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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(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 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και 
το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας των Σεϋχελλών
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05243/2020),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και 
πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (05246/2020),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο 
v) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(C9-0073/2020),

– έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του, της ...1 σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου·

2. 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.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(0000)0000.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε νέα συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας 
(ΣΣΒΑ) με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών και πρωτόκολλο για την εφαρμογή της εν λόγω 
συμφωνίας για περίοδο έξι ετών (2020-2026). Η προηγούμενη συμφωνία που ίσχυε μεταξύ 
της ΕΕ και των Σεϋχελλών υπεγράφη και τέθηκε σε ισχύ το 2007 και παρατάθηκε σιωπηρά 
έκτοτε. Το τελευταίο πρωτόκολλο εφαρμογής κάλυπτε περίοδο 6 ετών, μεταξύ του 
Ιανουαρίου 2014 και του Ιανουαρίου 2020. 

Η συμφωνία θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών της 
Ένωσης στα ύδατα των Σεϋχελλών. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής αλιευτικών δικαιωμάτων, η 
ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη στις Σεϋχέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
Σεϋχέλλες συμφώνησαν επίσης επί ενός συνόλου μηχανισμών και κανόνων για την 
προώθηση της βιώσιμης αλιείας, ιδίως μέσω της βελτίωσης των αλιευτικών ελέγχων, της 
συλλογής δεδομένων, της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας 
(ΠΛΑ) ή ακόμη μέσω της συνεργασίας στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας, των οποίων η ΕΕ και οι Σεϋχέλλες είναι μέλη.

Από οικονομική άποψη, η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών αποτελεί την πέμπτη 
μεγαλύτερη αλιευτική συμφωνία της ΕΕ σε ισχύ, και την σημαντικότερη στον Ινδικό Ωκεανό.

Περιεχόμενο της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της κοινής αλιευτικής πολιτικής από το 2014 και τους 
κανόνες για τις ΣΣΒΑ, η νέα συμφωνία και το συνοδευτικό πρωτόκολλο τονίζουν την ανάγκη 
σεβασμού των αρχών της βιωσιμότητας για την αλίευση του πλεονάσματος και μόνο, το 
οποίο υπολογίζεται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Αλιευτικές δυνατότητες

Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών αφορά την αλιεία τόνου. Χορηγεί αλιευτικά 
δικαιώματα σε ευρωπαϊκά σκάφη που αλιεύουν κυρίως τα διάφορα είδη τόνου που 
βρίσκονται στα ύδατα των Σεϋχελλών.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για 40 θυνναλιευτικά γρι-γρι (όσα και 
το προηγούμενο πρωτόκολλο), 8 παραγαδιάρικα σκάφη επιφανείας (2 σκάφη περισσότερα 
από το προηγούμενο πρωτόκολλο) και σκάφη υποστήριξης, σύμφωνα με τα σχετικά 
ψηφίσματα της IOTC (Επιτροπή Τόνου του Ινδικού Ωκεανού).

Σύμφωνα με την εκ των υστέρων/εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων για τη συμφωνία 
ΕΕ-Σεϋχελλών, το μέσο ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 69 % για τα γρι-γρι και 7 % για τα 
παραγαδιάρικα σκάφη επιφανείας.

Χρηματοδοτική στήριξη
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Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως, κατανεμημένα σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους 
και 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των 
Σεϋχελλών.

Η συμφωνία προβλέπει τομεακή στήριξη για τη συμπερίληψη μέτρων για τη στήριξη και τη 
διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής 
κλίμακας και της υδατοκαλλιέργειας, για την υγειονομική διαχείριση και τη διαχείριση 
ποιότητας, για την παρακολούθηση τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας και την 
καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), για την προαγωγή της 
επιστημονικής ικανότητας σε σχέση με τα δεδομένα επί των αλιευμάτων και την ενίσχυση 
των υποδομών.

Τα σκάφη που αλιεύουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας οφείλουν να καταβάλουν 
τέλος 80 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων, κατά τα πρώτα 2 έτη του πρωτοκόλλου, και στη 
συνέχεια 85 ευρώ κατά τα επόμενα 4 έτη. Η εν λόγω συνεισφορά από τους ιδιοκτήτες 
σκαφών εκτιμάται σε 26,4 εκατομμύρια ευρώ για τα 6 έτη διάρκειας του πρωτοκόλλου.

Τομέας αλιείας και πόροι στις Σεϋχέλλες και τον Ινδικό Ωκεανό

Ο τομέας της αλιείας των Σεϋχελλών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Αντιπροσωπεύει 
σημαντικό μερίδιο της οικονομίας των Σεϋχελλών, σχεδόν 90 % των εξαγωγών της, και 
διαδραματίζει βασικό ρόλο για την επισιτιστική ασφάλεια των Σεϋχελλών. Ένα από τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της αλιείας των Σεϋχελλών είναι ότι αλιεύει επίσης και 
μεταναστευτικά είδη όπως ο τόνος, που αποτελούν στόχο των ευρωπαϊκών σκαφών.

Οι αλιευτικές ζώνες των Σεϋχελλών είναι πλούσιες σε βιομάζα. Ειδικότερα, διασχίζονται από 
τις μεταναστευτικές διαδρομές μεγάλων πελαγικών ειδών, όπως ο τριαντάφυλλος τόνος, ο 
κιτρινόπτερος τόνος και ο μεγαλόφθαλμος τόνος. Ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα στον 
Ινδικό Ωκεανό που πραγματοποιήθηκαν από την IOTC καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα 
αποθέματα τριαντάφυλλου και μεγαλόφθαλμου τόνου είναι ικανοποιητικά, εδώ και χρόνια, 
τα αποθέματα κιτρινόπτερου τόνου βρίσκονται σε στάθμη κινδύνου, διότι υπεραλιεύεται.

Ήδη από το 2015, η επιστημονική επιτροπή της IOTC συνέστησε τη μείωση των αλιευμάτων 
κατά 20 % για τον κιτρινόπτερο τόνο. Η σύσταση αυτή, η οποία ανανεώθηκε το 2018, δεν 
έχει τεθεί σε εφαρμογή. 

Ο τομέας της αλιείας, μεταξύ άλλων μέσω του ξένου στόλου, είναι επίσης σημαντικός 
παράγοντας απασχόλησης στις Σεϋχέλλες, ιδίως μέσω της ναυτολόγησης ναυτικών ή της 
βιομηχανίας μεταποίησης.

Συμπεράσματα και συστάσεις

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ευρωπαϊκός στόλος που επιτρέπεται να αλιεύει στα ύδατα των 
Σεϋχελλών τηρεί τους στόχους της αειφορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας και δεν 
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έχει αρνητικό αντίκτυπο στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά 
σκάφη μπορούν να αλιεύουν μόνο το πλεόνασμα, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Είναι ζωτικής σημασίας η συμφωνία 
αυτή να είναι συμβατή και να συμβάλλει στα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν 
ληφθεί ιδίως από την IOTC. Επομένως, είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι αμφότερα τα 
μέρη προτίθενται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με την IOTC.

Η συμφωνία προωθεί επίσης την ενισχυμένη οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και 
επιστημονική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Σεϋχελλών, η οποία πρέπει να εκδηλώνεται 
ιδίως στην επίτευξη του στόχου της υπεύθυνης αλιείας και στη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό χρησιμοποίησης της συμφωνίας και την κατάσταση 
ορισμένων αποθεμάτων, είναι λυπηρό ότι δεν μειώθηκε ο αριθμός των σκαφών με άδεια. Η 
μη μείωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας στην περιοχή, με 
καταστροφικές συνέπειες. Επίσης, είναι αναγκαίο να ασκήσει η Επιτροπή πίεση για την 
έγκριση νέων μέτρων διατήρησης για τον κιτρινόπτερο τόνο.

Πρέπει να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, προκειμένου να περιοριστούν σημαντικά τα 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα και η αλίευση ιχθυδίων. Το γεγονός ότι η συμφωνία λαμβάνει 
υπόψη της τα μέτρα της IOTC για τον περιορισμό του αριθμού των σκαφών υποστήριξης και 
τις διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) είναι θετικό, αλλά δεν επαρκεί από μόνο του για 
να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις των FAD στους αλιευτικούς πόρους και στη 
θαλάσσια ρύπανση. Απαιτείται ισχυρή δράση για τη μείωση του αριθμού των FAD και των 
σκαφών υποστήριξης.

Τα αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό επομένως, η συμφωνία να 
συμβάλλει στη βελτίωση της συλλογής, ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν αλιεύματα και την κατάσταση των 
αποθεμάτων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αλιείας είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα 
που θεσπίστηκε από τη συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών να θέσει σε εφαρμογή τη διενέργεια κοινών 
επιθεωρήσεων σε ευρωπαϊκά σκάφη συνιστά ένα πολύ θετικό βήμα. Η δέσμευση των 
Σεϋχελλών, όπως προβλέπεται στη συμφωνία, να δημοσιεύονται όλες οι αλιευτικές 
συμφωνίες και οι άδειες που χορηγούνται σε σκάφη που δεν είναι ιδιοκτησίας Σεϋχελλών, 
καθώς και η ρήτρα με την οποία διασφαλίζεται ότι τα άλλα ξένα σκάφη δεν απολαμβάνουν 
ευνοϊκότερους όρους από τα ευρωπαϊκά σκάφη, μπορεί επίσης να επιτρέψει τη βελτίωση των 
προτύπων για το σύνολο του ξένου στόλου που βρίσκεται στα ύδατα των Σεϋχελλών. Είναι 
σημαντικό, ένα μη ευκαταφρόνητο μέρος της τομεακής στήριξης που προβλέπεται από τη 
συμφωνία να κατευθύνεται προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων των Σεϋχελλών να ελέγχουν 
και να καταπολεμούν την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία.

Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να ωφελήσει τον τομέα της αλιείας των Σεϋχελλών, και ιδίως 
την αλιεία μικρής κλίμακας. Η τομεακή στήριξη πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένη και 
να χρηματοδοτεί μόνο μέτρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής αλιείας, στη 
χρηστή διαχείριση της αλιείας και στην ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
επιτήρησης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της κατάρτισης των 
ναυτικών των Σεϋχελλών, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές της ασφάλειας επί του σκάφους. 
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Σημαντικό βήμα για τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη αποτελεί η δημοσίευση ολόκληρων 
των καταλόγων των έργων που χρηματοδοτούνται από την τομεακή στήριξη και των 
επισκέψεων από τους παρατηρητές. Θα ήταν επίσης επιθυμητό να συμμετέχει ο τομέας της 
αλιείας των Σεϋχελλών, με όλη την πολυμορφία του, στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, 
τόσο για τις αλιευτικές δυνατότητες όσο και για την τομεακή στήριξη.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άμεση και πλήρη 
πληροφόρηση, σε όλες τις φάσεις, των διαδικασιών των σχετικών με τη συμφωνία, το 
Πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του. Επιπλέον, η εισηγήτρια θα ήθελε να επισημάνει ότι η 
σχεδόν συστηματική χρήση της προσωρινής εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών πριν από 
την έγκριση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο αντίκειται στις αρχές της διοργανικής 
συμφωνίας για την καλή νομοθέτηση και υπονομεύει τη δημοκρατική ποιότητα της ΕΕ στο 
σύνολό της.


