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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12199/2019),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (12202/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9–
0001/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

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

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0001/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
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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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει υπογράψει μια σειρά από συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης 
(ΣΑΣ) και πρωτόκολλα με χώρες εκτός ΕΕ. Μέσω των ΣΑΣ, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική 
και τεχνική στήριξη ως αντάλλαγμα για τα αλιευτικά δικαιώματα όσον αφορά τα 
πλεονασματικά αποθέματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της εκάστοτε χώρας, 
σε ένα νομοθετικά ρυθμισμένο πλαίσιο. Οι συμφωνίες αυτές επικεντρώνονται επίσης στη 
διατήρηση των πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα 
σκάφη της ΕΕ υπόκεινται στους ίδιους κανόνες ελέγχου και διαφάνειας, και στηρίζοντας τη 
βιώσιμη αλιευτική πολιτική της χώρας εταίρου. Ταυτόχρονα, σε όλα τα πρωτόκολλα των 
αλιευτικών συμφωνιών περιλαμβάνεται ρήτρα σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τέθηκε σε ισχύ στις 29 Αυγούστου 2011 και 
έκτοτε ανανεώνεται σιωπηρά. Το τελευταίο πρωτόκολλο της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ 
των δύο μερών τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2014 και έληξε στις 22 Μαΐου 2018.

Η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (εφεξής «Σάο Τομέ και Πρίνσιπε») με σκοπό τη σύναψη νέου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας. Μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 17 
Απριλίου 2019 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε 
ετών από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του, ήτοι από την ημερομηνία της 
υπογραφής του.

Περιεχόμενο του πρωτοκόλλου 
Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής, το νέο 
πρωτόκολλο παρέχει στα ενωσιακά σκάφη αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα του Σάο Τομέ 
και Πρίνσιπε, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και σύμφωνα 
με τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού 
(ICCAT). Στο νέο αυτό πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2018) και της αξιολόγησης των προοπτικών σχετικά 
με το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου1. Το πρωτόκολλο θα επιτρέψει επίσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό 
την προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε και τη στήριξη των προσπαθειών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την 
ανάπτυξη του οικείου τομέα αλιείας προς το συμφέρον αμφοτέρων των μερών.

Αλιευτικές δυνατότητες

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες: 28 θυνναλιευτικά 

1 Évaluation rétrospective et prospective du protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable 
entre l’Union européenne et São Tomé-et-Príncipe (Αναδρομική αξιολόγηση και αξιολόγηση προοπτικών του 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Συντάκτες: Benoit Caillart, Philippe Tous και Christelle Le Grand, 22 Σεπτεμβρίου 
2017).
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης (16 για την Ισπανία και 12 για τη Γαλλία) και 6 
παραγαδιάρικα επιφανείας (5 για την Ισπανία και μία άδεια για την Πορτογαλία).

Χρηματική αντιπαροχή

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της ΕΕ ανέρχεται σε 840 000 EUR, με βάση:

 - το βάρος αναφοράς 8 000 τόνων ετησίως, για το οποίο ορίστηκε ποσό σχετικά με την 
πρόσβαση ύψους 400 000 EUR ετησίως κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου, και

 - τη στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε με το ποσό των 440 000 EUR ετησίως κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

Αλιεία στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
Ο τομέας της αλιείας συγκαταλέγεται στους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης του Σάο Τομέ 
και Πρίνσιπε. Ο αλιευτικός τομέας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε είναι αποκλειστικά 
παραδοσιακός και εκμεταλλεύεται παράκτιους και άκρως μεταναστευτικούς πόρους. 
Πρόσφατα αξιολογήθηκε ότι τα εγχώρια αλιεύματα υπερβαίνουν τους 12 000 τόνους, 
συμπεριλαμβανομένων 3 300 τόνων θυννοειδών. Ελλείψει εξαγωγών, όλα τα αλιεύματα 
αξιοποιούνται για τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς. Ο παραδοσιακός στόλος έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με αυξημένες εκφορτώσεις και μετάβαση από τον 
βιοπορισμό σε μια πιο εμπορική προσέγγιση.

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε χορηγεί πρόσβαση σε ξένα θυνναλιευτικά σκάφη από χώρες εκτός 
της ΕΕ, επιπλέον των σκαφών της ΕΕ. Κατά τα τελευταία έτη, οι αρχές του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε συνήψαν πρωτόκολλα με φορείς που εκπροσωπούν τα θυνναλιευτικά γρι-γρι με 
συρόμενα δίκτυα για περίπου 15 σκάφη. Τα εν λόγω πρωτόκολλα, τα οποία κοινοποιούν οι 
αρχές στους αξιολογητές, περιλαμβάνουν όρους πληρωμής διαφορετικούς από εκείνους που 
ισχύουν για τα σκάφη της ΕΕ, όρους παρακολούθησης που ευθυγραμμίζονται με τους όρους 
οι οποίοι ισχύουν για τα σκάφη της ΕΕ και ρήτρες για τη στήριξη της απασχόλησης των 
υπηκόων του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στα σκάφη.

Η διοίκηση που είναι αρμόδια για την αλιεία στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε διαθέτει μόνο 
εθνικά χρηματοδοτικά μέσα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική βοήθεια, 
προκειμένου να αναπτύξει τη διακυβέρνηση της αλιείας και να συμμορφωθεί με τα διεθνή 
πρότυπα. Η σύμπραξη με την ΕΕ είναι σημαντική για τη χώρα, προκειμένου να βελτιώσει τη 
διαχείριση της αλιείας και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) 
αλιείας.

Συμπεράσματα και συστάσεις
Η Επιτροπή διενήργησε το 2017 εκ των υστέρων αξιολόγηση του ισχύοντος πρωτοκόλλου 
της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, καθώς και εκ των 
προτέρων αξιολόγηση της ενδεχόμενης ανανέωσης του πρωτοκόλλου.2 

Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά του 
ενωσιακού τομέα αλιείας τόνου για αλιευτικές δραστηριότητες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 

2 Évaluation rétrospective et prospective du protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable 
entre l’Union européenne et São Tomé-et-Príncipe (Αναδρομική αξιολόγηση και αξιολόγηση προοπτικών του 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Συντάκτες: Benoit Caillart, Philippe Tous και Christelle Le Grand, 22 Σεπτεμβρίου 
2017).
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και ότι η ανανέωση του πρωτοκόλλου θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της παρακολούθησης, 
του ελέγχου και της επιτήρησης, καθώς και στη βελτίωση της διακυβέρνησης της αλιείας 
στην περιοχή. Η σημασία της ΑΟΖ στον Κόλπο της Γουινέας συμβάλλει στη σκοπιμότητα 
του προβλεπόμενου νέου πρωτοκόλλου τόσο για τον ενωσιακό κλάδο αλιείας τόνου όσο και 
για τη χώρα εταίρο.

Πρόκειται για σημαντική συμφωνία που παρέχει την ευκαιρία στην ΕΕ να ενισχύσει τη 
διακυβέρνηση των ωκεανών στην περιοχή, συμπληρώνοντας τις δράσεις στο πλαίσιο της 
ICCAT, καθώς δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης στην περιοχή νοτίως 
του Κόλπου της Γουινέας, μιας πολύ σημαντικής αλιευτικής ζώνης (Ισημερινή Γουινέα, 
Γκαμπόν και Αγκόλα).

Η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ (βλ. κανονισμό 
1005/20083). Εν προκειμένω, η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει σημαντικά τη δράση της κατά 
της ΠΛΑ αλιείας και να βελτιώσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων που 
διεξάγουν τα σκάφη της ΕΕ και άλλοι στόλοι που αλιεύουν στα ύδατα του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε. Από την άποψη αυτή, θα μπορούσε να ενισχυθεί η παρουσία παρατηρητών από τις 
εθνικές αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε επί των σκαφών. (Συμβολή στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη).

Οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θα πρέπει να προωθήσουν την εφαρμογή των 
ενωσιακών κανόνων για την αφαίρεση των πτερυγίων καρχαρία από ξένους στόλους4.

Υπάρχει ανάγκη για ένα σταθερό πλαίσιο πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους της περιοχής 
για τα σκάφη της ΕΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις 
περιφερειακές στρατηγικές στον τομέα της αλιείας. Επιπλέον, τα σκάφη της ΕΕ χρειάζονται 
δικαιώματα πρόσβασης συνοδευόμενα από ένα ισχυρό νομικό μέσο που παρέχει νομική 
σαφήνεια ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών (σκαφών και 
παράκτιων κρατών).

Μετά την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ΣΑΣ5, ο εισηγητής επιθυμεί να 
επισημάνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να τονίσει τη σημασία που έχουν 
οι αξιόπιστες πληροφορίες για τα ιχθυαποθέματα και τα δεδομένα για τα αλιεύματα, 
προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές και οι στόχοι που διέπουν την ΚΑλΠ και τις ΣΑΣ, καθώς 
και να συναχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα όσον αφορά την αξιολόγηση των ΣΑΣ.

Τέλος, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πλήρη και άμεση 
ενημέρωση, σε όλα τα στάδια, για τις διαδικασίες σχετικά με το πρωτόκολλο. Θα πρέπει να 
υποβάλλεται ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου, 
καθώς και για τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
για τα αλιεύματα.

3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού 
συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999.
4 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003.
5 Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Διαχειρίζεται ορθά η Επιτροπή τις συμφωνίες 
αλιευτικής σύμπραξης;», Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οκτ. 2015).
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει υπογράψει ορισμένες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης 
(ΣΑΣ) και πρωτόκολλα με χώρες εκτός ΕΕ. Μέσω των ΣΑΣ, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική 
και τεχνική στήριξη ως αντάλλαγμα για τα αλιευτικά δικαιώματα όσον αφορά τα 
πλεονασματικά αποθέματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της εκάστοτε χώρας, 
σε ένα νομοθετικά ρυθμισμένο πλαίσιο. Οι συμφωνίες αυτές επικεντρώνονται επίσης στη 
διατήρηση των πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα 
σκάφη της ΕΕ υπόκεινται στους ίδιους κανόνες ελέγχου και διαφάνειας και στηρίζοντας τη 
βιώσιμη αλιευτική πολιτική της χώρας εταίρου. Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί ρήτρα 
σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα πρωτόκολλα των 
αλιευτικών συμφωνιών.

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε (εφεξής «Σάο Τομέ και Πρίνσιπε») και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τέθηκε σε ισχύ 
στις 29 Αυγούστου 20111 και έκτοτε ανανεώνεται σιωπηρά. Το τελευταίο πρωτόκολλο της 
αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2014 και έληξε 
στις 22 Μαΐου 2018.

Η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με 
σκοπό τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου της ισχύουσας αλιευτικής συμφωνίας. Μετά το πέρας 
των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 17 Απριλίου 2019 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το 
πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής 
εφαρμογής του, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Αλιευτικές δυνατότητες
Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες: 28 θυνναλιευτικά 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της 
αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 205 
της 7.8.2007, σ. 35).
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γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις (16 για την Ισπανία και 12 για τη Γαλλία) και 6 
παραγαδιάρικα επιφανείας (5 για την Ισπανία και μία άδεια για την Πορτογαλία).

Χρηματική αντιπαροχή

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της ΕΕ ανέρχεται σε 840 000 EUR, με βάση:

- βάρος αναφοράς 8 000 τόνων ετησίως, για το οποίο ορίστηκε ποσό σχετικά με την 
πρόσβαση ύψους 400 000 EUR ετησίως κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου, και

- στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με 
το ποσό των 440 000 EUR ετησίως κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

Αλιεία στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
Ο αλιευτικός τομέας είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης στο Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε. Ο αλιευτικός τομέας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε είναι αποκλειστικά βιοτεχνικής 
κλίμακας και εκμεταλλεύεται παράκτιους και άκρως μεταναστευτικούς πόρους. Τα πιο 
πρόσφατα εγχώρια αλιεύματα υπερβαίνουν τους 12 000 τόνους, συμπεριλαμβανομένων 3 300 
τόνων θυννοειδών. Ελλείψει εξαγωγών, όλα τα αλιεύματα αξιοποιούνται για τον εφοδιασμό 
της εγχώριας αγοράς. Ο βιοτεχνικός στόλος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με 
αυξημένες εκφορτώσεις και μετάβαση από τον βιοπορισμό σε μια πιο εμπορική προσέγγιση.

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε χορηγεί πρόσβαση σε ξένα θυνναλιευτικά σκάφη από χώρες εκτός 
της ΕΕ, επιπλέον των σκαφών της ΕΕ. Κατά τα τελευταία έτη, οι αρχές του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε συνήψαν πρωτόκολλα με φορείς που εκπροσωπούν τα θυνναλιευτικά γρι-γρι για 
περίπου 15 σκάφη. Τα εν λόγω πρωτόκολλα, τα οποία κοινοποιούν οι αρχές στους 
αξιολογητές, περιλαμβάνουν όρους πληρωμής διαφορετικούς από εκείνους που ισχύουν για 
τα σκάφη της ΕΕ, όρους παρακολούθησης που ευθυγραμμίζονται με τους όρους οι οποίοι 
ισχύουν για τα σκάφη της ΕΕ και ρήτρες για τη στήριξη της απασχόλησης των υπηκόων του 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στα σκάφη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι το εν 
λόγω πρωτόκολλο και ολόκληρη η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ θα πρέπει να 
στηρίζουν τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

- προώθηση: μιας βιώσιμης οικονομίας, με ιδιαίτερη προσοχή στην τοπική αλιεία μικρής 
κλίμακας· του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία 
και την ασφαλή διάθεση ιδιαιτέρως ρυπογόνων υλικών όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα έλαια 
μηχανής· και της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων στην αλυσίδα αλιείας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες·  

- βελτίωση της γνώσης σχετικά με την ωκεάνια αυτή περιοχή και της επιστημονικής 
συνεργασίας, ιδίως δίνοντας τη δυνατότητα σε τοπικούς επιστήμονες και σε επιστήμονες της 
ΕΕ να επιβιβάζονται σε σκάφη που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή· αυτό 
συνεπάγεται επίσης την ακριβή γνώση των σωρευτικών επιπτώσεων των διάφορων 
αλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με τρίτες χώρες σχετικά 
με την κατάσταση των αλιευτικών πόρων στη συγκεκριμένη ωκεάνια περιοχή, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα με βιώσιμο τρόπο και ότι η 
θαλάσσια ζωή δεν πλήττεται από υπερεκμετάλλευση·

- ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής των εφαρμοστέων νόμων για 
την εξάλειψη της ΠΑΑ αλιείας· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθεί η στενή 
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συνεργασία με όλα τα άλλα προγράμματα στήριξης στον εν λόγω τομέα·

- διαφάνεια στη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ επιτυγχάνεται με την 
αξιοποίηση όλων των εφαρμοστέων κανόνων της ΕΕ, καθώς και του Κώδικα 
Δημοσιονομικής Διαφάνειας του ΔΝΤ (FTC), προκειμένου να διασφαλιστούν 
μεγιστοποιημένα οφέλη για τον πληθυσμό του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όπως επίσης για το 
οικοσύστημα και τη θαλάσσια ζωή της περιοχής. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης ελπίζει ότι το νέο πρωτόκολλο μπορεί να έχει τη δυνατότητα να 
ενθαρρύνει την υπεύθυνη και βιώσιμη νόμιμη χρήση των αλιευτικών πόρων, να προσφέρει 
μεγιστοποιημένα οφέλη και να οδηγήσει σε υψηλό βαθμό δημοσιονομικής διαφάνειας όσον 
αφορά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1 τέθηκε σε ισχύ στις 29 Αυγούστου 20112 και 
έκτοτε ανανεώνεται σιωπηρά. Το τελευταίο πρωτόκολλο της συμφωνίας άρχισε να ισχύει 
στις 23 Μαΐου 2014 και έληξε στις 22 Μαΐου 2018. 

Βάσει των σχετικών οδηγιών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με 
την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με σκοπό τη σύναψη 
νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας. Μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 17 
Απριλίου 2019 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Η διάρκεια του πρωτοκόλλου έχει 
καθοριστεί σε πέντε έτη. Παρέχει στα ενωσιακά σκάφη αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα 
του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
και σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών 
του Ατλαντικού (ICCAT). Στο εν λόγω νέο πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2018) και της 
αξιολόγησης των προοπτικών σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου. 
Αμφότερες οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το 
πρωτόκολλο θα επιτρέψει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε να 
συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των 
αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και τη στήριξη των προσπαθειών 
του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την ανάπτυξη του οικείου τομέα αλιείας προς το συμφέρον 
αμφοτέρων των μερών. 

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις ακόλουθες κατηγορίες:

1 ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 36.
2 ΕΕ L 31 της 31.1.2013, σ. 1.
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- 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης,

- 6 παραγαδιάρικα επιφανείας.

Η διαπραγμάτευση του νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με το Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης έναντι των 
χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και λαμβάνει ιδίως υπόψη 
τους στόχους της Ένωσης σχετικά με τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 840 000 EUR, με 
βάση:

α) το βάρος αναφοράς 8 000 τόνων ετησίως, για το οποίο ορίστηκε ποσό σχετικά με την 
πρόσβαση ύψους 400 000 EUR ετησίως για ολόκληρη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. 

β) τη στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε με το ποσό των 440 000 EUR ετησίως για ολόκληρη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. 
Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της 
βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων των εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων 
αλιευτικών πόρων του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται κατά 
την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του 
αποθεματικού για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ στις αρχές του έτους3.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τις τροποποιήσεις του 
πρωτοκόλλου που θεσπίζει η μεικτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί βάσει της συμφωνίας 
σύμπραξης.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη 
σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ της της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.

3 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού (2013/C 373/01).
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ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, 
Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José 
Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, 
Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, 
Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, 
Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, 
Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils 
Ušakovs, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, 
Younous Omarjee
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ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28 +
ECR Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

NI Mislav Kolakušić

PPE Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, 
Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

1 -
GUE/NGL Younous Omarjee

3 0
ID Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Hélène Laporte

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ 
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Έγγραφα αναφοράς 12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης 
έγκρισης

20.12.2019

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH
13.1.2020

Γνωμοδοτικές επιτροπές
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
13.1.2020

BUDG
13.1.2020

Εισηγητές
       Ημερομηνία ορισμού

Nuno Melo
22.10.2019

Εξέταση στην επιτροπή 24.9.2019 2.12.2019

Ημερομηνία έγκρισης 21.1.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

22
2
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao 
Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Chris Davies, Filip De 
Man, Diane Dodds, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, 
Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, 
Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Manuel Pizarro, Ruža 
Tomašić, Peter van Dalen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Nicolás González Casares, Nuno Melo, Caroline Roose, Maria Walsh

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 
του Κανονισμού) παρόντες κατά την 
τελική ψηφοφορία

Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White

Ημερομηνία κατάθεσης 23.1.2020



RR\1197221EL.docx 19/19 PE643.145v02-00

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22 +
ECR Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

GUE/NGL João Ferreira

PPE Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Nuno Melo, Cláudia Monteiro 
de Aguiar, Maria Walsh

RENEW Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel 
Pizarro

VERTS/ALE Christian Allard, Francisco Guerreiro

2 -
ID Filip De Man, France Jamet

2 0
ID Rosanna Conte

NI Diane Dodds

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


