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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. υπενθυμίζει την ανάγκη συνεκτικότητας μεταξύ της ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής 
και των αναπτυξιακών στόχων οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

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· 
συνιστά θερμά την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της αλιευτικής 
έρευνας και διαχείρισης·

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

5. τονίζει ότι η τομεακή στήριξη θα πρέπει να συμβάλλει με βιώσιμο τρόπο στην 
ανάπτυξη του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας και της τοπικής αλιείας, ιδίως προς 
όφελος των γυναικών και των νέων· συνιστά τη συμμετοχή των τοπικών αλιευτικών 
κοινοτήτων στον καθορισμό των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 
τομεακής στήριξης·

6. ενθαρρύνει τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν την εκφόρτωση των 
αλιευτικών προϊόντων  και την επί τόπου προσθήκη αξίας σε αυτά των αλιευτικών 
προϊόντων, ούτως ώστε η συμφωνία να παράγει απτά αποτελέσματα για την τοπική 
αλιεία και την αλιεία μικρής κλίμακας·

7. συνιστά να παρέχεται η τομεακή στήριξη συμπληρωματικά και συνεκτικά προς άλλα 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από άλλους χορηγούς στη Γουινέα Μπισάου, 
ώστε να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση.


