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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα σημεία κατά την εφαρμογή της συμφωνίας:

1. η πρόσβαση των σκαφών της ΕΕ πρέπει να περιορίζεται στους αλιευτικούς πόρους τους 
οποίους η Ακτή Ελεφαντοστού δεν διαθέτει την ικανότητα να εκμεταλλευθεί 
(πλεόνασμα πόρων) και δεν θα πρέπει να στοχεύει ποτέ σε αλιεύματα που υπερβαίνουν 
τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση· οι διατροφικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού πρέπει 
να έχουν προτεραιότητα, προκειμένου να προάγεται η επισιτιστική ασφάλεια του 
τοπικού πληθυσμού και να αντικατοπτρίζονται στις τοπικές υποχρεώσεις εκφόρτωσης·

2. η Επιτροπή θα πρέπει να παροτρύνει τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού να 
χρησιμοποιεί την οικονομική συνεισφορά που προβλέπεται από το πρωτόκολλο για την 
τομεακή στήριξη με σκοπό τη βιώσιμη ενίσχυση της εθνικής της αλιευτικής 
βιομηχανίας, και ιδίως της παραδοσιακής αλιείας, την ενθάρρυνση της ζήτησης 
τοπικών επενδύσεων και βιομηχανικών σχεδίων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

3. η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να συμπεριληφθούν στο πολυετές τομεακό 
πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου στόχοι οι οποίοι:

– προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής, και ιδίως της παραδοσιακής, αλιείας και 
μεταποίησης ιχθύων, καθώς και άλλες τοπικές δραστηριότητες και συμπράξεις που 
συνδέονται με τον τομέα αυτό·

– προωθούν τον ρόλο των γυναικών και των νέων στην παραδοσιακή αλιεία, ιδίως 
ρυθμίζοντας την κλίμακα πώλησης παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και τόνου 
χαμηλότερης ποιότητας, των- αποκαλούμενων «πλαστών αλιευμάτων», έτσι ώστε ένα 
δίκαιο μερίδιο να πωλείται απευθείας στους τοπικούς παράγοντες της αγοράς· 

– ενισχύουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των υδάτων της Ακτής 
του Ελεφαντοστού με την εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής για την προστασία 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και, συνεπώς, αποτρέπουν περαιτέρω 
την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και τις δυσμενείς επιπτώσεις της στην 
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον·

– εγγυώνται τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση της τομεακής χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του πρωτοκόλλου, προκειμένου να παρακολουθούνται και να βελτιώνονται 
τα ποσοστά απορρόφησης, και διασφαλίζουν ότι η συμφωνία αποφέρει απτά 
αποτελέσματα για τη στήριξη της τοπικής αλιείας και του τοπικού πληθυσμού 
γενικότερα·

4. η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στήριξη στη Δημοκρατία της Ακτής του 
Ελεφαντοστού όσον αφορά τη διαχείριση της ικανότητας απορρόφησης των πόρων που 
λαμβάνει, προκειμένου να διασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση τους και να εξασφαλίσει ότι 
η συμφωνία θα έχει απτά αποτελέσματα για την τοπική αλιεία και τον τοπικό πληθυσμό 
εν γένει·
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5. πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι προβλεπόμενες από το πρωτόκολλο δυνατότητες 
απασχόλησης ντόπιων ναυτών στα σκάφη της ΕΕ με προτεραιότητα στους ναύτες από 
την Ακτή Ελεφαντοστού·

6. η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για τη διεξαγωγή της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο πρωτόκολλο και στο επόμενο 
πολυετές τομεακό πρόγραμμα, ώστε να κατοχυρώνονται βιώσιμες πρακτικές, η 
εργατική νομοθεσία και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς και οι όροι προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θεσπίζονται στη συμφωνία· θα πρέπει να 
υποβάλλεται ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να ενθαρρύνεται η 
διαφάνεια και να διασφαλίζεται ότι το κονδύλιο που προορίζεται για τη στήριξη της 
αλιευτικής πολιτικής στην Ακτή Ελεφαντοστού χρησιμοποιείται όντως για τον σκοπό 
αυτό· οι περιφερειακές πτυχές θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
προετοιμασία της έκθεσης, ώστε να αναδεικνύεται ο αντίκτυπος των αλιευτικών 
συμφωνιών που έχει συνάψει η ΕΕ στην περιοχή, καθώς και ο αντίκτυπός τους στην 
αλιευτική συμφωνία με την Ακτή Ελεφαντοστού.
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