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Τροπολογία 1
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 
συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 2
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής και τον οδικό χάρτη: 
χαρτογραφώντας το μέλλον (2018-2030) 
της γαλάζιας οικονομίας των Σεϋχελλών,

Or. en

Τροπολογία 3
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης,

Or. en
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Τροπολογία 4
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
21ης συνόδου της ομάδας εργασίας της 
IOTC για τον τροπικό τόνο, που 
πραγματοποιήθηκε στο Σαν 
Σεμπαστιάν/Ντονόστια, στην Ισπανία, 
από τις 21 έως τις 26 Οκτωβρίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 5
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
και η κυβέρνηση των Σεϋχελλών 
διαπραγματεύτηκαν νέα συμφωνία 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας (ΣΣΒΑ ΕΕ‑Σεϋχελλών), από 
κοινού με πρωτόκολλο εφαρμογής, για 
περίοδο έξι ετών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
και η κυβέρνηση των Σεϋχελλών 
διαπραγματεύτηκαν νέα συμφωνία 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας (ΣΣΒΑ ΕΕ‑Σεϋχελλών), από 
κοινού με πρωτόκολλο εφαρμογής, για 
περίοδο έξι ετών· ότι η ΣΣΒΑ με τις 
Σεϋχέλλες αποτελεί τη σημαντικότερη 
συμφωνία για την αλιεία τόνου για την 
Ένωση όσον αφορά τον όγκο των 
αλιευμάτων·

Or. es

Τροπολογία 6
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 58,2 
εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 31,8 
εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
και τα 26,4 στην αξία των τελών που 
καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες, 
εδραιώνοντας αλιευτικές δυνατότητες για 
σαράντα θυνναλιευτικά γρι-γρι, οκτώ 
παραγαδιάρικα σκάφη επιφανείας και 
σκάφη υποστήριξης, σύμφωνα με τα 
σχετικά ψηφίσματα της IOTC (Επιτροπή 
Τόνου του Ινδικού Ωκεανού).

Or. es

Τροπολογία 7
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συνολικός στόχος της ΣΣΒΑ ΕΕ-
Σεϋχελλών είναι η προώθηση της βιώσιμης 
αλιείας και ο καθορισμός των κανόνων 
που διέπουν την πρόσβαση των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης στην αλιευτική ζώνη 
των Σεϋχελλών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συνολικός στόχος της ΣΣΒΑ ΕΕ-
Σεϋχελλών είναι η προώθηση της βιώσιμης 
αλιείας και ο καθορισμός των κανόνων 
που διέπουν την πρόσβαση των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης στην αλιευτική ζώνη 
των Σεϋχελλών προς όφελος και των δύο 
μερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
πρωτόκολλο παρέχει αλιευτικές 
δυνατότητες στα σκάφη της Ένωσης με 
βάση τις βέλτιστες επιστημονικές γνώσεις 
και συμβουλές, καθώς και τα ψηφίσματα 
και τις συστάσεις της IOTC (Επιτροπή 
Τόνου του Ινδικού Ωκεανού), εντός των 
ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος·

Or. es



PE652.613v02-00 6/53 AM\1206866EL.docx

EL

Τροπολογία 8
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συνολικός στόχος της ΣΣΒΑ ΕΕ-
Σεϋχελλών είναι η προώθηση της βιώσιμης 
αλιείας και ο καθορισμός των κανόνων 
που διέπουν την πρόσβαση των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης στην αλιευτική ζώνη 
των Σεϋχελλών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συνολικός στόχος της ΣΣΒΑ ΕΕ-
Σεϋχελλών είναι η προώθηση της βιώσιμης 
αλιείας και ο καθορισμός των κανόνων 
που διέπουν την πρόσβαση των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης στην αλιευτική ζώνη 
των Σεϋχελλών επιτρέποντας την 
πρόσβαση στο κατάλληλο μέρος των 
πλεονασμάτων των έμβιων θαλάσσιων 
πόρων·

Or. es

Τροπολογία 9
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
πρωτόκολλο παρέχει αλιευτικές 
δυνατότητες στα σκάφη της ΕΕ στην 
αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών, σύμφωνα 
με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές συμβουλές, καθώς και τα 
ψηφίσματα και τις συστάσεις της 
Επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου 
του Ινδικού Ωκεανού (IOTC), εντός των 
ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος·

Or. en

Τροπολογία 10
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 
πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, και ιδίως ως 
προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) του ΟΗΕ, θα πρέπει να 
υποστηρίζονται και στο πλαίσιο της 
ΣΣΒΑ, ειδικότερα δε οι ΣΒΑ 14 και 10· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι δράσεις 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
σύναψης της ΣΣΒΑ, πρέπει να 
συμβάλλουν στους στόχους αυτούς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΣΒΑ 
είναι οι πιο διαφανείς συμφωνίες για την 
αλιεία στον κόσμο και θεσπίζουν ένα 
μελετημένο και ισχυρό νομικό πλαίσιο 
εντός του οποίου λειτουργεί ο στόλος της 
Ένωσης· ότι ο στόλος της Ένωσης 
διατηρεί υψηλά κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και 
πρότυπα συμμόρφωσης με τους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που 
έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών 
συμφωνιών, και ιδίως ως προς τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του 
ΟΗΕ, υποστηρίζονται και στο πλαίσιο της 
ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών, ειδικότερα δε οι 
ΣΒΑ 14 και 10· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
όλες οι δράσεις της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της 
ΣΣΒΑ, πρέπει να συμβάλλουν στους 
στόχους αυτούς·

Or. es

Τροπολογία 11
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 
πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, και ιδίως ως 
προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) του ΟΗΕ, θα πρέπει να 
υποστηρίζονται και στο πλαίσιο της 
ΣΣΒΑ, ειδικότερα δε οι ΣΒΑ 14 και 10· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι δράσεις 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
σύναψης της ΣΣΒΑ, πρέπει να 
συμβάλλουν στους στόχους αυτούς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 
πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, και ιδίως ως 
προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) του ΟΗΕ, υποστηρίζονται στο 
πλαίσιο της ΣΣΒΑ, ειδικότερα δε οι ΣΒΑ 
14 και 10· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
σύναψης της ΣΣΒΑ, πρέπει να 
συμβάλλουν στους στόχους αυτούς·
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Or. en

Τροπολογία 12
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΣΒΑ 
αποτελούν τις πλέον διαφανείς αλιευτικές 
συμφωνίες στον κόσμο και προβλέπουν 
ένα προηγμένο και ισχυρό νομοθετικό 
πλαίσιο εντός του οποίου 
δραστηριοποιείται ο στόλος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 13
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία προάγει την ενίσχυση της 
οικονομικής, χρηματοδοτικής και 
επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και των Σεϋχελλών με απώτερο 
σκοπό τη βιώσιμη αλιεία· 

Or. hr

Τροπολογία 14
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόλος 
της ΕΕ πληροί υψηλά πρότυπα 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 15
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η 
ΕΕ δεν είναι παρούσα στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) τρίτης χώρας, το 
πλεόνασμα των αποθεμάτων γίνεται 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από άλλους 
στόλους που συχνά έχουν χαμηλά 
πρότυπα κοινωνικής ή περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας ή δεν εφαρμόζουν κανένα 
τέτοιο πρότυπο, των οποίων τα προϊόντα 
χαμηλού κόστους και τα μη βιώσιμα 
προϊόντα καταλήγουν στην αγορά της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 16
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της μη διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ 
των διαφορετικών αλιευτικών στόλων 
στα ύδατα τρίτης χώρας με την οποία η 
ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή που συμβάλλει στη 
βιώσιμη αλιεία·
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Or. en

Τροπολογία 17
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΣΒΑ 
εξασφαλίζουν, επίσης, τη συνοχή μεταξύ 
των αρχών που διέπουν την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική και των δεσμεύσεων 
που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων 
ευρωπαϊκών πολιτικών [βιώσιμη 
εκμετάλλευση των πόρων τρίτων χωρών, 
καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας 
και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, ενσωμάτωση 
χωρών εταίρων στην παγκόσμια 
οικονομία, στήριξη της αειφόρου 
ανάπτυξης σε όλες τις διαστάσεις της και 
καλύτερη πολιτική και οικονομική 
διακυβέρνηση της αλιείας]·

Or. en

Τροπολογία 18
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος 
είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, με σκοπό 
την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής 
πολιτικής και της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων 
στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών και 
στον Ινδικό Ωκεανό, προς το συμφέρον 
αμφότερων των μερών· λαμβάνοντας, 
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επιπλέον, υπόψη ότι η συνεργασία αυτή 
θα συμβάλλει στην προώθηση παροχής 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στις 
αλιευτικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 19
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανανέωση του πρωτοκόλλου θα 
συνέβαλλε στην ενίσχυση των ικανοτήτων 
παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
εποπτείας, καθώς και στη βελτίωση της 
διακυβέρνησης της αλιείας στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 20
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
ΕΕ είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα 
μέσο που να επιτρέπει την σε βάθος 
τομεακή συνεργασία με έναν σημαντικό 
παράγοντα στη διακυβέρνηση των 
ωκεανών σε υποπεριφερειακό επίπεδο, 
δεδομένης της έκτασης της αλιευτικής 
του ζώνης που υπάγεται στη δικαιοδοσία 
της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 
των σχέσεων με τις Σεϋχέλλες συμβάλλει 
επίσης στη δημιουργία συμμαχιών στο 
πλαίσιο της IOTC·
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Or. en

Τροπολογία 21
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
Σεϋχέλλες λαμβάνουν ειδική τομεακή 
στήριξη που προβλέπει ευκαιρίες για 
πολυετή χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 22
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας τόνου, 
αποτελεί σημαντικό τομέα για την 
οικονομία των Σεϋχελλών, καθώς είναι 
ουσιώδης για την οικονομική ανάπτυξη και 
την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή αποθέματα 
είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητά της·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
Σεϋχέλλες αποτελούν τον επιχειρησιακό 
και εφοδιαστικό κόμβο της 
δραστηριότητας αλιείας τόνου στον 
Ινδικό Ωκεανό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας 
τόνου, αποτελεί σημαντικό τομέα για την 
οικονομία των Σεϋχελλών, καθώς είναι 
ουσιώδης για την οικονομική ανάπτυξη και 
την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή αποθέματα 
είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητά της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ΕΕ είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί ένα μέσο που να 
επιτρέπει την σε βάθος τομεακή 
συνεργασία με τις Σεϋχέλλες, έναν 
σημαντικό παράγοντα στη διακυβέρνηση 
των ωκεανών σε υποπεριφερειακό 
επίπεδο, δεδομένης της έκτασης της 
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αλιευτικής του ζώνης υπό τη δικαιοδοσία 
της· ότι η ενίσχυση της σχέσης με τις 
Σεϋχέλλες είναι ωφέλιμη και για τη 
δημιουργία συμμαχιών στο πλαίσιο της 
IOTC (Επιτροπή Τόνου του Ινδικού 
Ωκεανού)·

Or. es

Τροπολογία 23
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας τόνου, 
αποτελεί σημαντικό τομέα για την 
οικονομία των Σεϋχελλών, καθώς είναι 
ουσιώδης για την οικονομική ανάπτυξη και 
την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή αποθέματα 
είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητά της·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας τόνου 
με ευρωπαϊκά σκάφη βάσει αυτής της 
συμφωνίας, αποτελεί σημαντικό τομέα για 
την οικονομία των Σεϋχελλών, καθώς είναι 
ουσιώδης για την οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιώσιμα 
αποθέματα είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητά της·

Or. es

Τροπολογία 24
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αλιευτικός στόλος των Σεϋχελλών, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής 
κλίμακας, αλιεύει είδη τόνου, πράγμα το 
οποίο σημαίνει ότι ο διεθνής στόλος που 
είναι παρών στα ύδατα των Σεϋχελλών 
βρίσκεται σε άμεσο ανταγωνισμό με τον 
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τοπικό στόλο·

Or. en

Τροπολογία 25
Manuel Bompard, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ θα 
πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των 
Σεϋχελλών, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
πληθυσμό των Σεϋχελλών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ θα 
πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των 
Σεϋχελλών, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
πληθυσμό των Σεϋχελλών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
απαραίτητη η πρόβλεψη συστηματικής 
διαβούλευσης των εκπροσώπων του 
τομέα της τοπικής αλιείας, ιδίως της 
αλιείας μικρής κλίμακας, κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής της ΣΣΒΑ·

Or. fr

Τροπολογία 26
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ θα 
πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των 
Σεϋχελλών, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ θα 
πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των 
Σεϋχελλών, ιδίως της αλιείας μικρής 
κλίμακας, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
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πληθυσμό των Σεϋχελλών· πληθυσμό των Σεϋχελλών·

Or. en

Τροπολογία 27
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ 
θα πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των 
Σεϋχελλών, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
πληθυσμό των Σεϋχελλών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ 
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του 
αλιευτικού τομέα των Σεϋχελλών, με 
στόχο την εξασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, καθώς και 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
πληθυσμό των Σεϋχελλών·

Or. es

Τροπολογία 28
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ θα 
πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των 
Σεϋχελλών, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
πληθυσμό των Σεϋχελλών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ θα 
πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα 
των Σεϋχελλών, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
πληθυσμό των Σεϋχελλών·

Or. es

Τροπολογία 29
Gabriel Mato
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ 
θα πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των 
Σεϋχελλών, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
πληθυσμό των Σεϋχελλών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ 
στοχεύει επίσης να συμβάλλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα 
των Σεϋχελλών, με στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας 
και επισιτιστικής κυριαρχίας για τον 
πληθυσμό των Σεϋχελλών·

Or. en

Τροπολογία 30
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
θυνναλιευτικά σκάφη της ΕΕ που 
δραστηριοποιούνταν βάσει της 
Συμφωνίας κατά την περίοδο 2014-2017 
εκφόρτωσαν περίπου το 22 % των 
περιφερειακών αλιευμάτων τόνου στο 
εργοστάσιο κονσερβοποιίας IOT (διεθνές 
βραβείο αγοράς)·

Or. es

Τροπολογία 31
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από 
τις βασικές προϋποθέσεις για την 
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επίτευξη βιώσιμης αλιείας είναι η 
πρόσβαση σε ακριβή και αξιόπιστα 
δεδομένα·

Or. hr

Τροπολογία 32
Manuel Bompard, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υπερεκμετάλλευση του αποθέματος 
κιτρινόπτερου τόνου οφείλεται, ιδίως, 
στην πολύ σημαντική αλιευτική 
δραστηριότητα της οποίας είναι ο 
στόχος, αλλά επίσης στη χρήση μη 
βιώσιμων μαζικών μεθόδων αλιείας όπως 
οι διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) 
που εμποδίζουν τη φυσιολογική 
αναπαραγωγή του αποθέματος και 
αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή 
θαλάσσιας ρύπανσης·

Or. fr

Τροπολογία 33
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στους διαφορετικούς 
πληθυσμούς τόνου στον Ινδικό Ωκεανό·

Or. en
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Τροπολογία 34
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η 
επιστημονική επιτροπή της IOTC 
συνέστησε τη μείωση των αλιευμάτων 
κίτρινου τόνου κατά 20 %· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σύσταση αυτή δεν 
εφαρμόστηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2018, επανέλαβε τη σύστασή της για 
μείωση των αλιευμάτων κίτρινου τόνου, 
ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η 
βιομάζα σε βιώσιμα επίπεδα·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η 
επιστημονική επιτροπή της IOTC 
συνέστησε τη μείωση των αλιευμάτων 
κίτρινου τόνου κατά 20 %· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σύσταση αυτή δεν 
εφαρμόστηκε κατάλληλα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2018, επανέλαβε τη σύστασή 
της για μείωση των αλιευμάτων κίτρινου 
τόνου, ώστε να μπορέσει να 
αποκατασταθεί η βιομάζα σε βιώσιμα 
επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
πρωτόκολλο θα συμβάλει στην ενίσχυση 
της παρακολούθησης, του ελέγχου και 
της εποπτείας, καθώς και στη βελτίωση 
της διαχείρισης της αλιείας στην περιοχή·

Or. es

Τροπολογία 35
Manuel Bompard, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη που 
δραστηριοποιούνται στα ύδατα των 
Σεϋχελλών στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό 
στα ίδια είδη με τα τοπικά αλιευτικά 
σκάφη, ιδίως μικρής κλίμακας, και ότι 
αυτά τα τελευταία πλήττονται από την 
υπερεκμετάλλευση ορισμένων πόρων, η 
οποία συνεπάγεται αποδυνάμωση και 
μείωση της ποιότητάς τους·
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Or. fr

Τροπολογία 36
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής της 
γαλάζιας οικονομίας (2018-2030) των 
Σεϋχελλών τονίζει τις προτεραιότητες 
των Σεϋχελλών σε σχέση με την 
επισιτιστική ασφάλεια, την 
επαγγελματική κατάρτιση, τις θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές και την 
ενίσχυση των περιφερειακών εταιρικών 
σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 37
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της παράνομης, 
αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας είναι 
μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την 
επίτευξη βιώσιμης αλιείας·

Or. hr

Τροπολογία 38
Caroline Roose
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την εγκύκλιο αριθ. 1093 του FAO του 
2014 για την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια με τίτλο «Η αξία της 
αφρικανικής αλιείας», η προστιθέμενη 
αξία των αλιευτικών συμφωνιών για τις 
τοπικές οικονομίες είναι πολύ μικρότερη 
από την προστιθέμενη αξία των 
θαλάσσιων αλιευμάτων εάν έχουν 
αλιευθεί από σκάφη προερχόμενα από 
αυτές τις αφρικανικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 39
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέλος 
που πρέπει να καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες 
ανά τόνο αλιευμάτων τόνου αυξήθηκε από 
55 EUR σε 75 EUR δυνάμει του 
προηγούμενου πρωτοκόλλου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
πρωτόκολλο προβλέπει αύξηση από 
80 EUR ανά τόνο το 2020 σε 85 EUR ανά 
τόνο σε διάστημα έξι ετών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
προς τις Σεϋχέλλες δυνάμει της ΣΣΒΑ 
ανέρχεται σε 5,3 εκατομμύρια EUR 
ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημαντικό μέρος αυτής της συνεισφοράς, 
2,8 εκατομμύρια EUR ετησίως, 
προορίζεται συγκεκριμένα για την 
προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης της 
αλιείας στις Σεϋχέλλες, καθώς επίσης για 
τη στήριξη της ανάπτυξης της αλιείας 
μικρής κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το τέλος που πρέπει να καταβάλλουν οι 
πλοιοκτήτες ανά τόνο αλιευμάτων τόνου 
αυξήθηκε από 55 EUR σε 75 EUR δυνάμει 
του προηγούμενου πρωτοκόλλου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο 
πρωτόκολλο προβλέπει αύξηση από 
80 EUR ανά τόνο το 2020 σε 85 EUR ανά 
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τόνο σε διάστημα έξι ετών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
του πρωτοκόλλου, η συνολική 
εκτιμώμενη αξία της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης προς τις 
Σεϋχέλλες, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεισφοράς των Ευρωπαίων 
πλοιοκτητών, ανέρχεται σε 58,2 
εκατομμύρια EUR, που ισοδυναμούν με 
9,7 εκατομμύρια EUR ετησίως·

Or. es

Τροπολογία 40
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με στοιχεία που έχουν έρθει στην 
επιφάνεια, τμήμα της τομεακής στήριξης 
που παρασχέθηκε στο πλαίσιο της 
προηγούμενης συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης ΕΕ-Σεϋχελλών 
χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτήσει 
υποδομές που ωφελούν τον μη εγχώριο 
στόλο, και όχι τον τοπικό τομέα αλιείας, 
για παράδειγμα τον εμπορικό λιμένα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την εκ των υστέρων έκθεση, η 
τομεακή στήριξη που παρασχέθηκε στο 
πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Σεϋχελλών 
συνέβαλε στη βελτίωση των υποδομών 
αλιείας μικρής κλίμακας, τη διαχείριση 
του έργου της πλατφόρμας εκφόρτωσης 
τόνου στο Ile du Port, την ενίσχυση του 
προγράμματος παρατηρητών, την 
επανεκκίνηση ενός εθνικού 
προγράμματος ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας, την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του προσωπικού και τη 
βελτίωση του συστήματος VMS και του 
Κέντρου παρακολούθησης αλιείας·

Or. es

Τροπολογία 41
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με στοιχεία που έχουν έρθει στην 
επιφάνεια, τμήμα της τομεακής στήριξης 
που παρασχέθηκε στο πλαίσιο της 
προηγούμενης συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης ΕΕ-Σεϋχελλών 
χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτήσει 
υποδομές που ωφελούν τον μη εγχώριο 
στόλο, και όχι τον τοπικό τομέα αλιείας, 
για παράδειγμα τον εμπορικό λιμένα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 
έτος 2018 η Ένωση έχει καταβάλει, μέσω 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
17,5 εκατομμύρια EUR με τη μορφή 
δανείων και επιδοτήσεων για την 
αναμόρφωση και τη διεύρυνση του 
μεγαλύτερου εμπορικού λιμένα των 
Σεϋχελλών, του Puerto Victoria· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
επενδύσεις είναι προς όφελος της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας των 
Σεϋχελλών, της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης 
όλων των τομέων της τοπικής 
οικονομίας·

Or. es

Τροπολογία 42
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
σκάφη υπό σημαία Σεϋχελλών είναι 
ιδιοκτησίας πολιτών ή εταιρειών της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 43
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών, 
ενώ παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα 

1. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών, 
ενώ παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα 
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σκάφη της ΕΕ, θα πρέπει παράλληλα να 
εξασφαλίζει ότι η αλιευτική 
δραστηριότητα του στόλου της ΕΕ 
συμμορφώνεται με τους στόχους για 
βιωσιμότητα και προστασία του 
περιβάλλοντος και ότι δεν βλάπτει τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα, πράγμα που 
σημαίνει ότι τα σκάφη της ΕΕ θα πρέπει 
να αλιεύουν μόνο το πλεόνασμα, όπως 
αυτό υπολογίζεται με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και 
συμβουλές·

σκάφη της ΕΕ, αποτελεί μια συμφωνία 
βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας που 
παραχωρεί στα ευρωπαϊκά σκάφη το 
κατάλληλο μέρος των πλεονασμάτων των 
έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς επίσης 
και μια επιστημονική συνεργασία και τη 
χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών συμβουλών, μέσω των 
οποίων τα μέρη θα ανταλλάσσουν 
βιολογικά στατιστικά στοιχεία για τη 
διατήρηση και το περιβάλλον, τα οποία 
κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση και 
τη διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων 
πόρων·

Or. es

Τροπολογία 44
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών, 
ενώ παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα 
σκάφη της ΕΕ, θα πρέπει παράλληλα να 
εξασφαλίζει ότι η αλιευτική 
δραστηριότητα του στόλου της ΕΕ 
συμμορφώνεται με τους στόχους για 
βιωσιμότητα και προστασία του 
περιβάλλοντος και ότι δεν βλάπτει τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα, πράγμα που 
σημαίνει ότι τα σκάφη της ΕΕ θα πρέπει 
να αλιεύουν μόνο το πλεόνασμα, όπως 
αυτό υπολογίζεται με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και 
συμβουλές·

1. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών, 
παρέχοντας αλιευτικές δυνατότητες για τα 
σκάφη της ΕΕ, εξασφαλίζει ότι η αλιευτική 
δραστηριότητα του στόλου της ΕΕ 
συμμορφώνεται με τους στόχους για 
βιωσιμότητα και προστασία του 
περιβάλλοντος και ότι δεν βλάπτει τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα· τονίζει επίσης 
ότι τα αλιεύματα των σκαφών της ΕΕ, 
καθώς και όλων των σκαφών που 
αλιεύουν στα ύδατα των Σεϋχελλών, θα 
πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και 
συμβουλές·

Or. en

Τροπολογία 45
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών, 
ενώ παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα 
σκάφη της ΕΕ, θα πρέπει παράλληλα να 
εξασφαλίζει ότι η αλιευτική 
δραστηριότητα του στόλου της ΕΕ 
συμμορφώνεται με τους στόχους για 
βιωσιμότητα και προστασία του 
περιβάλλοντος και ότι δεν βλάπτει τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα, πράγμα που 
σημαίνει ότι τα σκάφη της ΕΕ θα πρέπει 
να αλιεύουν μόνο το πλεόνασμα, όπως 
αυτό υπολογίζεται με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και 
συμβουλές·

1. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών, 
ενώ παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα 
σκάφη της ΕΕ, παράλληλα εξασφαλίζει ότι 
η αλιευτική δραστηριότητα του στόλου της 
ΕΕ συμμορφώνεται με τους στόχους για 
βιωσιμότητα και προστασία του 
περιβάλλοντος και ότι δεν βλάπτει τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα· τονίζει ότι τα 
αλιεύματα τόσο των σκαφών της ΕΕ όσο 
και του υπόλοιπου στόλου που 
δραστηριοποιείται στα ύδατα των 
Σεϋχελλών θα πρέπει να βασίζονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις και συμβουλές·

Or. es

Τροπολογία 46
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας 
είναι σημαντικός για την οικονομία των 
Σεϋχελλών και ουσιώδους σημασίας για 
την οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την επισιτιστική 
ασφάλεια της χώρας·

Or. hr

Τροπολογία 47
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ θα πρέπει να 
συνάδει πλήρως με τα μέτρα διατήρησης 
και διαχείρισης που λαμβάνονται από τις 
περιφερειακές οργανώσεις στις οποίες 
είναι μέρος η Δημοκρατία των Σεϋχελλών, 
και ιδίως την IOTC, και να συμβάλλει σε 
αυτά·

2. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ συνάδει πλήρως 
με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης 
που λαμβάνονται από τις περιφερειακές 
οργανώσεις στις οποίες είναι μέρος η 
Δημοκρατία των Σεϋχελλών, και έχει 
δεσμευτεί για τα ψηφίσματα και τις 
συστάσεις της IOTC, και να συμβάλλει σε 
αυτά·

Or. es

Τροπολογία 48
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ θα πρέπει να 
συνάδει πλήρως με τα μέτρα διατήρησης 
και διαχείρισης που λαμβάνονται από τις 
περιφερειακές οργανώσεις στις οποίες 
είναι μέρος η Δημοκρατία των Σεϋχελλών, 
και ιδίως την IOTC, και να συμβάλλει σε 
αυτά·

2. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ συνάδει πλήρως 
με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης 
που λαμβάνονται από τις περιφερειακές 
οργανώσεις στις οποίες είναι μέρος η 
Δημοκρατία των Σεϋχελλών, και ιδίως την 
IOTC, και συμβάλλει σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 49
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ θα πρέπει να 
συνάδει πλήρως με τα μέτρα διατήρησης 
και διαχείρισης που λαμβάνονται από τις 
περιφερειακές οργανώσεις στις οποίες 
είναι μέρος η Δημοκρατία των Σεϋχελλών, 
και ιδίως την IOTC, και να συμβάλλει σε 

2. τονίζει ότι η ΣΣΒΑ συνάδει πλήρως 
με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης 
που λαμβάνονται από τις περιφερειακές 
οργανώσεις στις οποίες είναι μέρος η 
Δημοκρατία των Σεϋχελλών, και ιδίως την 
IOTC, και συμβάλλει σε αυτά·
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αυτά·

Or. es

Τροπολογία 50
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι Σεϋχέλλες και η ΕΕ 
σκοπεύουν να ενισχύσουν τη συνεργασία 
τους στο πλαίσιο της IOTC και ενθαρρύνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει 
κοινές προτάσεις για την ενίσχυση της 
παρακολούθησης και των ελέγχων·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι Σεϋχέλλες και η ΕΕ 
σκοπεύουν να ενισχύσουν τη συνεργασία 
τους στο πλαίσιο της IOTC και ενθαρρύνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει 
κοινές προτάσεις για την ενίσχυση της 
παρακολούθησης και των ελέγχων, καθώς 
και για τον αντίκτυπο της κλιματικής 
αλλαγής στους πληθυσμούς τόνου στον 
Ινδικό Ωκεανό·

Or. en

Τροπολογία 51
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- Σεϋχελλών 
θα πρέπει να προωθεί περαιτέρω την 
οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική 
και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και των Σεϋχελλών στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων 
στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών·

4. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- Σεϋχελλών 
θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί 
περαιτέρω την οικονομική, 
χρηματοοικονομική, τεχνική και 
επιστημονική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ 
και των Σεϋχελλών στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων 
στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών, 
ακολουθώντας την πορεία της άριστης 
συνεργασίας και συνεισφοράς στην 
περιφερειακή ανάπτυξη που είχε με τον 
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ευρωπαϊκό στόλο·

Or. es

Τροπολογία 52
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- Σεϋχελλών 
θα πρέπει να προωθεί περαιτέρω την 
οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική 
και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και των Σεϋχελλών στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων 
στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών·

4. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- Σεϋχελλών 
θα πρέπει να προωθεί περαιτέρω την 
οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική 
και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και των Σεϋχελλών στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων 
στην αλιευτική ζώνη των Σεϋχελλών, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του 
ελέγχου, της εποπτείας και της 
επιθεώρησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 53
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι ο τομέας αλιείας των 
Σεϋχελλών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλιείας μικρής κλίμακας, δεν συμμετείχε 
σε όλες τις διαπραγματεύσεις· ζητεί να 
κληθεί αμέσως ο εν λόγω τομέας να 
συμμετάσχει, με σκοπό να εξασφαλιστεί 
ότι τα συμφέροντα και η ανάπτυξή του 
δεν θα υπονομευθούν από τη ΣΣΒΑ ΕΕ-

διαγράφεται
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Σεϋχελλών·

Or. en

Τροπολογία 54
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι ο τομέας αλιείας των 
Σεϋχελλών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλιείας μικρής κλίμακας, δεν συμμετείχε 
σε όλες τις διαπραγματεύσεις· ζητεί να 
κληθεί αμέσως ο εν λόγω τομέας να 
συμμετάσχει, με σκοπό να εξασφαλιστεί 
ότι τα συμφέροντα και η ανάπτυξή του 
δεν θα υπονομευθούν από τη ΣΣΒΑ ΕΕ-
Σεϋχελλών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 55
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι ο τομέας αλιείας των 
Σεϋχελλών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλιείας μικρής κλίμακας, δεν συμμετείχε 
σε όλες τις διαπραγματεύσεις· ζητεί να 
κληθεί αμέσως ο εν λόγω τομέας να 
συμμετάσχει, με σκοπό να εξασφαλιστεί 
ότι τα συμφέροντα και η ανάπτυξή του 
δεν θα υπονομευθούν από τη ΣΣΒΑ ΕΕ-
Σεϋχελλών·

5. ζητεί ο τομέας αλιείας των 
Σεϋχελλών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλιείας μικρής κλίμακας, να ενημερωθεί 
για το περιεχόμενο και την εφαρμογή 
αυτής της συμφωνίας, βελτιώνοντας τον 
διάλογο μεταξύ των μερών, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών 
υλοποιείται πλήρως, ευνοώντας την 
ανάπτυξή του και χωρίς να διαταραχθούν 
οι δραστηριότητες των τοπικών 
παραδοσιακών τύπων αλιείας·
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Or. es

Τροπολογία 56
Manuel Bompard, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι ο τομέας αλιείας των 
Σεϋχελλών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλιείας μικρής κλίμακας, δεν συμμετείχε 
σε όλες τις διαπραγματεύσεις· ζητεί να 
κληθεί αμέσως ο εν λόγω τομέας να 
συμμετάσχει, με σκοπό να εξασφαλιστεί 
ότι τα συμφέροντα και η ανάπτυξή του δεν 
θα υπονομευθούν από τη ΣΣΒΑ ΕΕ-
Σεϋχελλών·

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι ο τομέας αλιείας των 
Σεϋχελλών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλιείας μικρής κλίμακας, δεν συμμετείχε 
σε όλες τις διαπραγματεύσεις· ζητεί να 
κληθεί αμέσως ο εν λόγω τομέας να 
συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις και 
στη συστηματική διαβούλευση κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής της ΣΣΒΑ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα 
και η ανάπτυξή του δεν θα υπονομευθούν 
από τη ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών·

Or. fr

Τροπολογία 57
Manuel Bompard, Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι 
παράλληλες διαπραγματεύσεις που 
επιδιώκουν να επιτρέψουν σε οκτώ 
σκάφη των Σεϋχελλών να συνεχίσουν την 
αλίευση στα ύδατα του Μαγιότ 
εκτυλίσσονται χωρίς διαβούλευση και 
ενάντια στη θέληση των δημόσιων αρχών 
και του τομέα αλιείας του Μαγιότ·

Or. fr
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Τροπολογία 58
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί από τις αρχές των 
Σεϋχελλών να βελτιώσουν τη συμμετοχή 
των τοπικών κοινοτήτων και των 
ενδιαφερομένων μερών στον τομέα της 
αλιείας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης και 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 59
Manuel Bompard, Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί τη μη ανανέωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Δημοκρατίας των 
Σεϋχελλών αναφορικά με την πρόσβαση 
των αλιευτικών σκαφών υπό σημαία 
Σεϋχελλών στα ύδατα και τους 
βιολογικούς θαλάσσιους πόρους του 
Μαγιότ, τα οποία υπάγονται στη 
δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και την αναστολή όλων των 
σχετικών διαπραγματεύσεων ακολούθως 
αυτής της συμφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 60
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
πρωτόκολλο της ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών θα 
επιτρέψει την αύξηση της αλιευτικής 
ικανότητας, διατηρώντας σταθερό τον 
αριθμό των αδειοδοτούμενων γρι-γρι και 
αυξάνοντας τον αριθμό των 
παραγαδιάρικων, παρά το χαμηλό 
ποσοστό χρησιμοποίησης της ικανότητας 
στο πλαίσιο της προηγούμενης 
συμφωνίας, παρά τις επιστημονικές 
συστάσεις για μείωση των αλιευμάτων 
κίτρινου τόνου, και παρά τις εκκλήσεις 
της ένωσης αλιέων των Σεϋχελλών για 
μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας 
στην περιοχή·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 61
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
πρωτόκολλο της ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών θα 
επιτρέψει την αύξηση της αλιευτικής 
ικανότητας, διατηρώντας σταθερό τον 
αριθμό των αδειοδοτούμενων γρι-γρι και 
αυξάνοντας τον αριθμό των 
παραγαδιάρικων, παρά το χαμηλό 
ποσοστό χρησιμοποίησης της ικανότητας 
στο πλαίσιο της προηγούμενης 
συμφωνίας, παρά τις επιστημονικές 
συστάσεις για μείωση των αλιευμάτων 
κίτρινου τόνου, και παρά τις εκκλήσεις 
της ένωσης αλιέων των Σεϋχελλών για 
μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας 
στην περιοχή·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 62
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 
πρωτόκολλο της ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών θα 
επιτρέψει την αύξηση της αλιευτικής 
ικανότητας, διατηρώντας σταθερό τον 
αριθμό των αδειοδοτούμενων γρι-γρι και 
αυξάνοντας τον αριθμό των 
παραγαδιάρικων, παρά το χαμηλό 
ποσοστό χρησιμοποίησης της ικανότητας 
στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας, 
παρά τις επιστημονικές συστάσεις για 
μείωση των αλιευμάτων κίτρινου τόνου, 
και παρά τις εκκλήσεις της ένωσης αλιέων 
των Σεϋχελλών για μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας στην περιοχή·

6. σημειώνει ότι το πρωτόκολλο της 
ΣΣΒΑ ΕΕ-Σεϋχελλών θα επιτρέψει την 
αύξηση της αλιευτικής ικανότητας, 
διατηρώντας σταθερό τον αριθμό των 
αδειοδοτούμενων γρι-γρι και αυξάνοντας 
τον αριθμό των παραγαδιάρικων, παρόλο 
που δεν χρησιμοποιήθηκαν όλες οι 
δυνατότητες στο πλαίσιο της 
προηγούμενης συμφωνίας, παρά τις 
επιστημονικές συστάσεις για μείωση των 
αλιευμάτων κίτρινου τόνου, και παρά τις 
εκκλήσεις της ένωσης αλιέων των 
Σεϋχελλών για μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας στην περιοχή·

Or. es

Τροπολογία 63
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που συνιστά η IOTC, ειδικότερα δε αυτά 
που αφορούν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων κίτρινου τόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει η 
υπεραλίευση κίτρινου τόνου από τον 
στόλο της ΕΕ·

7. ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που συνιστά η IOTC, ειδικότερα δε αυτά 
που αφορούν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων κίτρινου τόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να μεταφέρει αυτά τα μέτρα στη 
νομοθεσία της ΕΕ· επιπλέον, συνιστά να 
ζητείται το ίδιο επίπεδο συμμόρφωσης 
από όλους τους στόλους που 
δραστηριοποιούνται στα ύδατα των 
Σεϋχελλών·

Or. en
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Τροπολογία 64
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που συνιστά η IOTC, ειδικότερα δε αυτά 
που αφορούν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων κίτρινου τόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει η 
υπεραλίευση κίτρινου τόνου από τον 
στόλο της ΕΕ·

7. ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που συνιστά η IOTC, ειδικότερα δε αυτά 
που αφορούν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων κίτρινου τόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει η 
υπεραλίευση κίτρινου τόνου· συνιστά, 
περαιτέρω, να ζητηθεί το ίδιο επίπεδο 
συμμόρφωσης σε όλο τον στόλο που 
δραστηριοποιείται στα ύδατα των 
Σεϋχελλών·

Or. es

Τροπολογία 65
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που συνιστά η IOTC, ειδικότερα δε αυτά 
που αφορούν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων κίτρινου τόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει η 
υπεραλίευση κίτρινου τόνου από τον στόλο 
της ΕΕ·

7. ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που συνιστά η IOTC, ειδικότερα δε αυτά 
που αφορούν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων κίτρινου τόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
εντός του νομικού πλαισίου για να 
σταματήσει η υπεραλίευση κίτρινου τόνου 
από τον στόλο της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 66
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
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Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που συνιστά η IOTC, ειδικότερα δε αυτά 
που αφορούν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων κίτρινου τόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει η 
υπεραλίευση κίτρινου τόνου από τον 
στόλο της ΕΕ·

7. ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που συνιστά η IOTC, ειδικότερα δε αυτά 
που αφορούν την αποκατάσταση των 
αποθεμάτων κίτρινου τόνου· προτρέπει την 
Επιτροπή να ορίσει όρια αλίευσης του 
κίτρινου τόνου για τον στόλο της ΕΕ που 
συνάδουν με αυτές τις συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 67
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
κατάσταση του αποθέματος κίτρινου 
τόνου που έχει γίνει αντικείμενο 
υπεραλίευσης και, ως εκ τούτου, 
προτρέπει την Επιτροπή και τις αρχές 
των Σεϋχελλών να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις 
συστάσεις της IOTC προκειμένου να 
σταματήσουν την υπεραλίευση και να 
συνεργαστούν περαιτέρω για την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 68
Manuel Bompard, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, προκειμένου 
να μειωθούν σημαντικά τα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα ευαίσθητων ειδών και ιχθυδίων, 
με στόχο να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
αποθεμάτων·

8. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, προκειμένου 
να μειωθούν σημαντικά τα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα ευαίσθητων ειδών και ιχθυδίων, 
με στόχο να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
αποθεμάτων· ζητεί τη γρήγορη και 
δραστική μείωση της χρήσης μη 
βιώσιμων μεθόδων αλιείας όπως οι FAD· 
θεωρεί ότι μεσοπρόθεσμα πρέπει να 
απαγορευτούν οριστικά οι FAD ως 
μέθοδος αλιείας·

Or. fr

Τροπολογία 69
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, προκειμένου 
να μειωθούν σημαντικά τα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα ευαίσθητων ειδών και ιχθυδίων, 
με στόχο να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
αποθεμάτων·

8. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, προκειμένου 
να μειωθούν σημαντικά τα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα και τα ανεπιθύμητα αλιεύματα 
όλων των ειδών, ιδίως των ευαίσθητων 
ειδών και ιχθυδίων, με στόχο να 
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των αποθεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 70
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)



PE652.613v02-00 36/53 AM\1206866EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συμμόρφωση με την απαίτηση του 
πρωτοκόλλου στο οποίο τα θυνναλιευτικά 
της ΕΕ δεσμεύονταν να προμηθεύουν τα 
εργοστάσια κονσερβοποιίας τόνου ή/και 
την τοπική βιομηχανία επεξεργασίας των 
Σεϋχελλών·

Or. es

Τροπολογία 71
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέσπιση μέτρων περιορισμού του 
αριθμού των σκαφών υποστήριξης και 
της χρήσης διατάξεων συγκέντρωσης 
ιχθύων (FAD), που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στα ιχθύδια· θεωρεί, ωστόσο, 
ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να 
περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των 
FAD στη βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια 
απορρίμματα·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του που 
το πρωτόκολλο ορίζει ότι, προκειμένου να 
μειωθεί ο αντίκτυπος των διατάξεων 
συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) στο 
οικοσύστημα και η ποσότητα συνθετικών 
θαλάσσιων απορριμμάτων, τα σκάφη της 
ΕΕ χρησιμοποιούν FAD με φυσικά ή 
βιοδιασπώμενα υλικά που μπορούν να 
ανακτηθούν από τα ύδατα των 
Σεϋχελλών όταν παύουν να είναι 
λειτουργικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της νομοθεσίας των Σεϋχελλών·

Or. es

Τροπολογία 72
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέσπιση μέτρων περιορισμού του 

9. υποστηρίζει τη θέσπιση ορίων ως 
προς τον συνολικό αριθμό διατάξεων 
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αριθμού των σκαφών υποστήριξης και 
της χρήσης διατάξεων συγκέντρωσης 
ιχθύων (FAD), που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στα ιχθύδια· θεωρεί, ωστόσο, 
ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να 
περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των 
FAD στη βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια 
απορρίμματα·

συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) σύμφωνα με 
τις επιστημονικές συμβουλές· τονίζει την 
ανάγκη απαγόρευσης της χρήσης FAD 
εμπλοκής για να περιοριστεί ο αρνητικός 
αντίκτυπος των FAD στη βιοποικιλότητα 
και τα θαλάσσια απορρίμματα·

Or. en

Τροπολογία 73
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέσπιση μέτρων περιορισμού του 
αριθμού των σκαφών υποστήριξης και της 
χρήσης διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων 
(FAD), που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα 
ιχθύδια· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα μέτρα 
αυτά δεν επαρκούν για να περιορίσουν 
τον αρνητικό αντίκτυπο των FAD στη 
βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια 
απορρίμματα·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέσπιση μέτρων περιορισμού του 
αριθμού των σκαφών υποστήριξης και της 
χρήσης διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων 
(FAD), που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα 
ιχθύδια· θεωρεί ότι το μέτρο που 
συμφωνήθηκε στο πρωτόκολλο για την 
αντικατάσταση των FAD από άλλες πιο 
οικολογικές διατάξεις θα περιορίσει τον 
αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και τα 
θαλάσσια απορρίμματα·

Or. es

Τροπολογία 74
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει την ικανοποίησή του 
που, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και της παρατήρησης των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, οι αρχές 
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των Σεϋχελλών προβλέπουν τη 
δημιουργία ενός ειδικού ταμείου στο 
οποίο θα συνεισφέρουν οι ιδιοκτήτες των 
γρι-γρι της Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 75
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης 
των μέτρων πρόληψης και συλλογής 
πλαστικών αποβλήτων προκειμένου να 
μειωθούν τα θαλάσσια απορρίμματα·

Or. hr

Τροπολογία 76
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι Σεϋχέλλες δημιούργησαν 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα 
ύδατά τους τα τελευταία χρόνια· εκφράζει 
την ανησυχία του για τη διαχείρισή τους 
και προειδοποιεί για τις αρνητικές 
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν 
στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές 
δραστηριότητες όπως η αναζήτηση και 
εκμετάλλευση πετρελαίου·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι Σεϋχέλλες δημιούργησαν 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα 
ύδατά τους τα τελευταία χρόνια·

Or. es
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Τροπολογία 77
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι Σεϋχέλλες δημιούργησαν 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα 
ύδατά τους τα τελευταία χρόνια· εκφράζει 
την ανησυχία του για τη διαχείρισή τους 
και προειδοποιεί για τις αρνητικές 
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν 
στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές 
δραστηριότητες όπως η αναζήτηση και 
εκμετάλλευση πετρελαίου·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι Σεϋχέλλες δημιούργησαν 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα 
ύδατά τους τα τελευταία χρόνια· εκφράζει 
την ανησυχία του για τη διαχείρισή τους 
και προειδοποιεί για τις αρνητικές 
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν 
στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές 
δραστηριότητες όπως η αναζήτηση και 
εκμετάλλευση πετρελαίου· ζητεί να δοθεί 
σημασία στην εποπτεία και 
παρακολούθηση αυτών των περιοχών 
ώστε να δοθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες 
γνώσεις που στηρίζουν τη διαχείρισή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 78
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι Σεϋχέλλες δημιούργησαν 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στα 
ύδατά τους τα τελευταία χρόνια· εκφράζει 
την ανησυχία του για τη διαχείρισή τους 
και προειδοποιεί για τις αρνητικές 
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν 
στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές 
δραστηριότητες όπως η αναζήτηση και 
εκμετάλλευση πετρελαίου·

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη αποτελεσματικής διαχείρισης και 
την παροχή της δυνατότητας 
πραγματοποίησης δραστηριοτήτων όπως 
η αναζήτηση και εκμετάλλευση 
πετρελαίου εντός των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών που 
δημιουργήθηκαν από τις Σεϋχέλλες στα 
ύδατά τους τα τελευταία χρόνια·

Or. en
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Τροπολογία 79
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η συλλογή ακριβών και 
αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και η 
αποτελεσματική παρακολούθηση και 
έλεγχοι, αποτελούν κλειδί για την 
εξασφάλιση υγιών ιχθυαποθεμάτων 
μακροπρόθεσμα, και ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- 
Σεϋχελλών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεργασία σε αυτούς τους τομείς· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δυνατότητα διεξαγωγής κοινών, 
βασιζόμενων στον κίνδυνο, 
προγραμμάτων επιθεώρησης σε σκάφη της 
ΕΕ·

11. τονίζει ότι η συλλογή ακριβών και 
αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και η 
αποτελεσματική παρακολούθηση και 
έλεγχοι, αποτελούν κλειδί για την 
εξασφάλιση βιώσιμων ιχθυαποθεμάτων 
μακροπρόθεσμα, και ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- 
Σεϋχελλών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεργασία σε αυτούς τους τομείς· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δυνατότητα διεξαγωγής κοινών 
προγραμμάτων επιθεώρησης, 
παρακολούθησης, ελέγχου και 
εποπτείας, καθώς και διασφάλισης της 
μετάβασης σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
αναφοράς αλιευμάτων μετά τη συμφωνία 
στη μεικτή επιτροπή·

Or. es

Τροπολογία 80
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η συλλογή ακριβών και 
αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και η 
αποτελεσματική παρακολούθηση και 
έλεγχοι, αποτελούν κλειδί για την 
εξασφάλιση υγιών ιχθυαποθεμάτων 
μακροπρόθεσμα, και ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- 
Σεϋχελλών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεργασία σε αυτούς τους τομείς· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δυνατότητα διεξαγωγής κοινών, 

11. τονίζει ότι η συλλογή, ανταλλαγή 
και επεξεργασία ακριβών και αξιόπιστων 
δεδομένων, καθώς και η αποτελεσματική 
παρακολούθηση και έλεγχοι, αποτελούν 
κλειδί για την εξασφάλιση υγιών 
ιχθυαποθεμάτων μακροπρόθεσμα, και ότι 
η ΣΣΒΑ ΕΕ- Σεϋχελλών πρέπει να ενισχύει 
τη συνεργασία σε αυτούς τους τομείς· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δυνατότητα διεξαγωγής κοινών, 
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βασιζόμενων στον κίνδυνο, προγραμμάτων 
επιθεώρησης σε σκάφη της ΕΕ·

βασιζόμενων στον κίνδυνο, προγραμμάτων 
επιθεώρησης σε σκάφη της ΕΕ·

Or. hr

Τροπολογία 81
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η συλλογή ακριβών και 
αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και η 
αποτελεσματική παρακολούθηση και 
έλεγχοι, αποτελούν κλειδί για την 
εξασφάλιση υγιών ιχθυαποθεμάτων 
μακροπρόθεσμα, και ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- 
Σεϋχελλών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεργασία σε αυτούς τους τομείς· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δυνατότητα διεξαγωγής κοινών, 
βασιζόμενων στον κίνδυνο, προγραμμάτων 
επιθεώρησης σε σκάφη της ΕΕ

11. τονίζει ότι η συλλογή ακριβών και 
αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και η 
αποτελεσματική εποπτεία, 
παρακολούθηση και έλεγχοι της αλιείας, 
αποτελούν κλειδί για την εξασφάλιση 
υγιών ιχθυαποθεμάτων μακροπρόθεσμα, 
και ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ- Σεϋχελλών πρέπει να 
ενισχύει τη συνεργασία σε αυτούς τους 
τομείς· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δυνατότητα διεξαγωγής κοινών, 
βασιζόμενων στον κίνδυνο, προγραμμάτων 
επιθεώρησης σε σκάφη της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 82
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέσπιση υποχρέωσης της κυβέρνησης 
των Σεϋχελλών να δημοσιεύει όλες τις 
αλιευτικές συμφωνίες που υπογράφουν οι 
Σεϋχέλλες·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της κυβέρνησης των 
Σεϋχελλών για τη δημοσίευση και την 
ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με 
οποιαδήποτε συμφωνία εξουσιοδοτεί τα 
ξένα σκάφη να δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή αλιείας της, καθώς και για την 
αλιευτική προσπάθεια που προκύπτει, 
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ιδίως τα δεδομένα που αφορούν τις 
εκδοθείσες άδειες αλιείας και τα 
αλιεύματα που έχουν δηλωθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτήν τη στιγμή 
υπάρχουν στόλοι της Νοτιοανατολικής 
Ασίας που δραστηριοποιούνται βάσει 
μιας μη δημοσιευμένης συμφωνίας·

Or. es

Τροπολογία 83
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέσπιση υποχρέωσης της κυβέρνησης 
των Σεϋχελλών να δημοσιεύει όλες τις 
αλιευτικές συμφωνίες που υπογράφουν οι 
Σεϋχέλλες·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέσπιση υποχρέωσης της κυβέρνησης 
των Σεϋχελλών να δημοσιεύει όλες τις 
αλιευτικές συμφωνίες που υπογράφουν οι 
Σεϋχέλλες· επαναλαμβάνει ότι είναι 
σημαντικό οι αρχές των Σεϋχελλών να 
υπογράφουν αλιευτικές συμφωνίες μόνο 
με χώρες που δεσμεύονται να 
καταβάλλουν προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και με 
στόλους που ακολουθούν αυστηρούς 
κανόνες βιώσιμης διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 84
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση των αρχών των Σεϋχελλών 
να μην παράσχουν πιο ευνοϊκούς όρους 
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από τους προβλεπόμενους σε αυτήν τη 
συμφωνία σε άλλους ξένους στόλους που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή αλιείας 
των Σεϋχελλών, οι οποίοι έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά και αλιεύουν τα ίδια είδη 
με εκείνα που προβλέπονται σε αυτήν τη 
συμφωνία και το πρωτόκολλο εφαρμογής 
της.

Or. es

Τροπολογία 85
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ζήτημα της μετανηολόγησης σκαφών της 
ΕΕ τα οποία επιδιώκουν να 
παρακάμψουν τους κανόνες σχετικά με 
τη φορολογία, τις αλιευτικές ποσοστώσεις 
ή τη διαφάνεια, παρότι ανήκουν σε 
πολίτες ή εταιρείες της ΕΕ, μεταξύ άλλων 
προωθώντας έναν υποχρεωτικό αριθμό 
ΔΝΟ, ο οποίος θα συνδέεται με ένα 
σκάφος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν 
η εκχώρηση ενός υποχρεωτικού αριθμού 
αναγνώρισης ΔΝΟ σε κάθε σκάφος 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 
εφαρμόζεται σωστά από τα σκάφη της 
Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 86
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ζήτημα της μετανηολόγησης σκαφών της 
ΕΕ τα οποία επιδιώκουν να παρακάμψουν 
τους κανόνες σχετικά με τη φορολογία, 

14. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι η μετανηολόγηση σκαφών της ΕΕ 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/2403 σχετικά με τη βιώσιμη 



PE652.613v02-00 44/53 AM\1206866EL.docx

EL

τις αλιευτικές ποσοστώσεις ή τη 
διαφάνεια, παρότι ανήκουν σε πολίτες ή 
εταιρείες της ΕΕ, μεταξύ άλλων 
προωθώντας έναν υποχρεωτικό αριθμό 
ΔΝΟ, ο οποίος θα συνδέεται με ένα 
σκάφος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του·

διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών 
στόλων, μεταξύ άλλων προωθώντας έναν 
υποχρεωτικό αριθμό ΔΝΟ, ο οποίος θα 
συνδέεται με ένα σκάφος καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του·

Or. en

Τροπολογία 87
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται 
μόνο τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν 
τον τοπικό τομέα αλιείας να αναπτυχθεί 
και συμβάλλουν στην αποδοτική 
διαχείριση της αλιείας, στην κατάρτιση 
των πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και 
στη βελτίωση της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ·

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη 
υπήρξε θετική μέχρι αυτήν τη στιγμή 
όσον αφορά τις υποδομές, την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και τη διαχείριση και 
διατήρηση της αλιείας ακριβώς όπως 
ορίζει η εκ των υστέρων έκθεση· τονίζει 
ότι θα πρέπει να συνεχιστεί με την 
κατάρτιση των πληρωμάτων σε θέματα 
ασφάλειας και στη βελτίωση της 
παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
εποπτείας (ΠΕΕ), καθώς επίσης με την 
κατάρτιση γυναικών και νέων· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ που να 
επιτρέπει την προβολή των εν λόγω 
ενεργειών, καθώς επίσης να οριστεί ένας 
προϋπολογισμός για τη διασφάλιση της 
επικοινωνίας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα του προγράμματος·

Or. es

Τροπολογία 88
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται 
μόνο τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν 
τον τοπικό τομέα αλιείας να αναπτυχθεί 
και συμβάλλουν στην αποδοτική 
διαχείριση της αλιείας, στην κατάρτιση 
των πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και 
στη βελτίωση της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ·

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να προσανατολίζεται στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του τοπικού τομέα αλιείας, στην 
κατάρτιση των πληρωμάτων σε θέματα 
ασφάλειας και στη βελτίωση της 
παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να δημοσιευτεί 
λεπτομερής κατάλογος των έργων που 
χρηματοδοτούνται από την τομεακή 
στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της 
παρούσας ΣΣΒΑ·

Or. es

Τροπολογία 89
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται μόνο 
τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν τον 
τοπικό τομέα αλιείας να αναπτυχθεί και 
συμβάλλουν στην αποδοτική διαχείριση 
της αλιείας, στην κατάρτιση των 
πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και στη 
βελτίωση της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ·

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται μόνο 
τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν τον 
τοπικό τομέα αλιείας να αναπτυχθεί και 
συμβάλλουν στην αποδοτική διαχείριση 
της αλιείας, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάρτιση των πληρωμάτων σε θέματα 
ασφάλειας, στη βελτίωση της 
παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
εποπτείας (ΠΕΕ) και στην κατάρτιση 
γυναικών και νέων· ζητεί να δημοσιευτεί 
λεπτομερής κατάλογος των έργων που 
χρηματοδοτούνται από την τομεακή 
στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της 
παρούσας ΣΣΒΑ·
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Or. en

Τροπολογία 90
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται 
μόνο τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν 
τον τοπικό τομέα αλιείας να αναπτυχθεί 
και συμβάλλουν στην αποδοτική 
διαχείριση της αλιείας, στην κατάρτιση 
των πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και 
στη βελτίωση της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ·

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του τοπικού τομέα αλιείας, στην 
κατάρτιση των πληρωμάτων σε θέματα 
ασφάλειας και στη βελτίωση της 
παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να δημοσιευτεί 
λεπτομερής κατάλογος των έργων που 
χρηματοδοτούνται από την τομεακή 
στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της 
παρούσας ΣΣΒΑ·

Or. en

Τροπολογία 91
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται μόνο 
τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν τον 
τοπικό τομέα αλιείας να αναπτυχθεί και 
συμβάλλουν στην αποδοτική διαχείριση 
της αλιείας, στην κατάρτιση των 
πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και στη 
βελτίωση της παρακολούθησης, του 

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται μόνο 
τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν τον 
τοπικό τομέα αλιείας, ιδίως την αλιεία 
μικρής κλίμακας, να αναπτυχθεί και 
συμβάλλουν στην αποδοτική διαχείριση 
της αλιείας, στην κατάρτιση των 
πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και στη 
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ελέγχου και της εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ·

βελτίωση της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ·

Or. en

Τροπολογία 92
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται μόνο 
τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν τον 
τοπικό τομέα αλιείας να αναπτυχθεί και 
συμβάλλουν στην αποδοτική διαχείριση 
της αλιείας, στην κατάρτιση των 
πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και στη 
βελτίωση της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ·

15. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα 
πρέπει να στοχοθετείται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, ώστε να χρηματοδοτούνται μόνο 
τα μέτρα εκείνα που όντως βοηθούν τον 
τοπικό τομέα αλιείας, ιδίως την αλιεία 
μικρής κλίμακας, να αναπτυχθεί και 
συμβάλλουν στην αποδοτική διαχείριση 
της αλιείας, στην κατάρτιση των 
πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και στη 
βελτίωση της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας (ΠΕΕ)· ζητεί να 
δημοσιευτεί λεπτομερής κατάλογος των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
τομεακή στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας ΣΣΒΑ·

Or. hr

Τροπολογία 93
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα μέρη 
δεσμεύονται να προωθήσουν την 
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οικονομική, εμπορική, επιστημονική και 
τεχνική συνεργασία στον τομέα αλιείας 
και στις δραστηριότητες που συνδέονται 
με αυτόν, καθώς επίσης την ανάπτυξη 
των ανθρώπινων και θεσμικών 
ικανοτήτων στον τομέα της αλιείας για 
την προώθηση της ανάπτυξης των 
δυνατοτήτων και τη βελτίωση των 
ικανοτήτων κατάρτισης, προκειμένου να 
συμβάλει στη βιωσιμότητα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στις 
Σεϋχέλλες και την ανάπτυξη της γαλάζιας 
οικονομίας·

Or. es

Τροπολογία 94
Caroline Roose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει την απαραίτητη εποπτεία 
της συνεισφοράς των πλοιοκτητών της 
ΕΕ στο Ταμείο που δημιούργησαν οι 
αρχές των Σεϋχελλών, για τον σκοπό της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
παρατήρησης των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων στα ύδατά τους, μεταξύ 
άλλων στη μεικτή επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 95
Manuel Bompard, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί λεπτομερή αξιολόγηση των 16. ζητεί λεπτομερή αξιολόγηση των 
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οφελών που αποφέρει η ΣΣΒΑ στις 
τοπικές οικονομίες σε ό,τι αφορά την 
απασχόληση, τις υποδομές, την ανάπτυξη 
και την κοινωνική πρόοδο·

συνεπειών της ΣΣΒΑ στις τοπικές 
οικονομίες σε ό,τι αφορά την απασχόληση, 
τις υποδομές, την ανάπτυξη, τις 
κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 96
Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
και της ενίσχυσης των μέτρων 
ενθάρρυνσης των νέων να ασχοληθούν με 
την αλιεία· 

Or. hr

Τροπολογία 97
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
περαιτέρω το μερίδιο του συνολικού 
κόστους των ΣΣΒΑ που καταβάλλεται 
από τους πλοιοκτήτες, αυξάνοντας το 
τέλος ανά τόνο αλιευμάτων, με στόχο να 
μειωθεί το μερίδιο που καταβάλλεται για 
δικαιώματα πρόσβασης από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 98
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
περαιτέρω το μερίδιο του συνολικού 
κόστους των ΣΣΒΑ που καταβάλλεται 
από τους πλοιοκτήτες, αυξάνοντας το 
τέλος ανά τόνο αλιευμάτων, με στόχο να 
μειωθεί το μερίδιο που καταβάλλεται για 
δικαιώματα πρόσβασης από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
περαιτέρω το μερίδιο του συνολικού 
κόστους των ΣΣΒΑ που καταβάλλεται από 
τους πλοιοκτήτες, αυξάνοντας το τέλος 
ανά τόνο αλιευμάτων, με στόχο να μειωθεί 
το μερίδιο που καταβάλλεται για 
δικαιώματα πρόσβασης από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

17. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
περαιτέρω το μερίδιο του συνολικού 
κόστους των ΣΣΒΑ που καταβάλλεται από 
τους πλοιοκτήτες, αυξάνοντας το τέλος 
ανά τόνο αλιευμάτων, με στόχο να μειωθεί 
το μερίδιο που καταβάλλεται για 
δικαιώματα πρόσβασης από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, στοχοθετώντας 
την οικονομική στήριξη κυρίως στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα 
των Σεϋχελλών·

Or. en

Τροπολογία 100
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
περαιτέρω το μερίδιο του συνολικού 
κόστους των ΣΣΒΑ που καταβάλλεται από 
τους πλοιοκτήτες, αυξάνοντας το τέλος 
ανά τόνο αλιευμάτων, με στόχο να μειωθεί 
το μερίδιο που καταβάλλεται για 
δικαιώματα πρόσβασης από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

17. υπογραμμίζει το γεγονός ότι έχει 
αυξηθεί το μερίδιο του συνολικού κόστους 
των ΣΣΒΑ που καταβάλλεται από τους 
πλοιοκτήτες, αυξάνοντας το τέλος ανά 
τόνο αλιευμάτων κατά τη διάρκεια των 
έξι ετών της συμφωνίας·

Or. es

Τροπολογία 101
Manuel Bompard, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει 
στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιεί τα 
πρακτικά και τα συμπεράσματα των 
συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 της ΣΣΒΑ και 
τα πορίσματα των ετήσιων αξιολογήσεων· 
καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου 
στις συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής, 
μεταξύ άλλων μέσω τηλεδιάσκεψης, και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αλιευτικών 
κοινοτήτων των Σεϋχελλών και συναφών 
παραγόντων·

18. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει 
στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιεί τα 
πρακτικά και τα συμπεράσματα των 
συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 της ΣΣΒΑ και 
τα πορίσματα των ετήσιων αξιολογήσεων· 
καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου 
στις συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής, 
μεταξύ άλλων μέσω τηλεδιάσκεψης, και να 
ενθαρρύνει τη συστηματική συμμετοχή 
των αλιευτικών κοινοτήτων των 
Σεϋχελλών και συναφών παραγόντων·

Or. fr

Τροπολογία 102
Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει 
στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιεί τα 
πρακτικά και τα συμπεράσματα των 
συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 της ΣΣΒΑ και 
τα πορίσματα των ετήσιων αξιολογήσεων· 
καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου 
στις συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής, 
μεταξύ άλλων μέσω τηλεδιάσκεψης, και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αλιευτικών 
κοινοτήτων των Σεϋχελλών και συναφών 
παραγόντων·

18. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει 
στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα 
συμπεράσματα των συνεδριάσεων της 
μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 της ΣΣΒΑ και τα πορίσματα των 
ετήσιων αξιολογήσεων· καλεί την 
Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή 
εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στις 
συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής, 
μεταξύ άλλων μέσω τηλεδιάσκεψης, και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αλιευτικών 
κοινοτήτων των Σεϋχελλών και συναφών 
παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 103
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου στο γεγονός ότι η κατ’ 
εξακολούθηση έναρξη της προσωρινής 
εφαρμογής διεθνών συμφωνιών πριν από 
την έγκριση του Κοινοβουλίου δεν συνάδει 
με τις κατευθυντήριες αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου, καθώς και στο 
γεγονός ότι η πρακτική αυτή βλάπτει τα 
δημοκρατικά διαπιστευτήρια της ΕΕ στο 
σύνολό της·

20. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου στο γεγονός ότι η κατ’ 
εξακολούθηση έναρξη της προσωρινής 
εφαρμογής διεθνών συμφωνιών πριν από 
την έγκριση του Κοινοβουλίου δεν συνάδει 
με τις κατευθυντήριες αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου, καθώς και στο 
γεγονός ότι η πρακτική αυτή βλάπτει τα 
δημοκρατικά διαπιστευτήρια της ΕΕ στο 
σύνολό της και, για αυτόν τον λόγο, ζητεί 
τη βελτίωση της διαδικασίας·

Or. es

Τροπολογία 104
Gabriel Mato
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου στο γεγονός ότι η κατ’ 
εξακολούθηση έναρξη της προσωρινής 
εφαρμογής διεθνών συμφωνιών πριν από 
την έγκριση του Κοινοβουλίου δεν συνάδει 
με τις κατευθυντήριες αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου, καθώς και στο 
γεγονός ότι η πρακτική αυτή βλάπτει τα 
δημοκρατικά διαπιστευτήρια της ΕΕ στο 
σύνολό της·

20. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου στο γεγονός ότι η κατ’ 
εξακολούθηση έναρξη της προσωρινής 
εφαρμογής διεθνών συμφωνιών πριν από 
την έγκριση του Κοινοβουλίου δεν συνάδει 
με τις κατευθυντήριες αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου, καθώς και στο 
γεγονός ότι η πρακτική αυτή πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο όταν αιτιολογείται 
δεόντως·

Or. en


