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CONS1AM

Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα

* ∆ιαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύµφωνη γνώµη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ

***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους
χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για
παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε µια
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη
συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Με την από 30ής Αυγούστου 2002 επιστολή του, το Συµβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να
γνωµοδοτήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφοι 2 και 3, εδάφιο 1, της
Συνθήκης ΕΚ, σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη
του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2002 έως 31 Μαΐου 2005,
τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τοµέ
(COM(2002) 398 � 2002/0162 (CNS)).

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεµβρίου 2002, o Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε
ότι παρέπεµψε την εν λόγω πρόταση, για εξέταση επί της ουσίας, στην Επιτροπή Αλιείας και,
για γνωµοδότηση, στην Επιτροπή Προϋπολογισµών καθώς και στην Επιτροπή Ανάπτυξης και
Συνεργασίας (C5-0394/2002).

Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Ιουνίου 2002, η Επιτροπή Αλιείας όρισε εισηγητή τον
Carlos Lage.

Κατά τη συνεδρίασή της/τις συνεδριάσεις της στις 12 Σεπτεµβρίου 2002 και ..., η επιτροπή
εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο έκθεσης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νοµοθετικού
ψηφίσµατος µε ... ψήφους υπέρ, ... ψήφους κατά και ... αποχή/ές/οµόφωνα.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές ... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την
προεδρία), ... (αντιπρόεδρος), ... (αντιπρόεδρος), Carlos Lage (εισηγητής/ήτρια), ..., ...
(αναπλ. ...), ... (αναπλ. ..., σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), ... και
... .

Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισµών και της Επιτροπής Ανάπτυξης και
Συνεργασίας επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση.

Η έκθεση κατατέθηκε στις ....

Η προθεσµία κατάθεσης τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της
περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση/λήγει στις ... στις ... µ.µ./το
µεσηµέρι./π.µ.



PR\470503EL.doc 5/12 PE 309.226

EL

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση
κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για
την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2002 έως 31 Μαΐου 2005, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη
χρηµατική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ
και Πρίνσιπε για την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τοµέ (COM(2002) 398 � C5-0394/2002
� 2002/0162(CNS))

(∆ιαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

� έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο (COM(2002) 3981),

� έχοντας κληθεί από το Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει σύµφωνα µε το άρθρο 37 και το
άρθρο 300, παράγραφοι 2 και 3, εδάφιο 1, της Συνθήκης ΕΚ(C5-0394/2002),

� έχοντας υπόψη το άρθρο 67 και το άρθρο 97, παράγραφος 7, του Κανονισµού του,

� έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής
Προϋπολογισµών καθώς και της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (A5-0000/2002),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύµφωνα µε  το άρθρο
250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ/ 119, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης Ευρατόµ·

3. καλεί το Συµβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να αποµακρυνθεί από το κείµενο που
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενηµερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωµοδοτήσει σε περίπτωση που το Συµβούλιο προτίθεται να
επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και
στην Επιτροπή.

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Είναι σηµαντικό να βελτιωθεί το επίπεδο

                                                       
1 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.
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των πληροφοριών που παρέχονται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή
πρέπει να συντάσσει ετήσια έκθεση
σχετικά µε το στάδιο εφαρµογής της
συµφωνίας.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να τονίσει τη σηµασία της παροχής επαρκών πληροφοριών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειµένου να µπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντά του σύµφωνα µε
τη διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2α (νέο)

Κατά το τελευταίο έτος ισχύος του
Πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη
οποιασδήποτε συµφωνίας για την
ανανέωσή του, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή της συµφωνίας
και τις συνθήκες υπό τις οποίες
εφαρµόστηκε.

Αιτιολόγηση

Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε νέας συµφωνίας, η Επιτροπή πρέπει να ζητεί από τις αρχές
του κράτους µε το οποίο ξεκινά διαπραγµατεύσεις πληροφορίες βάσει των οποίων η Επιτροπή
θα υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο γενική έκθεση αξιολόγησης.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2β (νέο)

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συµβούλιο
και το Κοινοβούλιο αντίγραφο της
έκθεσης για τα στοχοθετηµένα µέτρα που
παρέχουν οι αρχές του Σάο Τοµέ και
Πρίνσιπε βάσει του άρθρου 4 του
Πρωτοκόλλου.
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Αιτιολόγηση

Τα στοχοθετηµένα µέτρα γίνονται όλο και σηµαντικότερα τόσο σε χρηµατοοικονοµικό όσο και
σε κοινωνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η έκθεση όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο και παρέχεται
στην Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2γ (νέο)

Βάσει των εκθέσεων αυτών και κατόπιν
διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο δίνει στην
Επιτροπή διαπραγµατευτική εντολή
σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα εφαρµογής
της Συµφωνίας.

Αιτιολόγηση

Μόνο βάσει της έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή των στοχοθετηµένων µέτρων και της έκθεσης
αξιολόγησης για την εφαρµογή της αλιευτικής συµφωνίας µπορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο να εκπληρώσουν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αλιευτικές σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας
του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε χρονολογούνται από την υπογραφή της αλιευτικής συµφωνίας το
1984. Τα πρωτόκολλα που καθορίζουν τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική
αντιπαροχή που προβλέπονται στη συµφωνία ανανεώνονται έκτοτε κάθε τρία χρόνια. Όπως
και τα προηγούµενα, το πρωτόκολλο 2002-2005 παρέχει πρόσβαση στα ύδατα της ΑΟΖ του
Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε δίνοντας στο στόλο της ΕΕ αλιευτικές δυνατότητες και επιτρέποντας
τη διέλευση  σε παρακείµενες αλιευτικές ζώνες. Σε αντάλλαγµα, η ΕΕ προσφέρει στην
κυβέρνηση του Σάο Τοµέ χρηµατική αποζηµίωση 2.250.000 ευρώ για την τριετή περίοδο.
Ποσοστό περίπου 40% αυτού του ποσού προορίζεται για την ανάπτυξη της τοπικής
αλιευτικής βιοµηχανίας. Σε συνδυασµό µε τον τουρισµό, η αλιεία προσλαµβάνει όλο και
µεγαλύτερη σηµασία στο Σάο Τοµέ µετά την κατάρρευση της κακαοβιοµηχανίας της χώρας.
Το νέο πρωτόκολλο µονογραφήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2002 στο Σάο Τοµέ. Η πρώτη
πληρωµή στον τραπεζικό λογαριασµό της κυβέρνησης του Σάο Τοµέ προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

Οι διαφορές µεταξύ του νέου πρωτοκόλλου που µονογραφήθηκε στις 31 Μαΐου 1999 και των
δύο προηγούµενων πρωτοκόλλων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Συγκριτικός πίνακας

Αλιευτικές
δυνατότητες

∆ιάρκεια
1.6.96 � 31.5.99 1.6.99-31.5.2002 1.6.2002 - 31.5.2005

Σκάφη 37 θυνναλιευτικά γρι-
γρι,
25 παραγαδιάρικα
επιφανείας,
7 θυνναλιευτικά µε
συρτές

36 θυνναλιευτικά γρι-
γρι,
33 παραγαδιάρικα
επιφανείας,
 7 θυνναλιευτικά µε
συρτές

36 αλιευτικά γρι-γρι

25 παραγαδιάρικα
επιφανείας,
2 θυνναλιευτικά  µε
συρτές
3 σκάφη < 250 ΚΟΧ
για την αλιεία ανοικτής
θαλάσσης (12 µήνες ως
πιλοτικό πρόγραµµα)

Επιτρεπόµενα
αλιεύµατα

9 000 τόνοι 8 500 τόνοι 8 500 τόνοι
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Χρηµατοδοτικό
πλαίσιο
Χρηµατική
αντιπαροχή

ECU 1 800 000  EUR 956 250 EUR 1 320 000

Επιστηµονικό
πρόγραµµα

ECU 187 500  EUR 286 875 EUR 130 000

Παρακολούθηση -  EUR 286 875 EUR 130 000

Τοπική αλιεία
--  EUR 76 500 EUR 285 000

Κατάρτιση και
υποτροφίες/
διεθνείς
συναντήσεις για
την αλιεία

ECU 187 500  EUR 191 250 EUR 205 000

∆ιοικητική
υποστήριξη

-  EUR 114 750 EUR 130 000

Αξιολόγηση της
αλιείας ανοικτής
θαλάσσης

EUR 50 000

Σύνολο σε περίοδο
τριών ετών

ECU 2 175 000  EUR 1 912 500 EUR 2 250 000

Άδειες
Τέλη επί των
πλοιοκτητών

ECU 20 ανά τόνο
αλιευόµενου στην
ΑΟΖ τόννου.

EUR 25 ανά τόνο
αλιευόµενου στην ΑΟΖ
τόννου.

EUR 25 ανά τόνο
αλιευόµενου στην ΑΟΖ
τόννου.

Άδειες ECU 3 000 /έτος/
αλειυτικό γρι-γρι
ECU 500/έτος/
παραγαδιάρικο

EUR 3 750 /έτος/
αλιευτικό γρι-γρι
EUR 1 375 /έτος/
παραγαδιάρικο>150
ΚΟΧ
EUR 1 000 /έτος/
παραγαδιάρικο<150
ΚΟΧ
EUR 625 ανά αλιευτικό
σκάφος µε συρτές

EUR 3 750
/έτος/αλιευτικό γρι-γρι
EUR 1 375 /έτος/
παραγαδιάρικο

EUR 625 ανά αλιευτικό
σκάφος µε συρτές

EUR 42 ανά ΚΟΧ
σκαφών αλιείας
καβουριών ανοικτής
θαλάσσης/ τριµηνιαία
άδεια

Άλλοι όροι
Παρατηρητές  Παρατηρητής  Παρατηρητής Παρατηρητής επί

αιτήσει.
Συστηµατικός
παρατηρητής σκαφών
αλιείας καβουριών
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ανοικτής θαλάσσης

Ντόπιοι ναυτικοί 3 κατ� ανώτατο όριο 6 κατ� ανώτατο όριο 6 κατ� ανώτατο όριο
Αλιευτική ζώνη - Άνω των 12 µιλίων Άνω των 12 µιλίων

Η πιο χτυπητή διαφορά µεταξύ του παρόντος και του προηγούµενου πρωτοκόλλου αφορά την
αναπροσαρµογή του αριθµού θυνναλιευτικών και την συµπερίληψη της αλιείας καβουριών
ανοικτής θαλάσσης στο νέο πρωτόκολλο. Σε πειραµατική βάση, αρχίζοντας από την 1η
Ιουνίου 2002 και για περίοδο δώδεκα µηνών, η αλιεία καβουριών ανοικτής θαλάσσης µπορεί
να πραγµατοποιείται εντός της ΑΟΖ του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε. Οι προς πληρωµή
προκαταβολές ανέρχονται σε 42 ευρώ ανά Κόρο Ολικής Χωρητικότητας του σκάφους αλιείας
καβουριών. Μετά την περίοδο αυτή, θα πραγµατοποιηθεί µελέτη αξιολόγησης προκειµένου
να εκτιµηθεί ή βιωσιµότητα της εκµετάλλευσης σε σχέση µε τους πόρους και το επίπεδο
κέρδους για τις αλιευτικές εταιρείες.

∆εν προκαλεί καµία έκπληξη η δραστική µείωση των θυνναλιευτικών µε συρτές στο παρόν
πρωτόκολλο. Στο προηγούµενο πρωτόκολλο, δεν χρησιµοποιήθηκε καµία από τις διαθέσιµες
άδειες. Η µείωση του αριθµού παραγαδιάρικων επιφανείας από 33 σε 26 επίσης οφείλεται
στο χαµηλό ποσοστό χρήσης.

Η συνολική χρηµατοδοτική συµβολή της ΕΕ για το τριετές αλιευτικό πρωτόκολλο έχει
αυξηθεί από 1 912 000 ευρώ σε 2 250 000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων 50 000 για την
αξιολόγηση της αλιείας ανοικτής θαλάσσης, µετά το πρώτο έτος). Οι πιστώσεις για τα
στοχοθετηµένα µέτρα, που αποτελούν µέρος του συνολικού ποσού που θα καταβληθεί από
την Κοινότητα, παρέµειναν σε επίπεδο συγκρίσιµο µε αυτό του προηγούµενου πρωτοκόλλου
(880 000 την τρέχουσα περίοδο έναντι 955 750 ευρώ στο προηγούµενο πρωτόκολλο).
Ωστόσο, η χρηµατική αντιπαροχή αυξάνεται σηµαντικά κυρίως λόγω της εισαγωγής, κατά το
πρώτο έτος του πρωτοκόλλου, της νέας κατηγορίας της πειραµατικής αλιείας καβουριών
ανοικτής θαλάσσης.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

Ο οδικός χάρτης για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ ορίζει ότι «�όλο και σηµαντικότερος
στόχος των κοινοτικών ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των αλιευτικών συµφωνιών
πρέπει να είναι να βοηθούν τις χώρες εταίρους στη διαχείριση της αλιείας και την ανάπτυξη
του αλιευτικού τοµέα τους, ενώ οι κοινοτικοί πλοιοκτήτες που επωφελούνται από τέτοιες
συµφωνίες πρέπει σταδιακά να αναλάβουν µεγαλύτερη ευθύνη για τη χρηµατική αντιπαροχή
που καταβάλλεται στις χώρες εταίρους ως αντάλλαγµα για τα αλιευτικά δικαιώµατα». Ο
εισηγητής συµφωνεί µε τη θέση της Επιτροπής ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει να έχουν
ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης της αλιευτικής βιοµηχανίας τους. Αυτή η στάση δεν φαίνεται να
διαφέρει πολύ από την προηγούµενη προσέγγιση της Επιτροπής που απέβλεπε στην αύξηση
του επιπέδου των στοχοθετηµένων µέτρων προκειµένου να αναπτυχθούν οι τοπικές
βιοµηχανίες. Η συνολική χρηµατική αντιπαροχή προς τις τρίτες χώρες αντανακλά την αξία
των αλιευτικών δυνατοτήτων και µοιράζεται µεταξύ της Κοινότητας και των πλοιοκτητών
κατά τρόπο που επιτρέπει την επικερδή εκµετάλλευση του στόλου αλιείας µεγάλης κλίµακας
της Ένωσης. Αν η ευαίσθητη ισορροπία επιµερισµού των δαπανών µεταξύ της Κοινότητας
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και των πλοιοκτητών διαταραχθεί, µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη πολλών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το είδος αλιείας. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να µην εισαγάγει δραστικές αλλαγές στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιό της όσον αφορά την αλιεία µεγάλης κλίµακας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ως συνήθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε έκθεση αξιολόγησης για το αλιευτικό
πρωτόκολλο της περιόδου 1999-2002. Τα τελευταία στοιχεία του Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών για τη ∆ιατροφή και τη Γεωργία (1994) επισηµαίνουν παραγωγή 3 000 τόνων από την
τοπική αλιευτική βιοµηχανία και εισαγωγές περίπου 600 τόνων αλιευτικών προϊόντων. Ο
αλιευτικός στόλος αριθµεί 2 400 µικρά σκάφη (πιρόγες), 6 θυνναλιευτικά γρι-γρι, 5
παραγαδιάρικα επιφανείας και 21 θυνναλιευτικά µε συρτές, που προσφέρουν άµεση
απασχόληση σε περίπου 2 900 αλιείς.
Σύµφωνα µε το έγγραφο αξιολόγησης της Επιτροπής, το Σάο Τοµέ έχει στο παρελθόν
υπογράψει διάφορες αλιευτικές συµφωνίες (Ρωσία, Γκαµπόν και Αγκόλα) οι οποίες όµως,
είτε δεν τέθηκαν ποτέ σε ισχύ είτε δεν είναι πλέον σε ισχύ. Η χρήση, από άποψη των αδειών
που εκδόθηκαν, ήταν ικανοποιητική για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι (80%), όχι όµως και για τα
παραγαδιάρικα επιφανείας (35%), ενώ ήταν µηδενική για τα θυνναλιευτικά µε συρτές. Τα
καταγεγραµµένα αλιεύµατα είναι εξαιρετικά χαµηλά. Έναντι επιπέδου αναφοράς 8 500
τόνων, το 1999 µόνο 2274 τόνοι αλιευµάτων τόννου δηλώθηκαν. Το 2000, η κατάσταση
επιδεινώθηκε περαιτέρω µε 1839 τόνους. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η συµφωνία αυτή
δεν αφορά µόνο τα αλιεύµατα αλλά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός δικτύου συµφωνιών
για τον τόννο στον Ατλαντικό, που επιτρέπει στην Κοινότητα να παρακολουθεί την κατανοµή
των αποθεµάτων. Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι το επίπεδο αλιευµάτων πιθανόν να µην
είναι γνωστό εκ των προτέρων και για το λόγο αυτόν η χωρητικότητα αναφοράς σε τόνους
για τον τόννο καθορίστηκε για άλλη µια φορά στους 8 500 τόνους. Όσον αφορά τις
διαθέσιµες πιστώσεις για τα στοχοθετηµένα µέτρα, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το Σάο
Τοµέ, τη στιγµή της σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης (Φεβρουάριος 2002), είχε ζητήσει
µόνο το µερίδιο του πρώτου έτους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρά το επίπεδο χαµηλής χρήσης του προηγούµενου πρωτοκόλλου, όχι µόνο όσον αφορά
την ανάκληση αδειών αλλά και τα δηλωµένα αλιεύµατα, ο εισηγητής εκτιµά ότι το αλιευτικό
πρωτόκολλο προσφέρει πλεονεκτήµατα και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Κατά πρώτον,
θα διασφαλίσει την οµαλή διέλευση των ευρωπαϊκών σκαφών σε θαλάσσιες περιοχές
παρακείµενες µε αυτές που ανήκουν σε χώρες µε τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη
υπογράψει αλιευτικές συµφωνίες. Για το Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, το πρωτόκολλο προσφέρει
χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη της τοπικής αλιευτικής βιοµηχανίας µιας χώρας που
αντιµετωπίζει σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά ανησυχητική η
επισήµανση της έκθεσης αξιολόγησης ότι, κατά τα φαινόµενα, το Σάο Τοµέ � που εξαρτάται
τόσο πολύ από την εξωτερική βοήθεια � δεν µπορεί να απορροφήσει όλα τα διαθέσιµα
κονδύλια για τα στοχοθετηµένα µέτρα. Ο εισηγητής καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα διαθέσιµα κονδύλια για την
ανάπτυξη της τοπικής βιοµηχανίας θα χρησιµοποιηθούν σωστά. Για άλλη µία φορά, το
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Κοινοβούλιο επιµένει ότι πρέπει να λαµβάνει αντίγραφο της έκθεσης σχετικά µε την
εφαρµογή των στοχοθετηµένων µέτρων.

Η απαγόρευση της εκµετάλλευσης των αλιευτικών αποθεµάτων σε απόσταση 12 µιλίων από
τις ακτές θα προστατεύσει αυτά τα αποθέµατα και θα διασφαλίσει τα αλιεύµατα και το
εισόδηµα των ντόπιων αλιέων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί από την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής είναι ότι
η µέση χρήση των προσφερόµενων αλιευτικών δυνατοτήτων κυµάνθηκε σε φτωχά επίπεδα,
τόσο από άποψη του αριθµού των αδειών που εκδόθηκαν όσο και από την ποσότητα των
δηλωµένων αλιευµάτων, ποσότητα δύσκολα προβλέψιµη λόγω του µεταναστευτικού
χαρακτήρα πολλών από τα είδη στόχου. Παρά τα χαµηλά ποσοστά χρήσης, ο εισηγητής
τάσσεται υπέρ της συνέχισης της συµφωνίας δεδοµένου ότι αποτελεί επίσης µέρος ενός
δικτύου συµφωνιών και επιτρέπει στα σκάφη της ΕΕ να κινούνται ευέλικτα καθόσον
κυνηγούν εξαιρετικά µεταναστευτικά αποθέµατα. ∆εύτερον, η συµπερίληψη της
πειραµατικής αλιείας καβουριών θα µπορούσε να προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες στα
αλιευτικά σκάφη της ΕΕ. Τέλος, η αναπροσαρµογή των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα
παραγαδιάρικα και τα θυνναλιευτικά µε συρτές σε πιο ρεαλιστικό επίπεδο θα επιφέρει
µάλλον καλύτερη ισορροπία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης αδειών.

Ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το νέο πρωτόκολλο.


