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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου 
σχετικά με 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
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (08585/2014),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών 
δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην συμφωνία 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (08554/2014),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 43 και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), και 
παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-
0018/2014),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2012σχετικά με την έκθεση της 
ΕΕ του 2011 για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με 
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 2014/334/ΕE της 19ης Μαΐου 
20142,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, 
καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0000/2014),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τις πράξεις και τα συμπεράσματα 
των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας, το 
πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του νέου πρωτοκόλλου, τα 
αποτελέσματα των ετησίων αξιολογήσεων καθώς και τα πρακτικά και τα 
συμπεράσματα των συνεδριάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του νέου 

                                               
1 ΕΕ C 72 E της 11.3.2014, σ. 21.
2 ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 1.
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πρωτοκόλλου· να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως 
παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής· και να υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου 
και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της συμφωνίας, πλήρη 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της, χωρίς περιττούς περιορισμούς όσον αφορά την 
πρόσβαση στο έγγραφο αυτό·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
τους, να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενημερωμένο, καθ' όλα τα στάδια 
της σχετικής με το πρωτόκολλο και την ανανέωσή του διαδικασίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 13, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218, 
παράγραφος 10, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε αποτελεί μέρος του δικτύου συμφωνιών για την 
αλιεία τοννοειδών στη Δυτική Αφρική και παρέχοντας στα σκάφη της ΕΕ τη δυνατότητα 
επιτρέπει στα σκάφη της ΕΕ να αλιεύουν στα ύδατα της χώρας αυτής. 

Βάσει του προηγούμενου πρωτοκόλλου, που ίσχυσε από τις 13 Μαΐου 2011 έως τις 12 Μαΐου 
2014, είχαν δοθεί άδειες αλιείας σε 40 θυνναλιευτικά της ΕΕ: σε 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 
σε 12 παραγαδιάρικα επιφανείας. Η χρηματική αντιπαροχή ανερχόταν σε 682.500 ετησίως, το 
35% των οποίων προοριζόταν για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής στο Σάο Τομέ.

Κατόπιν των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση του πρωτοκόλλου εφαρμογής, στις 19 
Δεκεμβρίου 2013 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο, τετραετούς διάρκειας, σε ισχύ από τις 23 
Μαΐου 2014, βάσει του οποίου χορηγήθηκαν άδειες αλιείας σε 34 θυνναλιευτικά της ΕΕ (28 
θυνναλιευτικά γρι-γρι και 6 παραγαδιάρικα επιφανείας. Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή είναι 
710.000 ευρώ για τα τρία πρώτα έτη και 675.000 ευρώ για το τέταρτο, εκ των οποίων τα 
325.000 προορίζονται για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε ενώ τα τέλη που πρέπει να καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες ανήλθαν από 35 
ευρώ/τόννο σε 55 για τα δύο πρώτα έτη, σε 60 ευρώ για το τρίτο και σε 70 για το τέταρτο. 

Στη Μικτή Επιτροπή που συνεδρίασε από τις 18 έως τις 20 Αυγούστου 2014, οι
αντιπροσωπείας της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε δήλωσαν 
ικανοποιημένες με τη σύναψη του νέου, τετραετούς διάρκειας, πρωτοκόλλου. 

Ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη του παρόντος πρωτοκόλλου. 
Θεωρεί, ωστόσο, απαραίτητο, να εκθέσει κάποιες συμπληρωματικές σκέψεις σχετικά με τη 
συμφωνία αυτή, το ιστορικό της, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.

Η πρώτη συμφωνία στον  τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ 
και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας χρονολογείται από το 1984.   
Έκτοτε εφαρμόστηκαν οκτώ πρωτόκολλα, εκ των οποίων τα δύο στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον 
τομέα της αλιευτικής συνεργασίας είναι πολύ πενιχρά. Πρόκειται για μια πραγματικότητα 
που επείγει να αλλάξει. Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με τα άλλα μέσα στήριξης της 
ανάπτυξης, όπως το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, πρέπει να προωθήσει μία όντως 
βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα του Σάο Τομέ καθώς και των συνδεόμενων με την 
αλιεία βιομηχανιών και δραστηριοτήτων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία που μένει στη 
χώρα από την εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα -
μεταξύ άλλων αναθεωρώντας ενδεχομένως και αυξάνοντας τη συνιστώσα της συμφωνίας που 
αφορά την αναπτυξιακή ενίσχυση του τομέα – ώστε να ακολουθηθεί πορεία διαφορετική από 
αυτή  που ακολουθήθηκε κατά τα τελευταία έτη.

Μεταξύ των όσων επείγει να αλλάξουν, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα εξής:
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- Βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της παρεχόμενης στις αρχές του Σάο Τομέ 
ενημέρωσης σχετικά με τα αλιεύματα και, γενικά, σχετικά με την κατάσταση της διατήρησης 
των αλιευτικών πόρων και ταυτόχρονη στήριξή τους ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες που 
χρειάζονται για να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις. Ας σημειωθεί ότι η έλλειψη 
ενημέρωσης είναι πασιφανής, με αποτέλεσμα οι αρχές του Σάο Τομέ να βρίσκονται ήδη από 
τη φάση της διαπραγμάτευσης της συμφωνίας σε μειονεκτική θέση και οι διαπραγματεύσεις 
να διεξάγονται υπό όρους που εκ της φύσεώς τους δεν είναι οι πιο ευνοϊκοί για τη χώρα ούτε 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων της·

- Ενίσχυση της στήριξης στην κατάρτιση παρατηρητών και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 
ελέγχου  της Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Οι αδυναμίες στον τομέα αυτό είναι 
κραυγαλέες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τις αγνοεί. Τα αλιευτικά σκάφη συχνά 
εισέρχονται και εξέρχονται από την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Σάο Τομέ 
χωρίς να λαμβάνουν γνώση οι αρχές της χώρας. Επιβάλλεται, συνεπώς, ενίσχυση της 
ικανότητας επίβλεψης της ΑΟΖ του Σάο Τομέ καθώς και της ικανότητας ελέγχου των 
αλιευμάτων. 

- Στήριξη στην ανάπτυξη υποδομών του τομέα, ειδικότερα δε ενός εργαστηρίου αναφοράς 
ώστε να μπορέσει να τεθεί τέρμα στην απαγόρευση των εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια υποδομή ουσιώδη για την ανάπτυξη του 
αλιευτικού τομέα του Σάο Τομέ και για τη διοχέτευση επενδύσεων προς τη χώρα.

Γενικά, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στον έλεγχο 
της εφαρμογής των αρχών που είναι εξ ων ουκ άνευ για τη σωστή απορρόφηση της βοήθειας 
και τούτο με σεβασμό της κυριαρχίας και των νόμιμων επιλογών και προτεραιοτήτων της 
Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Τέλος, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, στο σύνολό τους, τα 
σημεία 2 και 3 του παρόντος σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, τα οποία προβλέπουν την 
άμεση και πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με όλα τα στάδια των διαδικασιών 
που σχετίζονται με το πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του. Προτείνεται η υποβολή ετήσιας 
έκθεσης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς 
τομεακού προγράμματος που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου καθώς και 
σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την απαίτηση δήλωση των αλιευμάτων.


