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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του 
πρωτοκόλλου περί της εφαρμογής της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)
(8928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (8928/2019),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας 
Μπισάου (8894/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο (α) (v), καθώς 
και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C9-0011/2019), 

– έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...1 σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(0000)0000.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου

Η Γουινέα Μπισάου έχει 1,8 εκατομμύρια κατοίκους που ανήκουν σε 11 εθνοτικές ομάδες. Ο 
μισός πληθυσμός ζει σε αστικές περιοχές. Η αναλογία αυτή αναμένεται να αυξηθεί. Το 60% 
περίπου του πληθυσμού είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών. Η χώρα έχει και υψηλό δείκτη 
γονιμότητας και υψηλό ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας (54,8 θάνατοι ανά χίλιες γεννήσεις 
ζώντων). Το ποσοστό του ενήλικου αναλφάβητου πληθυσμού υπερβαίνει το 40%. Η χώρα 
βρίσκεται στην 178η θέση μεταξύ 188 χωρών στην κατάταξη του δείκτη ανθρώπινης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP, 2015).

Οι εγχώριοι φυσικοί πόροι αποτελούσαν ανέκαθεν τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της 
Γουινέας-Μπισάου. Η συνεισφορά της γεωργίας στο ΑΕγχΠ και στις εξαγωγές της χώρας 
ανέρχεται σε 56% και 90% αντίστοιχα και βασίζεται σε μία μόνο καλλιέργεια – τα ανακάρδια 
(κάσιους). Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η διαφοροποίηση 
της παραγωγής.

Παρά τη σχετική αφθονία σε αλιευτικούς πόρους που παρατηρείται εντός της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης της χώρας, ο τομέας της αλιείας έχει σχετικά μικρή συνεισφορά στον 
πλούτο της Γουινέας Μπισάου, αφού αντιστοιχεί σε μόλις 3,5% του ΑΕγχΠ.

Το 2008, το ένα τρίτο σχεδόν των δημοσίων εσόδων προήλθε από δωρεές της διεθνούς 
κοινότητας, με το ένα τρίτο του ποσού αυτού να προέρχεται από την ΕΕ. Η χρηματοδότηση 
που παρέχεται μέσω της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (SFPA στην πλέον 
πρόσφατη εκδοχή της) που έχουν συνάψει ΕΕ και Γουινέα Μπισάου, ως αντιστάθμιση για 
την πρόσβαση σε πόρους, συμβάλλει σημαντικά στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Η διάρθρωση των δημοσίων εσόδων θα καταστεί ενδεχομένως ασθενέστερη όταν λήξουν οι 
μονομερώς χορηγηθείσες δασμολογικές προτιμήσεις και τεθούν σε ισχύ οι λεγόμενες 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, οι οποίες, πέραν των υπολοίπων αναπτυξιακών 
περιορισμών, θα γίνουν ενδεχομένως αιτία και για μειωμένα έσοδα.

Η πλατιά υφαλοκρηπίδα της Γουινέας Μπισάου, «τροφοδοτούμενη» από τις εκβολές των 
ποταμών και από την εποχιακή άνοδο ωκεάνιων ρευμάτων ("upwelling"), συμβάλλει στον 
πλούτο των αλιευτικών πόρων, τόσο σε παράκτια όσο και σε ωκεάνια είδη.

Στα κύρια αλιεύματα εμπορικής αξίας περιλαμβάνονται βενθοπελαγικά είδη, μικρά πελαγικά 
είδη, μεγάλα πελαγικά μεταναστευτικά, οστρακοειδή (γαρίδες αβαθών και βαθέων υδάτων) 
και κεφαλόποδα (καλαμάρια και χταπόδια).

Η αλιεία μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοσιτιστικής, εξασφαλίζει την 
επιβίωση αρκετών χιλιάδων αλιέων και των οικογενειών αυτών, μεταξύ των οποίων και 
αλιέων από τις γειτονικές χώρες (διαφορετικές εκτιμήσεις προτείνουν διαφορετικούς 
αριθμούς). Τα τρία τέταρτα των 1 500 περίπου σκαφών, σύμφωνα με την απογραφή του 
2009, ήταν τύπου κανό (κατασκευασμένα από κορμούς δένδρων).

Το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων με την ΕΕ συναντά εμπόδια διότι η χώρα αδυνατεί να 
συμμορφωθεί με τα υγειονομικά πρότυπα της ΕΕ όσο και να προσπαθεί. Η ελπίδα είναι ότι η 
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ενίσχυση των ικανοτήτων της Γουινέας Μπισάου στον τομέα αυτό, χάρη στη δημιουργία και 
πιστοποίηση – κατόπιν χρονοβόρων διαδικασιών – εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και 
ανάλυσης (τον Ιούλιο του 2014) μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή της κατάστασης. 

Αλιευτική συμφωνία ΕΕ-Γουινέας Μπισάου

Η πρώτη αλιευτική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ανάγεται στο 1980. Τα σκάφη των κρατών μελών της 
ΕΟΚ/ΕΕ έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της Γουινέας 
Μπισάου από τότε. Το 2007, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης. 
Έκτοτε, διαδοχικά πρωτόκολλα εφαρμογής της συμφωνίας έχουν ανανεωθεί σιωπηρά ή έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Η εφαρμογή της συμφωνίας ανεστάλη με 
πρωτοβουλία της ΕΕ μεταξύ Απριλίου 2012 και Οκτωβρίου 2014 εν συνεχεία του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος στη χώρα. Πιο πρόσφατα, στις συνομιλίες για το πρωτόκολλο 
τονίστηκε ότι είναι ανάγκη να επανεξεταστούν οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
παρέχονται ως αντάλλαγμα για τις αλιευτικές δυνατότητες των στόλων της ΕΕ βάσει των 
διατάξεων του πρωτοκόλλου.

Το τρέχον πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-
2024) ξεκίνησε να εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του και έπειτα, 
δηλ. στις 15 Νοεμβρίου 2018. Η εν λόγω αλιευτική συμφωνία επιτρέπει σε σκάφη από 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ να αλιεύουν στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου. 

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις ακόλουθες κατηγορίες: μηχανότρατες 
αλιείας γαρίδας με ψυκτικές εγκαταστάσεις· μηχανότρατες αλιείας ιχθύων και κεφαλόποδων 
με ψυκτικές εγκαταστάσεις· μηχανότρατες αλιείας μικρών πελαγικών ειδών· θυνναλιευτικά 
με ψυκτικές εγκαταστάσεις και παραγαδιάρικα· θυνναλιευτικά με καλάμι: Όσον αφορά τις 
τρεις πρώτες κατηγορίες, οι αλιευτικές δυνατότητες εκφράζονται σε αλιευτική προσπάθεια 
(ΚΟΧ) για τα πρώτα δύο έτη, και σε όριο αλιευμάτων (TAC) για τα τελευταία τρία έτη. 

Η συμφωνία αφορά πολλά είδη και καλύπτει τόνο, κεφαλόποδα, γαρίδα και βενθοπελαγικά 
είδη. Η συμφωνία εντάσσεται σε δίκτυο συμφωνιών για τον τόνο στη Δυτική Αφρική και 
είναι μία από τις τρεις μόνο συμφωνίες που αφορούν πολλά είδη αλιευμάτων στην περιοχή 
(οι άλλες δύο είναι με το Μαρόκο και με τη Μαυριτανία).

Οι αλιευτικές δυνατότητες που παρέχει η συμφωνία βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και στις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση 
των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). 

Η συνεισφορά της ΕΕ περιλαμβάνει πληρωμές από πλοιοκτήτες και δημόσια χρηματοδοτική 
συνεισφορά. Η ετήσια δημόσια χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 
15 600 000 EUR και περιλαμβάνει

α) ποσό για την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, για τις κατηγορίες που ορίζονται στο 
πρωτόκολλο, ύψους 11 600 000 EUR ετησίως, για ολόκληρη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. 

β) ενίσχυση για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής και της γαλάζιας 
οικονομίας της Γουινέας Μπισάου, ύψους 4 000 000 EUR ετησίως, για ολόκληρη τη διάρκεια 
του πρωτοκόλλου.
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Ο εισηγητής ευελπιστεί ότι το νέο πρωτόκολλο θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
Δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου τη δυνατότητα να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την 
προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Γουινέας 
Μπισάου και τη στήριξη των προσπαθειών της χώρας για την ανάπτυξη του εθνικού 
αλιευτικού τομέα και των συναφών πεδίων. 

Το προηγούμενο πρωτόκολλο έχει να επιδείξει μόνο μέτρια αποτελέσματα. Για κάθε 1 EUR 
που επενδύθηκε βάσει των διατάξεων της συμφωνίας, προέκυψε συνολική προστιθέμενη αξία 
ύψους 2,02 EUR: 42% για την ΕΕ, 38% για τις χώρες ΑΚΕ και 20% για τη Γουινέα 
Μπισάου. Κατά συνέπεια, οι αρχές της Γουινέας Μπισάου δικαιολογημένα προσβλέπουν σε 
βελτίωση της ικανότητάς τους να οικειοποιούνται την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η 
συμφωνία.

Παρά το γεγονός όμως ότι οι αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ με τη Γουινέα Μπισάου 
ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 80, η συνιστώσα των συμφωνιών αυτών που αφορά 
τη συνεργασία για την ανάπτυξη (τομεακή στήριξη) έχει αποδώσει ιδιαιτέρως πενιχρά 
αποτελέσματα. Πράγματι, ο τοπικός αλιευτικός κλάδος και τα συναφή πεδία δραστηριοτήτων 
δεν έχουν να επιδείξουν καμία σημαντική εξέλιξη.

Εξαιτίας της έλλειψης υποδομών, η εκφόρτωση των αλιευμάτων των σκαφών της ΕΕ με 
σκοπό τη μεταποίηση ή τη διάθεση στην αγορά δεν λαμβάνει χώρα στη Γουινέα-Μπισάου 
αλλά στο Ντακάρ της Σενεγάλης που είναι ο λιμένας προτίμησης.

Οι πρόσφατες επενδύσεις από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και λοιπούς επενδυτές 
(π.χ. Κίνα) σε υποδομές, καθώς και ένας λιμένας προοριζόμενος για την παραδοσιακή αλιεία 
(εκφόρτωση και μεταποίηση) στο Alto Bandim, αποτελούν μια ευκαιρία για τη χώρα αλλά 
δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Η ανάπτυξη υποδομών εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης και μεταποίησης αλιευμάτων τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
επαγγελματικοί αλιευτικοί στόλοι που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου 
μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο σε επιχειρησιακό πλαίσιο, αλλά και για 
την ανάπτυξη του αλιευτικού κλάδου της χώρας, δεδομένου ότι θα δημιουργήσει τις 
συνθήκες για τη δημιουργία αγορών, δομών διανομής και εμπορίας, καθώς και εργαστηρίων 
για την ανάλυση της ποιότητας. 

Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη ότι η συμφωνία οφείλει να βοηθήσει τη χώρα στην 
προσπάθεια να γίνει αυτάρκης, να εφαρμόσει μια βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική και να 
διασφαλίσει την κυριαρχία της. 

Ως εκ τούτου, συνιστά στο Σώμα να εγκρίνει τη σύναψη της εν λόγω SFPA και του 
πρωτοκόλλου της, διότι έχουν μεγάλη σημασία τόσο για τη Δημοκρατία της Γουινέας 
Μπισάου όσο και για τους στόλους της ΕΕ που δραστηριοποιούνται ήδη στα ύδατα της εν 
λόγω χώρας.

Πιστεύει εντούτοις ότι απαιτείται μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και μελέτη της εν 
λόγω συμφωνίας, του ιστορικού της και των μελλοντικών προοπτικών που διανοίγονται. 
Λαμβανομένων υπόψη του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στον τομέα αυτό, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο και απαραίτητο να εγκριθεί μη νομοθετικό 
ψήφισμα σχετικά με τη συμφωνία, που θα περιλαμβάνει εκτιμήσεις και συστάσεις τις οποίες 
καλό είναι να λάβει η Επιτροπή υπόψη της για όσο διάστημα θα ισχύει το τρέχον 
πρωτόκολλο (κάτι που, ατυχώς, δεν έπραττε πάντα στο παρελθόν).
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Ο εισηγητής επιθυμεί να αναδείξει τα ακόλουθα ζητήματα, επιπλέον των όσων αναφέρθηκαν 
προηγουμένως, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Η συμφωνία οφείλει να προωθήσει μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα 
της χώρας, καθώς και των συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η 
προστιθέμενη αξία που θα παραμένει στη χώρα εν συνεχεία της εκμετάλλευσης των δικών 
της φυσικών πόρων.

Χρειάζεται επίσης ένας καλύτερος συνδυασμός μεταξύ της τομεακής ενίσχυσης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας και των μέσων που διατίθενται στο πεδίο 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη και δη του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕΤΑ), 
είτε μέσω των αντίστοιχων εθνικών προγραμμάτων, είτε μέσω των περιφερειακών 
προγραμμάτων για τη Δυτική Αφρική. Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης, με την ευκαιρία αυτή, να 
υπενθυμίσει στην Επιτροπή ότι είναι ανάγκη, μέσω του ΕΤΑ, να προωθηθούν μελέτες και 
έργα και να κατασκευαστούν υποδομές για την υποστήριξη του αλιευτικού τομέα, με ειδική 
μνεία σε έναν βιομηχανικό αλιευτικό λιμένα που θα εξασφαλίζει την ικανότητα εκφόρτωσης, 
διατήρησης και μεταποίησης αλιευμάτων. 

Ο εισηγητής φρονεί ότι οφείλει η Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες –
 συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως της αναθεώρησης και της αύξησης της συνιστώσας της 
συμφωνίας που αφορά την τομεακή ενίσχυση, καθώς και της εξεύρεσης νέων και καλύτερων 
όρων για τη βελτίωση του ποσοστού απορρόφησης της ενίσχυσης αυτής – προκειμένου να 
αντιστραφεί η αρνητική τάση των τελευταίων δεκαετιών. Απαιτούνται διαρκείς προσπάθειες 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κάποιες θετικές εξελίξεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία 
έτη θα μπορέσουν να εδραιωθούν για να παραγάγουν αισθητά και βιώσιμα αποτελέσματα.

Όπως συμβαίνει και για άλλες χώρες της περιοχής, χρειάζονται αναλυτικά και πιο αξιόπιστα 
στοιχεία για τα αλιεύματα, για την κατάσταση διατήρησης των αλιευτικών πόρων και για την 
κατάσταση των οικοσυστημάτων εν γένει. Πρέπει η Γουινέα Μπισάου να υποστηριχθεί όσο 
το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να κατορθώσει να αναπτύξει τις δικές της ικανότητες 
για την απόκτηση των εν λόγω δεδομένων. Το αυτό ισχύει και για τις ικανότητες επιτήρησης 
και ελέγχου της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Γουινέας, με την καταπολέμηση της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας να αποτελεί διαρκή πρόκληση.

Τέλος, ο εισηγητής επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, σε κάθε στάδιο, να 
τηρείται ενήμερο, πλήρως και εγκαίρως, σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν το 
πρωτόκολλο, την ανανέωση και την εφαρμογή του, σύμφωνα με τα όσα ορίζει αναλυτικά το 
μη νομοθετικό ψήφισμα που συνοδεύει την παρούσα σύσταση.


