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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 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08662/1/2019),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου 
Ακρωτηρίου (2019-2024) (08668/2019),

– 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-
0004/2019),

– έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...1 σχετικά με το σχέδιο απόφασης, 

– 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 (A9-0024/2020),

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 στα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(0000)0000.
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3.12.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με 
την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Catherine Chabaud

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας, η οποία συνήφθη το 2006 μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακρωτηρίου, είναι συμφωνία αλιείας τόνου. Το 
προηγούμενο πρωτόκολλο που συνήφθη για περίοδο 4 ετών έληξε τον Δεκέμβριο του 2018. 

Όπως και το προηγούμενο πρωτόκολλο, το νέο πρωτόκολλο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 
2019-2024, πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό περί κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑλΠ), ο οποίος επικεντρώνεται ειδικότερα στη βιωσιμότητα της αλιείας και στη χρηστή 
διακυβέρνηση, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνοχής των πολιτικών μεταξύ 
της ΚΑλΠ, των στόχων της συνεργασίας για την ανάπτυξη και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, και ιδίως του στόχου 14.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο νέο πρωτόκολλο ανέρχεται σε 750 000 EUR ετησίως. Το 
συνολικό αυτό ποσό διαιρείται σε ετήσιο ποσό 400 000 EUR για την πρόσβαση στην 
αλιευτική ζώνη (με βάρος αναφοράς τους 8000 τόνους ετησίως) και 350 000 EUR για την 
εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας και της γαλάζιας οικονομίας. 

Όσον αφορά την τομεακή στήριξη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό είναι αυξημένο 
έναντι του προηγούμενου πρωτοκόλλου, ως αντιστάθμισμα για την αύξηση του βάρους 
αναφοράς κατά 60 %. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήριο, η συντάκτρια θεωρεί ότι το εν λόγω 
πρωτόκολλο και ολόκληρη η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα πρέπει να 
στηρίζουν τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

- προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της 
τοπικής αλιείας μικρής κλίμακας, στον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και στη 
θέση των γυναικών, οι οποίες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην εμπορία και την 
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επεξεργασία· ως εκ τούτου, και όπως επισημαίνει η ΜΚΟ C.A.. P.E1, η στήριξη για την 
κατάρτιση ή τις μικρές υποδομές στην ψυκτική αλυσίδα θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική·

- βελτίωση της γνώσης σχετικά με την ωκεάνια αυτή περιοχή και της επιστημονικής 
συνεργασίας, ιδίως δίνοντας τη δυνατότητα σε τοπικούς επιστήμονες να επιβιβάζονται σε 
σκάφη που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή· αυτό συνεπάγεται επίσης την ακριβή 
γνώση των σωρευτικών επιπτώσεων των διαφόρων αλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει 
το Πράσινο Ακρωτήριο με τρίτες χώρες σχετικά με την κατάσταση των αλιευτικών πόρων 
στη συγκεκριμένη ωκεάνια περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του 
τοπικού αλιευτικού τομέα·

- συμμετοχή σε μια φιλόδοξη συμβολή της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου στη Δεκαετία 
του Ωκεανού·

- ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης με σκοπό την περαιτέρω 
πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει 
να υπάρξει στενός συντονισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων τομεακής στήριξης και των 
άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα, ιδίως μέσω του 
περιφερειακού προγράμματος για τη βελτίωση της περιφερειακής διακυβέρνησης της αλιείας 
στη Δυτική Αφρική·

- καταπολέμηση της ρύπανσης, με τη στήριξη της συλλογής πλαστικών από τους ντόπιους 
αλιείς.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί επίσης σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
ακόλουθα σημεία: 

- τα στοιχεία για τα αλιεύματα πελαγικών καρχαριών από ορισμένα ευρωπαϊκά σκάφη είναι 
ανεπαρκή· λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονικά τεκμηριωμένη ευπάθεια των εν λόγω 
ειδών, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά σκάφη δεν συμμετέχουν στην υπερεκμετάλλευσή τους·

- θα πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερος βαθμός διαφάνειας στη χρήση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης, προκειμένου να μετρηθεί καλύτερα ο αντίκτυπός της στην 
ανάπτυξη μιας γαλάζιας οικονομίας που θα ωφελεί τον πληθυσμό του Πράσινου Ακρωτηρίου 
στο σύνολό του. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι το νέο πρωτόκολλο ενδέχεται να έχει τη 
δυνατότητα να ενθαρρύνει την υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων 
και ότι μπορεί να συνάδει με τους στόχους των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας και της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, δεδομένου ότι παρέχονται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες 
σχετικά με την παρακολούθηση της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του 
πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της 

1 Συνασπισμός για δίκαιες συμφωνίες στον τομέα της αλιείας
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024).
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
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12.12.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με 
την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Margarida Marques

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας 
του Πράσινου Ακρωτηρίου1 τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 20072. Το ισχύον πρωτόκολλο 
της συμφωνίας άρχισε να ισχύει την 23η Δεκεμβρίου 2014 και έληξε στις 22 Δεκεμβρίου 
2018. 

Βάσει των σχετικών οδηγιών διαπραγμάτευσης3, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (εφεξής «Πράσινο Ακρωτήριο») 
με σκοπό τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας. Μετά το πέρας των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων, στις 12 Οκτωβρίου 2018 μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το 
πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής 
εφαρμογής του, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του, όπως αναφέρεται στο οικείο 
άρθρο 15.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής4, το νέο 
πρωτόκολλο παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, 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. Ο στόχος του 
πρωτοκόλλου είναι να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία του Πράσινου 
Ακρωτηρίου να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου και τη στήριξη 
των προσπαθειών του Πράσινου Ακρωτηρίου για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας του, 
προς το συμφέρον αμφοτέρων των μερών. 

1 ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 3.
2 ΕΕ L 107 της 25.4.2007, σ. 7.
3 Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 4-5 Ιουνίου 2018.
4 ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
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Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης,
 27 παραγαδιάρικα επιφανείας,
 14 θυνναλιευτικά με καλάμι.

Η διαπραγμάτευση νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο 
Ακρωτήριο εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης έναντι των χωρών 
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 750 000 EUR, με 
βάση:

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

 στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής και της γαλάζιας 
οικονομίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, με το ποσό των 350 000 EUR ετησίως 
καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους 
στόχους της εθνικής πολιτικής του Πράσινου Ακρωτηρίου στον τομέα της βιώσιμης 
διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων 
αλιευτικών πόρων 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 έτους5.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, 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 την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του 
πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024).

5 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (2013/C 373/01).
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