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ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της 
(2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών
(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002 M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (COM(2020)0002),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης 
στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας 
των Σεϋχελλών (2020-2026),

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

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με 
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων με στόχο την εφαρμογή της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αλιείας2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 29ης Απριλίου 2019, με τίτλο «Μελέτη εκ των υστέρων 
και εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και του 
πρωτοκόλλου εφαρμογής της»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 18ης συνόδου της επιστημονικής επιτροπής της 
Επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC), του Νοεμβρίου 
του 2015, ειδικότερα δε τη σύστασή της σχετικά με τον κίτρινο τόνο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 21ης συνόδου της επιστημονικής επιτροπής της IOTC, 
του Δεκεμβρίου του 2018, ειδικότερα δε την εκτίμησή της όσον αφορά τα αποθέματα 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(0000)0000.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0110.
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στον Ινδικό Ωκεανό,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2020),

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·

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·

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·

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·

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·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας, το συνολικό 
ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 7 % για τα παραγαδιάρικα επιφανείας και 69 % για τα 
θυνναλιευτικά γρι-γρι, γεγονός που σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, έλαβαν άδεια 27 
σκάφη της ΕΕ, ενώ θα μπορούσαν να έχουν λάβει άδεια 40 σκάφη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις εκτιμήσεις αποθεμάτων της IOTC, προκύπτει ότι τα 
επίπεδα εκμετάλλευσης της παλαμίδας και του μεγαλόφθαλμου τόνου είναι βιώσιμα, 
αλλά ότι τα αποθέματα κίτρινου τόνου αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης και 
υπόκεινται σε υπερβολική αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή·

Η. 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·

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 



PR\1198981EL.docx 5/7 PE648.264v01-00

EL

80 EUR ανά τόνο το 2020 σε 85 EUR ανά τόνο σε διάστημα έξι ετών·

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·

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

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως 
σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν τη ΣΣΒΑ, το πρωτόκολλό της και, 
κατά περίπτωση, την ανανέωσή τους·

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·

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·

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·

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·

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·

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·
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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·

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·

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·

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·

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·

12. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ-Σεϋχελλών με στόχο την 
καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας, μεταξύ 
άλλων μέσω της κατάρτισης των υπαλλήλων των Σεϋχελλών σε θέματα 
παρακολούθησης και επιθεώρησης·

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

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·

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

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· 

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·

19. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, να 
ενημερώνουν αμέσως και πλήρως το Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο των διαδικασιών που 
αφορούν τη συμφωνία και το πρωτόκολλό της και, κατά περίπτωση, ενδεχόμενη 
ανανέωσή τους, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ·

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·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.


