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PR_NLE-AP_Agreement

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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13484/2019),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης 
στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας 
της Σενεγάλης (13483/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 
218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-
0178/2019),

– έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα 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 (A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών 
μελών και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 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 χώρας, σε 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, στηρίζοντας τη βιώσιμη αλιευτική πολιτική
της χώρας εταίρου. Παράλληλα, έχει ενσωματωθεί σε όλα τα πρωτόκολλα των
αλιευτικών συμφωνιών μια ρήτρα σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 (εφεξής «η συμφωνία») άρχισε να ισχύει στις 20 Νοεμβρίου 20142 
και έκτοτε ανανεώνεται σιωπηρά. Το ισχύον πρωτόκολλο λήγει στις 19 Νοεμβρίου 2019. 

Βάσει των σχετικών οδηγιών διαπραγμάτευσης3, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (εφεξής «Σενεγάλη») με σκοπό τη σύναψη 
νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας. Μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 19 
Ιουλίου 2019, μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό καλύπτει περίοδο 
πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής εφαρμογής του, ήτοι από την 
ημερομηνία της υπογραφής του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής4, το νέο 
πρωτόκολλο παρέχει στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα 
της Σενεγάλης, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και σύμφωνα 
με τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού 
(ICCAT). Στο νέο αυτό πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2019) και της αξιολόγησης των προοπτικών σχετικά 
με το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου. Και οι δύο αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν 
από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το πρωτόκολλο θα επιτρέψει επίσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη Σενεγάλη να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της 
υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Σενεγάλης και τη στήριξη 
των προσπαθειών της εν λόγω χώρας για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας της, προς το 
συμφέρον αμφοτέρων των μερών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

– 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης·
– 10 αλιευτικά με καλάμι· 
– 5 παραγαδιάρικα· 
– 2 μηχανότρατες.

1 ΕΕ L 304 της 23.10.2014, σ. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=el
3 Εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις 15 Ιουλίου 2019.
4 ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=el
https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=el
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Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 1 700 000 EUR, με 
βάση:

α) ποσό 800 000 EUR σχετικά με την πρόσβαση, ιδίως για βάρος αναφοράς 10 000 
τόνων τόννου ετησίως, και επιτρεπόμενη ποσότητα αλιευμάτων μαύρου μερλούκιου 
1 750 τόνων ετησίως, που έχουν μειωθεί σε σύγκριση με το ισχύον πρωτόκολλο 
(2 000 τόνοι)· 

β) τη στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Σενεγάλης με το 
ποσό των 900 000 EUR ετησίως για ολόκληρη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. Η εν 
λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της 
βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων της Σενεγάλης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πρωτοκόλλου.

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται κατά 
την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του 
αποθεματικού για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ στις αρχές του έτους5.

Εκτιμάται ότι ο τομέας της αλιείας συνεισφέρει στην οικονομία της Σενεγάλης το 2 % 
περίπου του ΑΕγχΠ, με εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν το 16 % των 
εξαγωγών της χώρας. Ο τομέας της αλιείας θεωρείται μοχλός ανάπτυξης που μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης «Plan Sénégal 
Émergent», το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς της εθνικής πολιτικής μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. Εκτός αυτού, η χώρα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την 
εκπλήρωση των κριτηρίων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σενεγάλη διατηρούν τη συνεργασία τους στο γενικό πλαίσιο της 
συμφωνίας του Κοτονού. Οι παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης όσον αφορά την αλιεία 
υλοποιούνται μέσω του προγράμματος περιφερειακής πρωτοβουλίας, πιο συγκεκριμένα μέσω 
του προγράμματος PESCAO, με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης του αλιευτικού τομέα 
και την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας, με 
προϋπολογισμό ύψους 15 εκατ. EUR για την περίοδο 2018-2024.

Τα αλιεύματα μαύρου μερλούκιου στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης, καθώς και στις 
αλιευτικές ζώνες των γειτονικών χωρών, έχουν συμβάλει στην αύξηση της αλιευτικής πίεσης 
στα εν λόγω αποθέματα. Σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας 
του Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF), η αλιεία μαύρου μερλούκιου 
πραγματοποιείται εντός των ορίων της βιωσιμότητας, αλλά στην έκθεση αξιολόγησης 
διατυπώνεται σύσταση για μείωση των πρόσθετων αλιευμάτων μαύρου μερλούκιου με σκοπό 
τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας. Έτσι συμφωνήθηκε κατά τη διαπραγμάτευση του 
παρόντος πρωτοκόλλου.

Τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης περιορίζονται σε αλιευτικές περιοχές στην ανοικτή 
θάλασσα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις με τον 
τομέα αλιείας βιοτεχνικής κλίμακας της Σενεγάλης και, ως εκ τούτου, να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η επιβίωσή του. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόλων της Ένωσης και των 
στόλων της Σενεγάλης λαμβάνουν χώρα κυρίως στην αλιεία με τράτες βαθέων υδάτων, όπου 

5 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (2013/C 373/01).
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δραστηριοποιούνται 3 ή 4 σενεγαλέζικα σκάφη με ανώτατο όριο αλιευμάτων διπλάσιο από το 
TAC των 2 000 τόνων που επιτρέπεται για τις μηχανότρατες της Ένωσης.
Στην έκθεση αξιολόγησης προοπτικών του τελευταίου πρωτοκόλλου (2014-2019) αναφέρεται 
ότι η έκθεση αυτή είναι γενικά αποτελεσματική ως προς τη συμβολή της στη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των πόρων της αλιευτικής ζώνης της Σενεγάλης και συνιστάται η σύναψη νέου 
πρωτοκόλλου.


