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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. παρατηρεί ότι, στις σημερινές συνθήκες υπερεκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, το 
νέο βάρος αναφοράς εμφανίζει αύξηση κατά 60% έναντι του ισχύοντος πρωτοκόλλου· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει πολύ προσεκτική παρακολούθηση της κατάστασης των 
αποθεμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους πελαγικούς καρχαρίες, των οποίων η 
τρωτότητα έχει επισημανθεί από τους επιστήμονες·

2. ζητεί από την Επιτροπή και το Πράσινο Ακρωτήριο να προσκομίσουν ακριβέστερα 
στοιχεία σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις που έχουν οι διάφορες αλιευτικές 
συμφωνίες της οικείας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στα αλιεύματα· 

3. έχει υπόψη του τις πολυάριθμες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Πράσινο 
Ακρωτήριο και εκτιμά συνεπώς ότι το εν λόγω πρωτόκολλο και η χρηματοδοτική 
συνεισφορά οφείλουν να συμβάλουν στην υλοποίηση των εξής προτεραιοτήτων: 

– προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με υποστήριξη της τοπικής 
αλιείας μικρής κλίμακας, του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών και της 
θέσης των γυναικών, οι οποίες έχουν αναλάβει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
εμπορία και στην επεξεργασία· 

– βελτίωση των γνώσεων και της επιστημονικής συνεργασίας σε αυτήν την 
ωκεάνια περιοχή, με το να επιτρέπεται σε τοπικούς επιστήμονες να επιβιβάζονται 
σε σκάφη που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή· 

– συμμετοχή σε μια φιλόδοξη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Πράσινου Ακρωτηρίου στην «Δεκαετία ωκεανολογίας για βιώσιμη ανάπτυξη»· 

– ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης σκοπό την 
πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

– καταπολέμηση της ρύπανσης, με τη στήριξη της συλλογής πλαστικών από τους 
ντόπιους αλιείς· 

4. ζητεί διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη χρήση της τομεακής χρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταστεί δυνατή μια καλύτερη παρακολούθηση· 
ζητεί, ως εκ τούτου, στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών της Επιτροπής και εκτιμά ότι η αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Πράσινο 
Ακρωτήριο μπορεί να συνεισφέρει στην παρακολούθηση του εν λόγω πρωτοκόλλου· 

5. συνιστά την ευθυγράμμιση της παρούσης συμφωνίας με άλλα προγράμματα, 
χρηματοδοτούμενα από άλλους δωρητές, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα.


