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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρόν πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον νέο κανονισμό περί Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), 
ο οποίος δίδει έμφαση στη βιωσιμότητα της αλιείας και στη χρηστή διακυβέρνηση, και να 
αναγνωρίζει παράλληλα τη μεγάλη σημασία της συνεκτικότητας μεταξύ της πολιτικής της 
ΚΑλΠ και των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία.

Το πρωτόκολλο καλύπτει εξαετή περίοδο και παρέχει ως εκ τούτου μια ορισμένη 
σταθερότητα.

Οι αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρούνται στην ΕΕ συμμορφώνονται, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, τόσο με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις όσο και με τις 
συστάσεις της Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), ενώ 
τηρούν παράλληλα την αρχή του «διαθέσιμου πλεονάσματος». 

Το νέο πρωτόκολλο ορίζει ως βάρος αναφοράς τους 5 500 τόνους ετησίως, το οποίο είναι 
χαμηλότερο από το ισχύον με βάση το προηγούμενο πρωτόκολλο (6 500 τόνοι ετησίως). Το 
επίπεδο των αλιευμάτων είναι συνεπώς ελεγχόμενο αλλά εξασφαλίζει εντούτοις καλή 
κάλυψη των αλιευτικών ζωνών από τα ευρωπαϊκά σκάφη χάρη στις αλιευτικές συμφωνίες 
που έχει συνάψει η ΕΕ με διάφορες χώρες της Δυτικής Αφρικής, γεγονός που εντάσσει τη 
συμφωνία σε ένα «περιφερειακό δίκτυο ενεργών αλιευτικών συμπράξεων».

Η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο ανέρχεται σε 
682 000 EUR ετησίως – ελαφρά αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο. Κατά 
τα δύο πρώτα έτη, το σύνολο αυτό θα κατανεμηθεί σε ετήσια ποσά 330 000 EUR για την 
πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Ακτής του Ελεφαντοστού και 352 000 EUR για τον 
ειδικό σκοπό της στήριξης της εφαρμογής της αλιευτικής πολιτικής στην Ακτή του 
Ελεφαντοστού. Για την υπόλοιπη περίοδο, το ποσό θα είναι 275 000 EUR και 407 000 EUR 
αντίστοιχα. Πρόκειται για σημαντική και ευπρόσδεκτη αύξηση του τομεακού 
προϋπολογισμού, που προάγει την υπεύθυνη αλιεία και τη βιώσιμη εκμετάλλευση της 
αλιείας, με στόχο κυρίως τη βελτίωση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης, 
την υποστήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας, τη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων για 
τα ιχθυαποθέματα, τη στήριξη της γαλάζιας οικονομίας και την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι το πρωτόκολλο θα προαγάγει την υπεύθυνη και 
βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην Ακτή του Ελεφαντοστού προς το 
συμφέρον και των δύο μερών και ότι, ως εκ τούτου, συνάδει με τους στόχους των συμφωνιών 
βιώσιμης αλιείας και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Για τους λόγους αυτούς, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης προτείνει την έγκριση του πρωτοκόλλου.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη 
σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-
2024).
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