρχαρίες. Οι αλιεύσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν από παραγαδιάρικα των Σεϋχελλών (7.566 t), της Φορμόζας, (650 t), του 
Oμάν (33 t) και των Φιλιππινών (8 t). Τα παραγαδιάρικα της ΕΕ έχουν σταδιακά 
εγκαταλείψει την περιοχή αυτή, οι δε αλιεύσεις της έχουν φτάσει κάτω του 5% των 
συνολικών αλιεύσεων με παραγάδια επιφανείας στον Ινδικό.

Η Επιτροπή Τόνου του Ινδικού Ωκεανού (CAOI), υπεύθυνη για τα αποθέματα 16 
μεταναστευτικών ειδών (κατ’ουσία θυννοειδών) στην περιοχή αυτή, έχει χαρακτηρίσει τα 
αποθέματα κιτρινόπτερου τόνου, μεγαλόφθαλμου τόνου και ξιφία ως σε κατάσταση πλήρους 
εκμετάλλευσης τα δε αποθέματα παλαμίδας ως υποεκμεταλλευόμενα. Η CAOI έχει εκφράσει 
κάποιες ανησυχίες για την αλίευση νεογνών κτρινόπτερου τόνου από γρι-γρι που 
χρησιμοποιούν εξαρτήματα συγκέντρωσης ιχθύων, καθώς και από την παράνομη, λαθραία 
και άναρχη αλιεία (ΠΛΑΑ) κιτρινόπτερου τόνου και περιόρισε τις αλιευτικές προσπάθειες 
στην περιοχή αυτή στα επίπεδα που ίσχυαν το 2003.

Aνάλυση και σύγκριση του Πρωτοκόλλου Αλιευτικής Σύμπραξης ΕΕ-Σεϋχελλών

Οι Σεϋχέλλες έχουν αλιευτικές συμφωνίες με την ΕΕ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την 
Φορμόζα, που αποσκοπούν στην αλιεία μεταναστευτικών ειδών. Η συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών 
εντάσσεται σε μία σειρά αλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει η ΕΕ με χώρες του 
Ινδικού, συγκεκριμένα με τις Κομόρες, τη Μαδαγασκάρη και τη Μοζαμβίκη και, λόγω του 
μεταναστευτικού χαρακτήρα των ειδών αυτών, πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της 
περιφέρειας. Η πρώτη αλιευτική συμφωνία ΕE-Σεϋχελλών ανέρχεται στο 1984 και 
εξελίχθηκε σε Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης (APP). Οι συμφωνίες αυτές αρχικά 
ανανεώνονταν ανά τριετία, ενώ η ΣΑΑ ανανεώνεται αυτομάτως, υπό την επιφύλαξη 
αναστολής ή καταγγελίας της τη αιτήσει ενός εκ των μερών της.

Η ΣΑΑ ΕE-Σεϋχελλών συνήφθη στις 5 Οκτωβρίου 2006. Νέο πρωτόκολλο υπεγράφη στις 10 
Μαΐου 2013, που καλύπτει περίοδο 6 ετών από την προσωρινή εφαρμογή του. Δεδομένου ότι 
το ισχύον πρωτόκολλο εκπνέει στις 17 Ιανουαρίου 2014, τo νέο πρωτόκολλο πρέπει να 
εφαρμοστεί προσωρινά από τις 18 Ιανουαρίου 2014 για να είναι δυνατή η συνέχεια των 
δραστηριοτήτων του στόλου της ΕΕ στις Σεϋχέλλες .

Το νέο πρωτόκολλο do APP ΕE-Σεϋχελλών έχει 6ετή περίοδο ισχύος από την έναρξη της 
προσωρινής εφαρμογής του και προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για 40 γρι-γρι και 6 
παραγαδιάρικα. Οι αλιευτικές δυνατότητες για 40 γρι-γρι θα κατανεμηθούν μεταξύ 22 
ισπανικών σκαφών, 16 γαλλικών και 2 ιταλικών, ενώ οι αλιευτικές δυνατότητες για 6 
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παραγαδιάρικα κατανέμονται εξίσου μεταξύ του ισπανικού, του γαλλικού και του 
πορτογαλικού στόλου. Η συνολική χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 30.7 εκατ. €, που 
προορίζονται για την πληρωμή της πρόσβασης στην ΑΟΖ και για τη στήριξη της τομεακής 
πολιτικής της αλιείας των Σεϋχελλών. Το ποσό για την πρόσβαση στην ΑΟΖ, με ετήσια 
ποσότητα αναφοράς 50.000 t, ανέρχεται σε 2.75 εκατ. € για το πρώτο και το δεύτερο έτος και 
2.5 εκατ. € έως το τέλος του πρωτοκόλλου. Το ποσό της τομεακής στήριξης ανέρχεται σε 2.6 
εκατ. € για το πρώτο και το δεύτερο έτος και 2.5 εκατ. € έως το τέλος του πρωτοκόλλου.

Το κόστος των αλιευτικών αδειών για τα γρι-γρι θα ανέρχεται σταδιακά κατά την περίοδο 
ισχύος του πρωτοκόλλου, μεταξύ 38.500 € κατά το πρώτο έτος και 52.500 € κατά το 
τελευταίο, για ετήσια αλιεύματα 700 t.  Οι αλιευτικές άδειες για τα παραγαδιάρικα κάτω των 
250 τόνων ολικής καταχωρημένης χωρητικότητας (κοχ) κυμαίνονται μεταξύ 4.950 € για το 
πρώτο έτος και  6.750 € για το τελευταίο, για συνολικά αλιεύματα 90 t, ενώ οι αλιευτικές 
άδειες για τα παραγαδιάρικα άνω των 250 κοχ κυμαίνονται μεταξύ  6.600 € για το πρώτο έτος 
και 9.000 € για το τελευταίο, για συνολικά αλιεύματα 120 t.  Για τα αλιεύματα που 
υπερβαίνουν την ποσότητα αναφοράς των 50.000 t καταβάλλονται μεταξύ 55 € ανά τόνο 
κατά το πρώτο έτος και 75 € ανά τόνο κατά το τελευταίο έτος του πρωτοκόλλου.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, τριετούς διάρκειας, μειώθηκαν οι αλιευτικές 
δυνατότητες που είχαν διατεθεί σε 48 γρι-γρι και 12 παραγαδιάρικα, καθώς και η ετήσια 
ποσότητα αναφοράς που ήταν 52.000 t.  Σε ό, τι αφορά τη χρηματική αντιπαροχή, μειώθηκε 
σημαντικά το ποσό για την πρόσβαση στην ΑΟΖ, που ήταν 3.38 εκατ. €, και αυξήθηκε 
ελαφρά το ποσό της τομεακής ενίσχυσης που ήταν 2.22 εκατ. €.  Σημειώθηκε αισθητή μείωση 
του κόστους των αδειών για τα γρι-γρι, που ήταν 61.000 € ετησίως, ενώ το κόστος των 
αδειών για τα παραγαδιάρικα, που ήταν 3.150 € ετησίως (σκάφη  250 κοχ) ή 4.200 € 
ετησίως (σκάφη  250 κοχ), αυξήθηκε σημαντικά.  Η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται για τα 
αλιεύματα άνω της ετήσιας ποσότητας αναφοράς, που ήταν 35 € ανά πρόσθετο τόνο, 
αυξήθηκε επίσης σημαντικά.

Προηγούμενο πρωτόκολλο Ισχύον πρωτόκολλο Μεταβολή

Διάρκεια ισχύος 3 έτη 6 έτη 
Αλιευτικές δυνατότητες
- Γρι-γρι 48 40 
- Παραγαδιάρικα 12 6 
Βάρος αναφοράς 52.000 t/κατ’·έτος 50.000 t/κατ’·έτος 
Χρηματική αντιπαροχή
- Σύνολο 16,8 εκατ. € (3 έτη) 30,7 εκατ. € (6 έτη) 
- Ετησίως 5,6 εκατ. € 5,0 - 5,35 εκατ. € 
- Πρόσβαση στην ΑΟΖ 3,38 εκατ. €/κατ’·έτος 2,5 - 2,75 εκατ. €/κατ’·έτος 
- Τομεακή ενίσχυση 2,22 εκατ. €/κατ’·έτος 2,5 - 2,6 εκατ. €/κατ’·έτος 
Αλιευτικές άδειες:
- Γρι-γρι 61.000 €/κατ’·έτος 38.500 - 52.500 €/κατ’·έτος 
- Παραγαδιάρικα  250 GRT 3.150 €/κατ’·έτος 4.950 - 6.750 €/κατ’·έτος 
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- Παραγαδιάρικα  250 GRT 4.200 €/κατ’·έτος 6.600 - 9.000 €/κατ’·έτος 
Πρόσθετα αλιεύματα EUR 35/t EUR 55 - 75/t 

Γενικές εκτιμήσεις της εισηγήτριας

O αλιευτικός τομέας των Σεϋχελλών και οι συναφείς με αυτόν δραστηριότητες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από την αλιευτική συμφωνία με την ΕΕ, εφόσον η χρηματική αντιπαροχή των 
αλιευτικών συμφωνιών με την ΕΕ και τα έσοδα που απορρέουν από τις δραστηριότητες 
ξένων στόλων αποτελούν άκρως σημαντικές πηγές εσόδων για την οικονομία της χώρας. Εξ 
άλλου, η αλιευτική συμφωνία ΕE-Σεϋχελλών έχει θεμελιώδη σημασία για τη διατήρηση της 
στρατηγικής παρουσίας του ευρωπαϊκού στόλου στη σημαντική αυτή για την αλιεία 
θυννοειδών περιοχή του Ατλαντικού, όπου δραστηριοποιούνται άλλοι σημαντικοί ξένοι 
στόλοι, συγκεκριμένα δε της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Νότιας Κορέας, των Φιλιππινών και 
της Ταϊβάν.

Το παρόν πρωτόκολλο είναι ισόρροπο και ευνοϊκό για αμφότερα τα μέρη, έχοντας ως στόχο 
τη βιώσιμη αλιεία από τον στόλο της ΕΕ στα ύδατα των Σεϋχελλών, η οποία προστατεύεται 
από διάφορες ρήτρες του πρωτοκόλλου και της αλιευτικής συμφωνίας που αποσκοπούν στην 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβάνει δε επιστημονική συνεργασία, δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των 
σκαφών (VMS), σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς αλιευτικών δεδομένων 
(ERS), διαχείριση της ετήσιας ποσότητας αναφοράς και παρατηρητές επί των σκαφών. Πέραν 
του ισχυρού θετικού αντικτύπου στην οικονομία και στην απασχόληση στους τομείς που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αλιεία στις Σεϋχέλλες, τo παρόν πρωτόκολλο έχει επίσης 
αντίκτυπο στην απασχόληση επί των σκαφών, εφόσον κάθε γρι-γρι πρέπει να έχει στο 
πλήρωμά του δύο τουλάχιστον ναυτικούς από τις Σεϋχέλλες ή, εναλλακτικά, όταν είναι 
δυνατόν, δύο ασκουμένους. Εξ άλλου, στην Ευρώπη υπάρχουν 760 περίπου θέσεις 
απασχόλησης, σε διάφορους κλάδους του τομέα, που συνδέονται με τον στόλο που 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο αυτής της αλιευτικής συμφωνίας.

Έγιναν διάφορες προσαρμογές σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, ιδίως ως προς την 
διάρκεια, τις αλιευτικές δυνατότητες, την ποσότητα αναφοράς και το κόστος των 
συμπληρωματικών αλιευμάτων, τη χρηματική αντιπαροχή και το κόστος των αδειών αλιείας. 
Η μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων, καθώς και η ελαφρά μείωση της ποσότητας 
αναφοράς, συνοδεύτηκε από μία μικρή μείωση της χρηματικής αντιπαροχής εκ μέρους της 
ΕΕ, συγκεκριμένα δε του ποσού για την πρόσβαση στην ΑΟΖ των Σεϋχελλών. Τα ανωτέρω 
δικαιολογούνται από τη μείωση του επιπέδου χρησιμοποίησης της συμφωνίας και το γεγονός 
ότι τα αλιεύματα κατά τα τελευταία έτη δεν έφτασαν την ποσότητα αναφοράς. Τα γρι-γρι 
έκαναν μεγαλύτερη χρήση της αλιευτικής συμφωνίας σε σχέση με τα παραγαδιάρικα, τα 
οποία σταδιακά εγκατέλειψαν αυτή την αλιευτική περιοχή και κάνουν μικρή χρήση των 
αλιευτικών δυνατοτήτων. Το γεγονός ότι κατά τα τελευταία έτη, ιδιαιτέρως δε μεταξύ 2008 
και 2010, τα αλιεύματα δεν έφτασαν την ποσότητα αναφοράς, οφείλεται στην αποχώρηση 
μέρους του ευρωπαϊκού στόλου (κυρίως των ισπανικών και γαλλικών γρι-γρι) προς άλλες 
αλιευτικές περιοχές, προς αποφυγή της πειρατείας σε αυτή την περιοχή του Ινδικού.

Τα κρούσματα πειρατείας άρχισαν να αυξάνονται από το 2004 και λόγω αυτού η ΕΕ ξεκίνησε 
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το 2009 την ναυτική επιχείρηση ATALANTA για την καταπολέμηση της πειρατείας στην 
περιοχή αυτή του Ατλαντικού. Aπό το 2009 άρχισαν να επιβαίνουν στα γρι-γρι στρατιωτικές 
ομάδες ή ιδιωτικές ομάδες ένοπλων φρουρών, μέτρο χάρη στο οποίο περιορίστηκε μεν ο 
αριθμός των πλοίων που πέφτουν θύματα πειρατείας, πλην όμως αυξήθηκαν τα λειτουργικά 
έξοδα του στόλου. Το ισχύον πρωτόκολλο περιλαμβάνει ρήτρα που προβλέπει ότι σε 
εξαιρετικές περιστάσεις συνδεόμενες με την πειρατεία, εξ αιτίας των οποίων ο στόλος 
αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον Ινδικό, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν τη δυνατότητα 
καταβολής pro rata temporis, κατόπιν ατομικής αιτήσεως των πλοιοκτητών.

Το νέο πρωτόκολλο είναι σύμφωνο με τους στόχους των Συμφωνιών Αλιευτικής Σύμπραξης, 
καθώς επιτρέπει τη διατήρηση της ευρωπαϊκής παρουσίας στην υπερπόντια αλιεία και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων σε αυτήν την περιοχή του Ινδικού, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα 
των αλιευμάτων και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών. Βάσει 
των προαναφερθέντων, η εισηγήτρια θεωρεί το νέο πρωτόκολλο ισορροπημένο και ευνοϊκό 
για αμφότερα τα μέρη και προτείνει την έγκρισή του.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και 
της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών 
(16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: François Alfonsi

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βάσει σχετικής εντολής του Συμβουλίου, η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διαπραγματεύθηκε με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών ενόψει της ανανέωσης του 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών. 

Μετά τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο στις 10 Μαΐου 2013, 
το οποίο καλύπτει περίοδο έξι ετών με αφετηρία την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου 
για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου και μετά τη λήξη του 
ισχύοντος πρωτοκόλλου στις 17 Ιανουαρίου 2014.

Το νέο πρωτόκολλο συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης που 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και στην προώθηση ενός πλαισίου σύμπραξης για την ανάπτυξη 
μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων 
στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Τα δυο μέρη συμφώνησαν να συνεργάζονται με στόχο την εφαρμογή της τομεακής 
αλιευτικής πολιτικής των Σεϋχελλών και συνεχίζουν προς τον σκοπό αυτό την πολιτική 
διαλόγου για τον σχετικό προγραμματισμό.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει συνολική χρηματική αντιπαροχή ύψους 30 700 000 EUR για 
το σύνολο της περιόδου. Επομένως, η ετήσια χρηματική αντιπαροχή που καταβάλλεται από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι 5 350 000 EUR ανά έτος για τα πρώτα δύο έτη και 
5 000 000 EUR ανά έτος για τα υπόλοιπα.
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Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 σημείο α) της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
δώσει την έγκρισή του ή όχι.

Είδος 
δαπανών

2014 2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

Διατήρηση 
και 
διαχείριση 
των φυσικών 
πόρων

5 350 
000€

5 350 
000€

5 000 
000€

5 000 
000€

5 000 
000€

5 000 
000€

30 700 
000€

Σύνολο 5 350 
000€

5 350 
000€

5 000 
000€

5 000 
000€

5 000 
000€

5 000 
000€

30 700 
000€

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να προτείνει στο Κοινοβούλιο την έγκριση της συμφωνίας.
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