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της Επιτροπής Αλιείας
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (2020/0002(NLE))

Αξιότιμε κύριε Karleskind,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Ανάπτυξης ανέλαβε να υποβάλει 
γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαΐου 2020, αποφάσισε 
να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαΐου 2020. 
Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Αλιείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Tomas Tobé
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η αλιευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνάδει με τους αναπτυξιακούς 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, με εκείνους που αναφέρονται στον Στόχο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 14 της Ατζέντας 2030: «Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των 
ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη»·

2. τονίζει ότι η αλιεία, ιδίως η αλιεία τόνου, αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας 
των Σεϋχελλών, καθώς είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες 
απασχόλησης και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας· τονίζει ότι η πρόσβαση των 
σκαφών της ΕΕ θα πρέπει πραγματικά να περιορίζεται στο πλεόνασμα των αλιευτικών 
πόρων, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης· επισημαίνει ότι οι 
αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών της ΕΕ δεν πρέπει να συνιστούν απειλή για την 
επισιτιστική ασφάλεια των τοπικών πληθυσμών· τονίζει ότι η εξασφάλιση υγιών 
ιχθυαποθεμάτων έχει ζωτική σημασία για τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια· 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η υπεραλίευση κίτρινου τόνου·

3. υπενθυμίζει ότι τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για την 
τοπική βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα των νησιωτικών περιοχών· ζητεί, 
επομένως, να ενισχυθούν οι πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων και συλλογής πλαστικών, 
ώστε η οικονομία των Σεϋχελλών να στραφεί προς ένα πιο βιώσιμο και οικοσυστημικό 
μοντέλο και ο τουριστικός τομέας της χώρας να καταστεί πιο ελκυστικός·

4. ζητεί να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για να προωθηθεί η τοπική 
οικονομική ανάπτυξη και να ενισχυθούν οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από 
τους θαλάσσιους πόρους· τονίζει, ειδικότερα, ότι η τομεακή στήριξη από την ΕΕ, 
σύμφωνα με τη φιλοδοξία της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να συμβάλλει με βιώσιμο τρόπο στην ανάπτυξη του τομέα της 
αλιείας μικρής κλίμακας και της τοπικής αλιείας, ιδίως προς όφελος των γυναικών και 
των νέων·

5. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες, ιδίως οι 
εκπρόσωποι των αλιευτικών κοινοτήτων, στις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) και τα πρωτόκολλα εφαρμογής τους, καθώς και 
στην εκπόνηση σχεδίων τομεακής στήριξης·

6. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μη βιομηχανική αλιεία, 
ιδίως στην εμπορία και μεταποίηση προϊόντων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αναπτυχθούν υποστηρικτικές δράσεις κατάρτισης, για παράδειγμα σχετικά με την 
ασφάλεια επί του σκάφους, και να εντοπιστούν τυχόν κενά στην αλυσίδα παραγωγής 
τροφίμων, όπως ενδεικτικά η έλλειψη μικρών υποδομών στην ψυκτική αλυσίδα·

7. υπογραμμίζει ότι οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας των Σεϋχελλών πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με τη συμμετοχή τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κύριους 
τομείς παραγωγής εισοδήματος, όπως η αλιεία και ο τουρισμός·
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8. τονίζει ότι τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από τους ωκεανούς όσον αφορά τις μεταφορές, την επισιτιστική ασφάλεια και 
τον τουρισμό, και ότι χρειάζεται συντονισμός μεταξύ φορέων σε διάφορους τομείς 
ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό των τομέων αυτών·

9. ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ και να 
δημοσιεύεται κατάλογος των χρηματοδοτούμενων έργων, στον οποίο θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις που 
έχουν στα ιχθυαποθέματα και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα οι διάφορες αλιευτικές 
συμφωνίες που ισχύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, προκειμένου να 
βελτιωθεί η παρακολούθηση, να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να εξασφαλιστεί η 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις επιλογές για τη χρηματοδότηση έργων·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της κυβέρνησης των Σεϋχελλών να 
επεκτείνει τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της χώρας (ΠΘΠ) στο 30 % των 
υδάτων της, και καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν ένα ισχυρό μοντέλο διακυβέρνησης και 
διαχείρισης για τις εν λόγω θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και να διασφαλίσουν 
ότι αναπτύσσονται κατάλληλα κριτήρια για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων και ότι οι 
κανόνες εφαρμόζονται αναλόγως σε ζώνες προστασίας υψηλής και μεσαίας 
βιοποικιλότητας·

11. ζητεί να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά την απασχόληση ναυτικών από τις 
Σεϋχέλλες σε αλιευτικά σκάφη της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να τηρούνται οι 
αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και, ειδικότερα, τάσσεται υπέρ της 
υπογραφής της σύμβασης αριθ. 188 της ΔΟΕ·


