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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέα συμφωνία 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Γκάμπιας, καθώς και νέο πρωτόκολλο εφαρμογής της συμφωνίας σύμπραξης. Η συμφωνία 
σύμπραξης και το πρωτόκολλο μονογραφήθηκαν μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στις 
19 Οκτωβρίου 2018. Η συμφωνία σύμπραξης καταργεί την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ 
της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας, που τέθηκε σε ισχύ στις 2 
Ιουνίου 1987.

Κύριος στόχος της νέας συμφωνίας είναι η κατάρτιση επικαιροποιημένου πλαισίου το οποίο 
θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής 
και της εξωτερικής της διάστασης με σκοπό τη σύναψη στρατηγικής σύμπραξης σε θέματα 
αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας. 

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της 
Γκάμπιας η δυνατότητα να συνεργαστούν πιο στενά για την προώθηση της βιώσιμης 
αλιευτικής πολιτικής και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της 
Γκάμπιας. Επιπλέον, σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για 
τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα της Γκάμπιας, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων επιστημονικών αξιολογήσεων, ιδίως εκείνων της Επιτροπής Αλιείας του 
Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF) και σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση 
των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. 
Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις ακόλουθες κατηγορίες: 28 
θυνναλιευτικά γρι-γρι· 10 αλιευτικά με καλάμι· 3 μηχανότρατες (για αλιεία μαύρου 
μερλούκιου, βενθοπελαγικού είδους βαθέων υδάτων). 

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 550 000 EUR βασίζεται στα εξής:

- σε ένα ετήσιο ποσό για πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους στην αλιευτική ζώνη της 
Γκάμπιας ύψους 275 000 EUR, που αντιστοιχεί σε βάρος αναφοράς, για άκρως 
μεταναστευτικά είδη, 3 300 τόνων ετησίως· 

- στη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Γκάμπιας, ύψους 
275 000 EUR ετησίως. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής 
πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων 
και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων της Γκάμπιας. 

Η διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με την Γκάμπια 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 νέα συμφωνία και το νέο πρωτόκολλο καλύπτουν περίοδο έξι 
ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής εφαρμογής.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τις τροποποιήσεις του 
πρωτοκόλλου που θεσπίζει η μεικτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί βάσει της συμφωνίας 
σύμπραξης.
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Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, αρμόδια επί της ουσίας, να 
συστήσει στο Κοινοβούλιο να δώσει την συγκατάθεσή του στο σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής 
της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης.


