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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει υπογράψει ορισμένες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης 
(ΣΑΣ) και πρωτόκολλα με χώρες εκτός ΕΕ. Μέσω των ΣΑΣ, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική 
και τεχνική στήριξη ως αντάλλαγμα για τα αλιευτικά δικαιώματα όσον αφορά τα 
πλεονασματικά αποθέματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της εκάστοτε χώρας, 
σε ένα νομοθετικά ρυθμισμένο πλαίσιο. Οι συμφωνίες αυτές επικεντρώνονται επίσης στη 
διατήρηση των πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα 
σκάφη της ΕΕ υπόκεινται στους ίδιους κανόνες ελέγχου και διαφάνειας, και στηρίζοντας τη 
βιώσιμη αλιευτική πολιτική της χώρας εταίρου. Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί ρήτρα 
σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα πρωτόκολλα των 
αλιευτικών συμφωνιών.

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε (εφεξής «Σάο Τομέ και Πρίνσιπε») και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τέθηκε σε ισχύ 
στις 29 Αυγούστου 20111 και έκτοτε ανανεώνεται σιωπηρά. Το τελευταίο πρωτόκολλο της 
αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2014 και έληξε 
στις 22 Μαΐου 2018.

Η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με 
σκοπό τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου της ισχύουσας αλιευτικής συμφωνίας. Μετά το πέρας 
των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 17 Απριλίου 2019 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το 
πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής 
εφαρμογής του, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Αλιευτικές δυνατότητες
Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες: 28 θυνναλιευτικά 
γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις (16 για την Ισπανία και 12 για τη Γαλλία) και 6 
παραγαδιάρικα επιφανείας (5 για την Ισπανία και μία άδεια για την Πορτογαλία).

Χρηματική αντιπαροχή

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της ΕΕ ανέρχεται σε 840 000 EUR, με βάση:

- βάρος αναφοράς 8 000 τόνων ετησίως, για το οποίο ορίστηκε ποσό σχετικά με την 
πρόσβαση ύψους 400 000 EUR ετησίως κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου, και

- στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με 
το ποσό των 440 000 EUR ετησίως κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

Αλιεία στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
Ο αλιευτικός τομέας είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης στο Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε. Ο αλιευτικός τομέας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε είναι αποκλειστικά βιοτεχνικής 
κλίμακας και εκμεταλλεύεται παράκτιους και άκρως μεταναστευτικούς πόρους. Τα πιο 
πρόσφατα εγχώρια αλιεύματα υπερβαίνουν τους 12 000 τόνους, συμπεριλαμβανομένων 3 300 
τόνων θυννοειδών. Ελλείψει εξαγωγών, όλα τα αλιεύματα αξιοποιούνται για τον εφοδιασμό 
της εγχώριας αγοράς. Ο βιοτεχνικός στόλος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα 
της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ 
L 205 της 7.8.2007, σ. 35).
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αυξημένες εκφορτώσεις και μετάβαση από τον βιοπορισμό σε μια πιο εμπορική προσέγγιση.

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε χορηγεί πρόσβαση σε ξένα θυνναλιευτικά σκάφη από χώρες εκτός 
της ΕΕ, επιπλέον των σκαφών της ΕΕ. Κατά τα τελευταία έτη, οι αρχές του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε συνήψαν πρωτόκολλα με φορείς που εκπροσωπούν τα θυνναλιευτικά γρι-γρι για 
περίπου 15 σκάφη. Τα εν λόγω πρωτόκολλα, τα οποία κοινοποιούν οι αρχές στους 
αξιολογητές, περιλαμβάνουν όρους πληρωμής διαφορετικούς από εκείνους που ισχύουν για 
τα σκάφη της ΕΕ, όρους παρακολούθησης που ευθυγραμμίζονται με τους όρους οι οποίοι 
ισχύουν για τα σκάφη της ΕΕ και ρήτρες για τη στήριξη της απασχόλησης των υπηκόων του 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στα σκάφη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι το εν 
λόγω πρωτόκολλο και ολόκληρη η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ θα πρέπει να 
στηρίζουν τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

- προώθηση μιας βιώσιμης οικονομίας, με ιδιαίτερη προσοχή στην τοπική αλιεία μικρής 
κλίμακας· του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία 
και την ασφαλή διάθεση ιδιαιτέρως ρυπογόνων υλικών όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα έλαια 
μηχανής· και της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων στην αλυσίδα αλιείας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες·  

- βελτίωση της γνώσης σχετικά με την ωκεάνια αυτή περιοχή και της επιστημονικής 
συνεργασίας, ιδίως δίνοντας τη δυνατότητα σε τοπικούς επιστήμονες και σε επιστήμονες της 
ΕΕ να επιβιβάζονται σε σκάφη που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή· αυτό 
συνεπάγεται επίσης την ακριβή γνώση των σωρευτικών επιπτώσεων των διαφόρων 
αλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με τρίτες χώρες σχετικά 
με την κατάσταση των αλιευτικών πόρων στη συγκεκριμένη ωκεάνια περιοχή, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα με βιώσιμο τρόπο και ότι η 
θαλάσσια ζωή δεν πλήττεται από υπερεκμετάλλευση·

- ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής των εφαρμοστέων νόμων για 
την εξάλειψη της ΠΑΑ αλιείας· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθεί η στενή 
συνεργασία με όλα τα άλλα προγράμματα στήριξης στον εν λόγω τομέα·

- διαφάνεια στη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ επιτυγχάνεται με την 
αξιοποίηση όλων των εφαρμοστέων κανόνων της ΕΕ, καθώς και του Κώδικα 
Δημοσιονομικής Διαφάνειας του ΔΝΤ (FTC), προκειμένου να διασφαλιστούν 
μεγιστοποιημένα οφέλη για τον πληθυσμό του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όπως επίσης για το 
οικοσύστημα και τη θαλάσσια ζωή της περιοχής. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης ελπίζει ότι το νέο πρωτόκολλο μπορεί να έχει τη δυνατότητα να 
ενθαρρύνει την υπεύθυνη και βιώσιμη νόμιμη χρήση των αλιευτικών πόρων, να προσφέρει 
μεγιστοποιημένα οφέλη και να οδηγήσει σε υψηλό βαθμό δημοσιονομικής διαφάνειας όσον 
αφορά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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