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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας 
του Πράσινου Ακρωτηρίου1 τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 20072. Το ισχύον πρωτόκολλο 
της συμφωνίας άρχισε να ισχύει την 23η Δεκεμβρίου 2014 και έληξε στις 22 Δεκεμβρίου 
2018. 

Βάσει των σχετικών οδηγιών διαπραγμάτευσης3, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (εφεξής «Πράσινο Ακρωτήριο») 
με σκοπό τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας. Μετά το πέρας των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων, στις 12 Οκτωβρίου 2018 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το 
πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής 
εφαρμογής του, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του, όπως αναφέρεται στο οικείο 
άρθρο 15.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής4, το νέο 
πρωτόκολλο παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του 
Ατλαντικού (ICCAT). Στο εν λόγω νέο πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2018) και της αξιολόγησης των 
προοπτικών σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου. Αμφότερες οι 
αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ο στόχος του 
πρωτοκόλλου είναι να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία του Πράσινου 
Ακρωτηρίου να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου και τη στήριξη 
των προσπαθειών του Πράσινου Ακρωτηρίου για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας του, 
προς το συμφέρον αμφοτέρων των μερών. 

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης,
 27 παραγαδιάρικα επιφανείας,
 14 θυνναλιευτικά με καλάμι.

Η διαπραγμάτευση νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο 
Ακρωτήριο εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης έναντι των χωρών 
ΑΚΕ και λαμβάνει ιδίως υπόψη τους στόχους της Ένωσης σχετικά με τον σεβασμό των 
δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 750 000 EUR, με 
βάση:

 βάρος αναφοράς 8 000 τόνων ετησίως, για το οποίο ορίστηκε ετήσιο ποσό σχετικά με 
την πρόσβαση ύψους 400 000 EUR ετησίως για ολόκληρη τη διάρκεια του 

1 ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 3.
2 ΕΕ L 107 της 25.4.2007, σ. 7.
3 Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 4-5 Ιουνίου 2018.
4 ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
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πρωτοκόλλου· 

 στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής και της γαλάζιας 
οικονομίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, με το ποσό των 350 000 EUR ετησίως 
καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους 
στόχους της εθνικής πολιτικής του Πράσινου Ακρωτηρίου στον τομέα της βιώσιμης 
διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων 
αλιευτικών πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται κατά 
την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του 
αποθεματικού για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ στις αρχές του έτους5.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τροποποιήσεις του 
πρωτοκόλλου που θεσπίζει η μεικτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί βάσει της συμφωνίας 
σύμπραξης.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του 
πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024).

5 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (2013/C 373/01).
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