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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας της Σενεγάλης και το πρωτόκολλο εφαρμογής της
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2014)0518),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (00000/2014),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και παράγραφος 7 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0000/2014),

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

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0000/2014),

1. παρέχει την έγκρισή του στη σύναψη της συμφωνίας·

2. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα 
των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 7 της Συμφωνίας, 
καθώς και το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του νέου 
πρωτοκόλλου·

3. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, 
ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής·

4. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, κατά το 
τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη 
διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του·

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
τους, να ενημερώνουν άμεσα και πλήρως το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της 
σχετικής με το νέο 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·

6. 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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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Η Δημοκρατία της Σενεγάλης είναι ένα παράκτιο κράτος στη δυτική Αφρική και έχει κοινά 
θαλάσσια σύνορα με τη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισσάου, τη Δημοκρατία της Γκάμπιας, 
τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου και την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας. 
Τα θαλάσσια σύνορα της Δημοκρατίας της Σενεγάλης είναι καθορισμένα και συμφωνημένα, 
εκτός από εκείνα με τη Μαυριτανία στον Βορρά και με τη Γουινέα-Μπισσάου στο Νότο.

Η Σενεγάλη έχει πληθυσμό 12 εκατομμυρίων ανθρώπων, με εκτιμώμενη κατανάλωση ιχθύων 
περίπου 25kg/κεφαλή/έτος. Το λιμάνι του Ντακάρ είναι το εμπορικό λιμάνι της Σενεγάλης 
και είναι σημαντικό σε διεθνές επίπεδο λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Η οικονομία της 
Σενεγάλης σημείωσε σταθερή ανάπτυξη της τάξης του 4% κατά τη διάρκεια του 2012, 
στηριζόμενη στους βασικούς της τομείς, την εξόρυξη και την εξαγωγή ορυκτών, και στους 
τομείς του εμπορίου, των ξενοδοχείων και της εστίασης, με περίπου 1,3% του ΑΕγχΠ να 
οφείλεται στον κλάδο της αλιείας. Παρόλο που πραγματοποιήθηκε μείωση του δημόσιου 
χρέους της χώρας το 2000, δυνάμει της πρωτοβουλίας για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες 
(ΥΦΧ), ενός προγράμματος που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των 670 
εκατομμυρίων EUR, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 6,5% του ΑΕγχΠ. Μολονότι η χώρα 
κατόρθωσε να αυξήσει τις εξαγωγές της το 2011 κατά 16,4% σε σύγκριση με το 2010 και οι 
εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 13,5%, το εμπορικό ισοζύγιο της 
Σενεγάλης εξακολουθεί να είναι αρνητικό εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, 
του ρυζιού, των ζωικών ελαίων και του σίτου, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των 
εισαγωγών κατά 15,8% σε σύγκριση με το 2010.

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης στον τομέα 
της αλιείας ξεκίνησαν την 1η Ιουνίου 1981 και τα ανανεωμένα πρωτόκολλα υπογράφηκαν το 
2002 και έληξαν το 2006, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των γρι-γρι που 
επιδίδονται στην αλιεία τόνου στα ύδατα της Σενεγάλης και μόλις 2 στα 18 γρι-γρι της ΕΕ να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την αλιεία στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί την ανανέωση της συμφωνίας 
μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 
γεγονός που οδήγησε σε πρόταση για νέα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας (νέα συμφωνία και πρωτόκολλο).

Η Επιτροπή έχει προτείνει στο Συμβούλιο να συνάψει τη συμφωνία και το πρωτόκολλο 
(COM (2014) 518) που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης. Μία από τις αρχές της 
συμφωνίας προβλέπει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους στόλους της ΕΕ, καθώς ορίζει ότι 
η πλευρά της Σενεγάλης αναλαμβάνει την ευθύνη να μην παρέχει ευνοϊκότερες συνθήκες σε 
στόλους πέραν αυτών που καθορίζονται στη συμφωνία, με δεδομένο ότι τα σκάφη έχουν τα 
ίδια χαρακτηριστικά και αλιεύουν τα ίδια είδη. Η σύναψη της συμφωνίας και του 
πρωτοκόλλου προϋποθέτουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προκειμένου να αποφασίσει εάν πρέπει ή όχι να εγκρίνει τη νέα συμφωνία και το 
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πρωτόκολλό της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει εάν η συμφωνία αυτή 
προβλέπει:

1. μια λογική οικονομική συμφωνία δεδομένων των διαθέσιμων δυνατοτήτων αλιείας·

2. μια βάση για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών αλιευτικών 

πόρων· και

3. κατάλληλη ενίσχυση και επαρκείς προϋποθέσεις για τον τοπικό τομέα της αλιείας.

Ανάλυση του νέου πρωτοκόλλου

Περιγράφονται εν συνεχεία οι βασικές πτυχές του νέου πρωτοκόλλου: .
 Η διάρκεια του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτού, είναι 5 έτη.

 Η συνολική χρηματική αντιπαροχή των 13.930.000 EUR κατανέμεται ως εξής: α) 

χρηματική αντιπαροχή 8.690.000 EUR κατανέμεται για ετήσια χρηματική 

αποζημίωση και στήριξη της αλιευτικής πολιτικής της Σενεγάλης, για βάρος 

αναφοράς 14.000 τόνων ανά έτος για άκρως μεταναστευτικά είδη· β) 5.240.000 EUR 

αντιστοιχούν στα εκτιμώμενα τέλη που είναι πληρωτέα από τους ιδιοκτήτες σκαφών 

για τις άδειες αλιείας. 

 Αλιευτικές δυνατότητες: θα επιτρέπεται η αλιεία στα ύδατα της Σενεγάλης για τρεις 

κατηγορίες σκαφών - 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι, 8 σκάφη με καλάμι και 2 

μηχανότρατες (για αλιεία μαύρου μερλούκιου). 

 Τα σκάφη μοιράζονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής: 

o Θυνναλιευτικά γρι-γρι - Ισπανία 16 σκάφη, Γαλλία 12 σκάφη·

o Σκάφη με καλάμι - Ισπανία 7 σκάφη, Γαλλία 1 σκάφος·

o Μηχανότρατες - Ισπανία 2.

 Εάν πρόκειται να γίνει υπέρβαση όσον αφορά τα βάρη αναφοράς των άκρως 

μεταναστευτικών ειδών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετήσια χρηματική αντιπαροχή 

θα αυξηθεί κατά 55 EUR για το πρώτο έτος, κατά 50 EUR για το δεύτερο, τρίτο και 

τέταρτο έτος και κατά 45 EUR για το πέμπτο έτος για κάθε τόνο που αλιεύεται.  

 Τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα σκάφη με καλάμι θα καταβάλλουν τέλος για κάθε 

τόνο που αλιεύουν στα ύδατα της Σενεγάλης, ξεκινώντας από 55 EUR το πρώτο έτος 

και φτάνοντας τα 70 EUR για το πέμπτο έτος. Παράλληλα, για την άδεια αλιείας θα 

γίνεται καταβολή ποσού κατ’ αποκοπή, ως εξής: α) για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι θα 

ξεκινάει από τα 13.750 EUR για 250 τόνους αλιευμάτων ετησίως κατά το πρώτο έτος 

του πρωτοκόλλου και θα φτάνει τα 17.500 EUR για 250 τόνους αλιευμάτων το 
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πέμπτο έτος· β) για τα σκάφη με καλάμι το κατ’ αποκοπή ποσό θα ξεκινάει από τα 

8.250 EUR για 150 τόνους αλιευμάτων ετησίως κατά το πρώτο έτος του πρωτοκόλλου 

και θα φτάνει τα 10.500 EUR για 150 τόνους αλιευμάτων το πέμπτο έτος.

Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του 2013 πραγματοποιήθηκε εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, η οποία συμπληρώθηκε από Περιφερειακή Έκθεση που συντάχθηκε το 
ίδιο έτος σχετικά με την αλιεία τόννου στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το συμπέρασμα της 
έκθεσης είναι ότι η νέα σύμπραξη θα αποφέρει οφέλη για αμφότερες τις πλευρές, 
βοηθώντας τη Δημοκρατία της Σενεγάλης και την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η έκθεση επίσης καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι το λιμάνι του Ντακάρ και η βιομηχανία που σχετίζεται με την αλιεία θα 
αποκομίσουν κέρδος και θα αναπτυχθούν μέσω αυτής της νέας σύμπραξης.

Το μερίδιο της οικονομίας της Σενεγάλης που οφείλεται στον τομέα της αλιείας 
αντιστοιχεί μόλις στο 1,3% του πραγματικού ακαθάριστου ΑΕγχΠ και σε 136 
εκατομμύρια EUR από τα 1,7 δισεκατομμύρια EUR των εξαγωγών. Στην έκθεση 
αναφέρεται ότι το 2011 η συνολική ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων που εξήγαγε 
η Σενεγάλη στην ΕΕ (κυρίως κατεψυγμένα) ήταν περίπου 40.000 τόνοι. Επίσης, η 
Σενεγάλη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκφόρτωση προϊόντων παραδοσιακής 
και βιομηχανικής αλιείας, με περίπου 400.000 τόνους προϊόντων που εκφορτώνονται, 
το 90% των οποίων προέρχεται από την παραδοσιακή αλιεία, ενώ στη βιομηχανική 
αλιεία αντιστοιχεί ποσότητα μικρότερη από 50.000 τόνους.

Μετά τη μη ανανέωση του πρωτοκόλλου το 2006, μόνο λίγα σκάφη με καλάμι 
επιτρεπόταν να αλιεύουν τόννο περιστασιακά στα ύδατα της Σενεγάλης, και το 
πρωτόκολλο που υπέγραφαν ετησίως οι ισπανικές και γαλλικές ενώσεις πλοιοκτητών 
προέβλεπε ότι όλα τα αλιεύματα πρέπει να εκφορτώνονται στη Σενεγάλη προκειμένου 
να τροφοδοτούνται οι τοπικές μονάδες μεταποίησης και η κονσερβοποιία. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα σενεγαλέζικα σκάφη με καλάμι που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή δεν απαιτείται να τροφοδοτούν την τοπική 
βιομηχανία και ότι το μεγαλύτερο κονσερβοποιείο της Σενεγάλης αγοράστηκε από 
έναν ασιάτη επενδυτή, ο οποίος σχεδιάζει την ανάπτυξή του προκειμένου να αυξήσει 
την παραγωγή από τους 20.000 τόνους ετησίως στους 80.000, η ανάγκη για πρώτες 
ύλες πιθανότατα θα αυξηθεί.

Η νέα συμφωνία με τη Σενεγάλη περιλαμβάνει αναλυτικές ρήτρες σχετικά με την 
αναστολή της εφαρμογής και/ή την καταγγελία του πρωτοκόλλου, όπως το άρθρο 13 
που αφορά την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το άρθρο 14 σχετικά με τη 
μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα συμβαλλόμενα μέρη όσον 
αφορά την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Το παράρτημα του πρωτοκόλλου περιλαμβάνει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ, βάσει 
της οποίας ποσοστό 20% των ναυτικών που προσλαμβάνονται στα ενωσιακά σκάφη, 
τα οποία αλιεύουν στα ύδατα της Σενεγάλης, πρέπει να προέρχονται από τη Σενεγάλη 
ή από χώρες ΑΚΕ. Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλους τους τύπους αλιευτικών σκαφών 
και μόνον για τους ναυτικούς που προσλαμβάνονται κατά τις περιόδους αλιείας. Οι 
κανόνες της Διακήρυξης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις 
θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο 
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και ισχύουν για τους ναυτικούς από τη Σενεγάλη ή από χώρες ΑΚΕ, οι οποίοι 
ναυτολογούνται.

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα της εισηγήτριας

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες άνθισης της σενεγαλέζικης οικονομίας μέσω 
καλύτερης εκμετάλλευσης των διαθέσιμων αποθεμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της 
βιώσιμης αλιείας και τις βέλτιστες πρακτικές στη βιομηχανία, η γνώμη της 
εισηγήτριας είναι ότι η νέα συμφωνία και το πρωτόκολλο προάγουν το συμφέρον 
αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών.

Επιπλέον, το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης και η συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης όσον αφορά την παρακολούθηση και τον 
εντοπισμό των σκαφών στα ύδατα της Σενεγάλης θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).

Με την προοπτική μιας μεγαλύτερης ζήτησης πρώτων υλών για την κονσερβοποιία 
της Σενεγάλης, τα σκάφη υπό σημαία της Ένωσης θα είχαν επίσης μεγάλη δυνατότητα 
να αυξήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτό θα βοηθούσε 
και τους ναυτικούς της περιοχής, οι οποίοι δυνάμει των διατάξεων του πρωτοκόλλου 
θα ναυτολογούνται στα πληρώματα των σκαφών της ΕΕ. Επίσης, θα μπορούσε να 
ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα του ενωσιακού στόλου στην περιοχή, ο οποίος 
αποτελείται από 14 ισπανικά και 9 γαλλικά γρι-γρι που δραστηριοποιούνται στον 
Ατλαντικό Ωκεανό και τα οποία πρόσφατα επέστρεψαν στην περιοχή της Δυτικής 
Αφρικής στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων και των συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και 
Μαυριτανίας, Γουινέας-Μπισσάου, Πράσινου Ακρωτηρίου και Γκάμπιας. Τα σκάφη 
αυτά θα ωφελούνταν και από την ανανέωση του πρωτοκόλλου και της συμφωνίας με 
τη Σενεγάλη, διότι θα είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν την αλιευτική περιοχή 
συμπληρωματικά προς τα κύρια αλιεύματά τους.

Επιπλέον, η πιο πρόσφατη ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους 
εμπειρογνώμονες δείχνει ότι τα αποθέματα μερλούκιου στα ύδατα της Σενεγάλης δεν 
αξιοποιούνται πλήρως. Οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, χωρίς να 
ασκηθεί υπερβολική πίεση στα αποθέματα, η αλίευση 2.000 τόνων βενθοπελαγικών 
ειδών θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα μιας επιπλέον συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και 
της Δημοκρατίας της Σενεγάλης. Αυτή η ποσόστωση βενθοπελαγικών ειδών θα 
μπορούσε να καλυφθεί με δύο μηχανότρατες μόνο, των οποίων η δραστηριότητα θα 
ρυθμιζόταν επίσης από τη νέα συμφωνία και το νέο πρωτόκολλο. Η ανάλυση δείχνει 
ότι θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την ποσότητα των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, και εκτιμάται ότι αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 
580 τόνους για τη συνολική ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στην αλιεία 
μερλούκιου για την ΕΕ.

Η εισηγήτρια, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα αποθέματα αλιευμάτων και την 
προοπτική για μελλοντική συνεργασία για άλλους τύπους αλιευμάτων, όπως επίσης 
και τη δυνατότητα ανάπτυξης του τοπικού αλιευτικού κλάδου σε σύμπραξη με τα 
σκάφη της ΕΕ και παροχής ποιοτικών αλιευτικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, 
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συνιστά να δοθεί η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η νέα συμφωνία 
αλιευτικής σύμπραξης και το πρωτόκολλο προάγουν το συμφέρον αμφότερων των 
συμβαλλόμενων μερών.


