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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με βάση την εξουσία που της εκχώρησε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε 
διαπραγμάτευση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, σχετικά με την 
ανανέωση, για περίοδο τεσσάρων ετών, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε, η ισχύς της οποίας είχε λήξει στις 12 Μαΐου 2014.

Το εν λόγω νέο πρωτόκολλο υπογράφτηκε σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου και θα 
εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση από την ημερομηνία υπογραφής του.

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για 
τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα του Σάο Τομέ, με βάση τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη 
Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), μέσα στα όρια του διαθέσιμου 
πλεονάσματος. Η διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα 
αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου, που 
πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για τη χάραξη μακρόπνοης αλιευτικής 
πολιτικής και την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη του 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Η συνολική χρηματική αντιπαροχή του πρωτοκόλλου ανέρχεται σε 2.805.000 ευρώ για
τετραετή περίοδο.

Περιλαμβάνει τα εξής:

• ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στην ΑΟΖ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ύψους 385.000 
ευρώ για τα πρώτα τρία έτη και 350.000 ευρώ για το τέταρτο έτος, ισοδύναμο με βάρος 
αναφοράς 7.000 τόνων ετησίως, και

• ποσό ειδικού προορισμού, 325.000 ευρώ ετησίως για περίοδο τεσσάρων ετών, για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 
(αλιεία μικρής κλίμακας και εποπτεία, έλεγχος και καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας 
και άναρχης αλιείας (ΠΛΑΑ)).

Είδος δαπάνης (τα ποσά 

σε ευρώ)

2014 2015 2016 2017 Σύνολο

Διατήρηση και διαχείριση 

των φυσικών πόρων

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Σύνολο 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000
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Αν η συνολική ετήσια ποσότητα αλιευμάτων που αλιεύονται από σκάφη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα ύδατα του Σάο Τομέ υπερβεί την ετήσια ποσότητα αναφοράς, το συνολικό ποσό 
της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής θα αυξηθεί,  κατά 55 ευρώ ανά τόνο υπέρβασης της 
ποσότητας αναφοράς για τα πρώτα τρία έτη, και κατά 50 ευρώ ανά τόνο υπέρβασης το 
τέταρτο έτος.

Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να 
υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που προσδιορίζεται στο πρωτόκολλο. Όταν οι ποσότητες που 
έχουν αλιευθεί από τα σκάφη της Ένωσης υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο 
διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που 
υπερβαίνει το όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

Η στήριξη αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής αλιευτικής πολιτικής, και 
ειδικότερα στις ανάγκες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε όσον αφορά τη 
στήριξη στην αλιεία μικρής κλίμακας και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να 
συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη 
σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των 
αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε.


