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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:

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική πρέπει να συνάδει με τους 
αναπτυξιακούς στόχους που ορίζει το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με τους στόχους που ορίζει ο υπ’ αριθ. 14 Στόχος 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG/ΣΒΑ) της Ατζέντας 2030 – Διατήρηση και βιώσιμη χρήση 
των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με σκοπό τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

2. επιμένει ότι η πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει 
πραγματικά να περιορίζεται στο πλεόνασμα των αλιευτικών πόρων, σύμφωνα με την 
αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης· υπενθυμίζει ότι η αλιεία από τα ευρωπαϊκά 
σκάφη δεν πρέπει να συνιστά απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια των τοπικών 
πληθυσμών·

3. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων που 
να καθιστούν δυνατό τον ακριβή προσδιορισμό της κατάστασης των αλιευτικών πόρων· 
τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των κοινών επιστημονικών ομάδων που έχουν την 
ευθύνη να παρέχουν επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την κατάσταση των 
ιχθυαποθεμάτων, προκειμένου να αποφεύγεται η υπεραλίευση· ζητεί να δοθούν στις 
ομάδες αυτές επαρκείς οικονομικοί, τεχνικοί και ανθρώπινοι πόροι για να μπορούν να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους και να συνεργάζονται με τις Περιφερειακές Οργανώσεις 
Διαχείρισης της Αλιείας (RFMOs/ΠΟΔΑ)· συνιστά θερμά την ενίσχυση της 
περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της αλιευτικής έρευνας και διαχείρισης·

4. καλεί την Επιτροπή και την Γουινέα Μπισάου να παράσχουν ακριβέστερα στοιχεία 
σχετικά με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη βιομηχανική αλιεία 
στην περιοχή· καλεί την Επιτροπή ειδικότερα να μεριμνήσει ώστε οι αρχές της 
Γουινέας Μπισάου να διαβιβάζουν με διαφάνεια πληροφορίες για τυχόν υπογραφές 
άλλων συμφωνιών που επιτρέπουν σε ξένους στόλους να έχουν πρόσβαση στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη τους·

5. ζητεί διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
δημοσίευση του καταλόγου των χρηματοδοτούμενων έργων·

6. ζητεί συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση της τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης και για την ενίσχυση των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από τους 
θαλάσσιους πόρους· τονίζει ειδικότερα ότι η τομεακή στήριξη θα πρέπει να συμβάλλει 
με βιώσιμο τρόπο στην ανάπτυξη του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας και της 
τοπικής αλιείας, συμπεριλαμβανομένου του μεταποιητικού κλάδου, και ιδίως να είναι 
προς όφελος των γυναικών και των νέων· καλεί την ΕΕ να παράσχει τεχνική βοήθεια 
για την ενίσχυση της αξιακής αλυσίδας και των συστημάτων πιστοποίησης της αλιείας 
μικρής κλίμακας· συνιστά, ένα μέρος του πολυετούς τομεακού προγράμματος να 
αφιερωθεί σε δραστηριότητες που θα αυξάνουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την εποπτεία, ως μέσα κυρίως για την πρόληψη της παράνομης, αδήλωτης και 
ανεξέλεγκτης αλιείας· συνιστά, επιπλέον, να ζητείται η γνώμη των τοπικών αλιευτικών 
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κοινοτήτων για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στο πλαίσιο της τομεακής 
στήριξης· 

7. ενθαρρύνει τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν την εκφόρτωση των 
αλιευτικών προϊόντων και την επί τόπου προσθήκη αξίας σε αυτά, ώστε η συμφωνία να 
παράγει απτά αποτελέσματα για την τοπική αλιεία και την αλιεία μικρής κλίμακας· 
τονίζει τη σημασία του να αποκτήσουν οι τοπικές κοινότητες επίγνωση για τη 
διαχείριση, την προστασία και τη διατήρηση των φυσικών πόρων προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και να καταπολεμηθεί η φτώχεια·

8. υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο των γυναικών στη μη βιομηχανική αλιεία, και ιδίως στην 
εμπορία και την μεταποίηση των προϊόντων· υπενθυμίζει τη σημασία του να 
δημιουργηθεί στήριξη υπό μορφή κατάρτισης ή μικρών υποδομών στην ψυκτική 
αλυσίδα·

9. τονίζει ότι η συμφωνία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες και προτεραιότητες 
της Γουινέας Μπισάου· καλεί την Επιτροπή να ορίσει στο πλαίσιο αυτό μια 
απαγορευμένη ζώνη για τις παράκτιες μηχανότρατες, ώστε να μειωθεί η επίπτωσή τους 
στους τοπικούς αλιείς και να μην αλιεύονται είδη σημαντικά για τον τοπικό πληθυσμό 
σε περιοχές όπου αλιεύουν κάτοικοι του τόπου· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε οι μηχανότρατες να δηλώνουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματά τους –ανά είδος και 
ανά ποσότητα· 

10. συνιστά να ληφθούν μέτρα ώστε η τομεακή στήριξη να παρέχεται συμπληρωματικά και 
συνεκτικά προς άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από άλλους διεθνείς 
εταίρους στη Γουινέα Μπισάου, ώστε να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση·

11. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της 
Φύσης (IUCN), η μακροπρόθεσμη διατήρηση των φυσικών πόρων της παράκτιας 
ζώνης της Γουινέας Μπισάου αντιπροσωπεύει μείζονα συμβολή στη διατήρηση της 
παγκόσμιας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων προσφέροντας περιοχές ωοθέτησης για τις 
μεγαλύτερες αποικίες θαλασσίων χελωνών στην Ατλαντική ακτή της Αφρικής, 
φιλοξενώντας ένα εκατομμύριο αποδημητικών πτηνών από την Ευρώπη κάθε χρόνο, 
και προσφέροντας τροφή, καταφύγιο και χώρους ωοτοκίας σε ψάρια και καρκινοειδή·

12. τονίζει τη σημασία του προγράμματος διατήρησης και βιώσιμης χρήσης των 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης της Γουινέας Μπισάου· καλεί τις 
πολιτικές και διοικητικές αρχές της Γουινέας Μπισάου να αυξήσουν τα μέτρα 
προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, με σκοπό 
τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και την εκμετάλλευση 
των αλιευτικών πόρων κατά τρόπο συμβατό με τους ΣΒΕ και με την εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών του τομέα·

13. υπενθυμίζει ότι η Γουινέα Μπισάου, της οποίας τα μαγκρόβια δάση, που καλύπτουν το 
8 % του εδάφους της χώρας, χρησιμεύει ως κλιματικός αποσβεστήρας και λειτουργεί 
ανασχετικά στην απερήμωση των νοτιότερων χωρών και στη διάβρωση των ακτών· 
επαναλαμβάνει τη σημασία του να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση των 
μαγκρόβιων (ριζοφόρων) και των πόρων που εξαρτώνται από αυτά· υπενθυμίζει 
γενικότερα τη σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, που θα 
πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ένα εργαλείο για τη διατήρηση και ορθολογική χρήση 
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των φυσικών πόρων στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης και ως συμβολή στη 
διατήρηση οικοσυστημάτων και ειδών·

14. υπενθυμίζει ότι οι θαλάσσιοι πόροι είναι διασυνοριακής φύσης· επισημαίνει ότι στη 
Νοτιοανατολική Αφρική έχει υπολογιστεί, σύμφωνα με έκθεση της Οργάνωσης του 
ΟΗΕ για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO), πως υπάρχει υπεραλίευση εννέα 
ιχθυαποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων του Galeoides decadactylus και των ειδών του 
γένους Pomadasys· ζητεί ως εκ τούτου να ληφθεί υπόψη η αθροιστική επίπτωση των 
διαφόρων αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με χώρες της περιοχής, ώστε να 
βελτιωθούν οι περιφερειακές και παγκόσμιες στρατηγικές αλιευτικής διακυβέρνησης με 
τρίτες χώρες και να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων· καλεί 
τις κυβερνήσεις των κρατών της Δυτικής Αφρικής να δημιουργήσουν συστήματα 
ενημέρωσης για το σκοπό αυτό και να βελτιώσουν την περιφερειακή συνεργασία τους· 
υπενθυμίζει επί πλέον την ανάγκη ανάπτυξης των κατάλληλων διαδικασιών 
πιστοποίησης για τις εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ.
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