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ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ 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 – 2019/0226M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, που άρχισε να ισχύει στις 20 
Νοεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη την έκθεση αναδρομικής αξιολόγησης και αξιολόγησης προοπτικών της 
ΣΣΒΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σενεγάλης,

– 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 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο 
v) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
(C9-0178/2019),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της ... 20201 σχετικά με το σχέδιο 
απόφασης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης τέθηκε σε ισχύ 
στις 20 Νοεμβρίου 2014, το τρέχον πρωτόκολλο για την εφαρμογή της συμφωνίας 
έληξε στις 19 Νοεμβρίου 2019 και στις 19 Ιουλίου 2019 μονογραφήθηκε νέο 
πρωτόκολλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του τελευταίου πρωτοκόλλου είναι 
ικανοποιητική όσον αφορά την αλιεία τόννου και ότι τα κοινοτικά σκάφη δεν 
χρησιμοποίησαν, ωστόσο, μέρος των αλιευτικών δυνατοτήτων για την εκμετάλλευση 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(0000)0000.
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βενθοπελαγικών ειδών βαθέων υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα μαύρου 
μερλούκιου στα ύδατα της Σενεγάλης αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 10 % των 
κοινοτικών αλιευμάτων στην υποπεριοχή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 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·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών και 
προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη (28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με 
ψυκτικές εγκαταστάσεις, 10 αλιευτικά με καλάμι, 5 παραγαδιάρικα και 2 
μηχανότρατες) για ποσότητα αναφοράς 10 000 τόνων ετησίως για τόννο και 
επιτρεπόμενο βάρος αλιεύματος 1 750 τόνων ετησίως για μαύρο μερλούκιο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 3 050 750 EUR ετησίως 
και αναλύεται ως εξής: 800 000 EUR ετησίως για την πρόσβαση σε πόρους, 
900 000 EUR ετησίως για την εφαρμογή της τομεακής πολιτικής και 1 350 750 EUR 
ετησίως που αντιστοιχούν στο κατ’ εκτίμηση ποσό των κατάλληλων τελών που 
καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σενεγάλη έχει κυρώσει τις περισσότερες διεθνείς πράξεις 
σχετικά με το διεθνές σύστημα διακυβέρνησης της αλιείας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σενεγάλη διατηρούν τη συνεργασία 
τους στο γενικό πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού και ότι οι παρεμβάσεις 
οικονομικής στήριξης όσον αφορά την αλιεία υλοποιούνται μέσω του προγράμματος 
PESCAO, με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης του αλιευτικού τομέα και την 
καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας·

1. δηλώνει ότι το πρωτόκολλο θα δώσει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η στενή συνεργασία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σενεγάλης, ώστε να εξασφαλιστεί η υπεύθυνη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Σενεγάλης και να στηριχθούν οι 
προσπάθειες της Σενεγάλης για την ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και 
την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

2. στηρίζει τη στρατηγική της Ένωσης σχετικά με τη δυνατότητα διατήρησης ενός 
δικτύου συμφωνιών στην περιοχή, προκειμένου να συμπληρωθούν οι δράσεις υπέρ της 
βιωσιμότητας των αποθεμάτων στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας 
(ΠΟΑ)·

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης, το νέο 
πρωτόκολλο προβλέπει μείωση της ποσότητας για τον μαύρο μερλούκιο (από 2 000 σε 
1 750 τόνους ετησίως) και αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την τομεακή 
στήριξη (κατά 150 000 EUR) και του εκτιμώμενου ύψους των τελών που καταβάλλουν 
οι πλοιοκτήτες·

4. επισημαίνει τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις μηχανότρατες βαθέων 
υδάτων (μαύρος μερλούκιος), σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF), με σκοπό τη μείωση 
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της θνησιμότητας·

5. σημειώνει τις υφιστάμενες δυσκολίες όσον αφορά την επιστημονική παρακολούθηση 
της εκμετάλλευσης των βενθοπελαγικών πόρων βαθέων υδάτων και ζητεί η αξιολόγηση 
να λάβει επίσης υπόψη την αλιευτική πίεση του στόλου τρίτων χωρών στα ύδατα 
άλλων παράκτιων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιευτικές δυνατότητες που 
υπάρχουν στα ύδατα της Σενεγάλης για τα σκάφη της ΕΕ είναι σχετικά περιορισμένες·

6. θεωρεί ότι για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα υφιστάμενα πλεονάσματα στα ύδατα 
της Σενεγάλης είναι απαραίτητη η γνώση της συνολικής αλιευτικής προσπάθειας και 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εφαρμογή του άρθρου σχετικά με τη 
διαφάνεια στο πλαίσιο του ισχύοντος πρωτοκόλλου, καθώς και στις διαβουλεύσεις στο 
πλαίσιο των αρμόδιων ΠΟΑ·

7. σημειώνει τη δυνατότητα επανεξέτασης των αλιευτικών δυνατοτήτων και συμφωνίας 
για την πραγματοποίηση αποστολών πειραματικής αλιείας στις ζώνες αλιείας της 
Σενεγάλης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της παρακολούθησης 
των αλιευμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς (ERS)· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σενεγάλη κύρωσε τη συμφωνία του 
FAO σχετικά με τα μέτρα του κράτους λιμένα το 2017, κάτι που αποτέλεσε θετική 
εξέλιξη δεδομένης της σημασίας του λιμένα του Ντακάρ για τις εκφορτώσεις 
αλιευτικών προϊόντων·

9. έχει θετική γνώμη για τη ναυτολόγηση Σενεγαλέζων στα σκάφη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την 
εφαρμογή του προηγούμενου πρωτοκόλλου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Σενεγάλη έχει κυρώσει τη Σύμβαση C188 της ΔΟΕ σχετικά με την 
εργασία στον τομέα της αλιείας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά, στις 
συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής, την αποτελεσματική εφαρμογή της, ιδίως όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές, που αναφέρονται επίσης στο 
πρωτόκολλο·

10. συνιστά, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων τομεακής στήριξης που 
καθορίζονται στο άρθρο 5 και με την επιφύλαξη άλλων δραστηριοτήτων, να 
αναληφθούν οι ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας και στρατηγικές δράσεις:

– βελτίωση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης μέσω του 
ταχύτατου εκσυγχρονισμού του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ)·

– στήριξη των προσπαθειών της Σενεγάλης για την καταπολέμηση της ΠΑΑ 
αλιείας μέσω μηχανισμού παρακολούθησης των σκαφών που εισέρχονται στον 
λιμένα του Ντακάρ·

– ανάπτυξη των επιστημονικών ικανοτήτων και συλλογή δεδομένων για την 
επιστημονική έρευνα·

– στήριξη της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες·
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– παρεμβάσεις για την αύξηση της αξίας των αλιευτικών προϊόντων, μέσω ενός 
οριζόντιου προγράμματος για την ενίσχυση ικανοτήτων των φορέων του τομέα·

– θέσπιση προγραμμάτων βασικής και επαγγελματικής κατάρτισης για τους 
ναυτικούς (εκπαίδευση σε τεχνικές αλιείας, αλλά και για την ασφάλεια επί του 
σκάφους κ.λπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των γυναικών που 
εργάζονται στον αλιευτικό τομέα και βιοπορίζονται από αυτόν·

– ενίσχυση των προσπαθειών για να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην εφαρμογή 
της τομεακής στήριξης από την πλευρά της Σενεγάλης·

– διασφάλιση μεγαλύτερης προβολής για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
την Ένωση και προώθηση ενεργειών προκειμένου οι αλιευτικές κοινότητες και η 
κοινωνία των πολιτών να κατανοήσουν δεόντως ποια είναι η συγκεκριμένη 
συμβολή του πρωτοκόλλου στην ανάπτυξη του τομέα·

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συνολική μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των 
διμερών αλιευτικών συμφωνιών της ΕΕ και, ειδικότερα, σχετικά με τα οφέλη που 
προκύπτουν για τις τοπικές οικονομίες από την τομεακή στήριξη και τη δραστηριότητα 
του ευρωπαϊκού στόλου σε ύδατα τρίτων χωρών (ανάπτυξη της βιώσιμης αλιείας, 
απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, υποδομές, βελτιώσεις σε κοινωνικό επίπεδο κ.λπ.)·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της 
Δημοκρατίας της Σενεγάλης.


