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EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας 
της Γουινέας Μπισάου είναι μία μικτή συμφωνία που άρχισε να ισχύει στις 15 Απριλίου 
2008. Το τελευταίο πρωτόκολλο της συμφωνίας άρχισε να ισχύει στις 24 Νοεμβρίου 2014 
και έληξε στις 23 Νοεμβρίου 2017.

Όπως και το παλαιό πρωτόκολλο, το νέο πρωτόκολλο που καλύπτει την περίοδο 2019-2024 
θα πρέπει να συνάδει με τον 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.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο νέο πρωτόκολλο ανέρχεται σε 15 600 000 EUR ετησίως. 
Το συνολικό αυτό ποσό υποδιαιρείται σε ετήσιο ποσό 11 600 000 EUR για την πρόσβαση 
στους αλιευτικούς πόρους, για τις κατηγορίες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο, και 
4 000 000 EUR ετησίως για τη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής πολιτικής αλιείας και 
της γαλάζιας οικονομίας της Γουινέας Μπισάου.

Όσον αφορά την τομεακή στήριξη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να 
επιτρέπει τη συμβολή στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την αλιεία και τη γαλάζια 
οικονομία, ιδίως με την ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων· τη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους 
αλιευτικούς πόρους· τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, την ανάπτυξη των υποδομών, την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και τη στήριξη της γαλάζιας οικονομίας. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι το νέο πρωτόκολλο έχει τη δυνατότητα να 
προωθήσει την υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και συνάδει με 
τους στόχους των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η προστασία του 
οικοσυστήματος και να διατηρηθούν τα αλιευτικά αποθέματα πάνω από επίπεδα ικανά να 
παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς η μεγαλύτερη αφθονία αλιευτικών 
αποθεμάτων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη 
των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις Εθελοντικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) για τη Βιώσιμη 
Αλιεία Μικρής Κλίμακας. 

Θα πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση του ελέγχου και της 
επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
παράνομης αλιείας.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης 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 της Γουινέας Μπισάου (2019-2024).


