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ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (08928/2019),

– έχοντας υπόψη τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της 
Γουινέας Μπισάου (08894/2019)

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), καθώς και το άρθρο 218 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0011/2019),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της ...1 σχετικά με την πρόταση απόφασης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός στόχος της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας 
(ΣΣΒΑ) ΕΕ-Γουινέας Μπισάου είναι η ενίσχυση της αλιευτικής συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και της Γουινέας Μπισάου, προς το συμφέρον και των δύο μερών, μέσω της 
προώθησης μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των 
αλιευτικών πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Γουινέας Μπισάου, 
καθώς και της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα της Γουινέας Μπισάου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της 
προηγούμενης ΣΣΒΑ θεωρείται συνολικά ικανοποιητική·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου έχει μεγάλη σημασία στο 
πλαίσιο των ΣΣΒΑ που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες, και ότι επί του παρόντος 
είναι η τρίτη σημαντικότερη όσον αφορά τα σχετικά κονδύλια και προσφέρει το 
πρόσθετο πλεονέκτημα της δυνατότητας πρόσβασης σε μικτούς τύπους αλιείας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της αλιείας της Γουινέας Μπισάου στον πλούτο 
της χώρας είναι πολύ χαμηλή (3,5 % του ΑΕγχΠ το 2015), αν και τα κονδύλια που θα 
λάβει μέσω της ΣΣΒΑ ως αντιστάθμιση για την πρόσβαση σε πόρους συμβάλλουν 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(0000)0000.
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σημαντικά στα δημόσια οικονομικά της·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το 
πρωτόκολλο, οι αλιευτικές δυνατότητες θα καθοριστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους: 
κατά τα πρώτα δύο έτη ως αλιευτική προσπάθεια (υπολογιζόμενη σε κόρους ολικής 
χωρητικότητας) και κατά τα τελευταία τρία έτη ως συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα 
(σε τόνους)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την 
εφαρμογή, κατά τα πρώτα δύο έτη του πρωτοκόλλου, ενός συστήματος ηλεκτρονικής 
αναφοράς των αλιευμάτων (ERS) και την επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με τα 
αλιεύματα· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η ΕΕ έχει συνάψει αλιευτικές συμφωνίες με τη 
Γουινέα Μπισάου από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η συνιστώσα των συμφωνιών 
αυτών που αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη (τομεακή στήριξη) δεν έχει 
συνεισφέρει καθόλου στην προώθηση ούτε σημαντικής ανάπτυξης του τοπικού 
αλιευτικού τομέα ούτε της ανάπτυξης συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αναπτυχθεί ο αλιευτικός τομέας της Γουινέας Μπισάου, 
πρέπει να δημιουργηθούν βασικές υποδομές, όπως λιμένες, χώροι εκφόρτωσης, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μονάδες μεταποίησης, που δεν υπάρχουν ακόμη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει απαγορεύσει το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων από τη 
Γουινέα Μπισάου εδώ και πολλά χρόνια, λόγω της αδυναμίας της χώρας να 
συμμορφωθεί με τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται από την ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία πιστοποίησης του εργαστηρίου ανάλυσης 
(CIPA) είναι το βασικό εμπόδιο για τις εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Γουινέα 
Μπισάου στην ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Γουινέας Μπισάου έχουν τη δικαιολογημένη 
φιλοδοξία για αύξηση της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από την εκμετάλλευση 
των αλιευτικών πόρων στην ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου, δεδομένου ότι επί του 
παρόντος το μεγαλύτερο μέρος αυτής της προστιθέμενης αξίας δεν παραμένει εντός της 
χώρας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση απασχόληση στον αλιευτικό τομέα στη Γουινέα 
Μπισάου είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη, ακόμη και στην περίπτωση των ντόπιων που 
είναι μέλη πληρώματος σε πλοία (αυτήν τη στιγμή είναι λιγότεροι απ’ ό,τι μετά τη 
σύναψη του προηγούμενου πρωτοκόλλου)·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος στην καταπολέμηση της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας στα χωρικά ύδατα της Γουινέας 
Μπισάου, χάρη στις βελτιωμένες μεθόδους εποπτείας που εφαρμόζονται στην ΑΟΖ της 
Γουινέας Μπισάου, και συγκεκριμένα εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη FISCAP 
(Επιθεώρηση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων), που περιλαμβάνει σώμα 
παρατηρητών και ταχύπλοων περιπολικών σκαφών, εξακολουθούν να υπάρχουν 
αδυναμίες και ελλείψεις που πρέπει να ξεπεραστούν, μεταξύ άλλων όσον αφορά το 
σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS)·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την κατάρτιση προφίλ για 
τα αποθέματα βενθοπελαγικών ειδών στην ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου και ειδικότερα 
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την «έκθεση της εκστρατείας για την αξιολόγηση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στην 
ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου» του Ιανουαρίου 2019·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των συστάσεων που είχαν προηγουμένως 
διατυπωθεί από το Κοινοβούλιο στο ισχύον πρωτόκολλο δεν ήταν απολύτως 
ικανοποιητική·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε 
όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο ή την ανανέωσή του·

1. επισημαίνει τη σημασία της ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου, τόσο για τη Γουινέα Μπισάου 
όσο και για τους στόλους της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε ύδατα της Γουινέας 
Μπισάου· τονίζει ότι υπάρχει περιθώριο για πιο ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά τη 
συνεργασία στον τομέα της αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γουινέας Μπισάου και θεωρεί ότι θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να υπερβεί τα προηγούμενα πρωτόκολλα σχετικά με την εφαρμογή 
της εν λόγω συμφωνίας·

2. θεωρεί ότι υπήρξε διαφοροποίηση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΣΣΒΑ ΕΕ-
Γουινέας Μπισάου: ενώ η συμφωνία έχει προσφέρει και παρέχει σημαντικές αλιευτικές 
δυνατότητες για σκάφη της ΕΕ στην ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου και οι ευρωπαίοι 
πλοιοκτήτες έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες αυτές, ο τοπικός 
αλιευτικός τομέας, ωστόσο, δεν έχει –συνολικά– αναπτυχθεί αρκετά ή με ικανοποιητικό 
τρόπο·

3. θεωρεί ότι μια μετάβαση όσον αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων (από 
τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας στη διαχείριση των συνολικών επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων) συνιστά πρόκληση για το παρόν πρωτόκολλο· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει χωρίς καθυστέρηση μια κατάλληλη και αποτελεσματική μετάβαση, η οποία 
θα διασφαλίζει την αναγκαία αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του ERS και την 
επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα· 

4. υποστηρίζει την ανάγκη για σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα της 
Γουινέας Μπισάου, συμπεριλαμβανομένου του αλιευτικού κλάδου και των συναφών 
δραστηριοτήτων, και καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα – 
συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αναθεώρησης και της ενίσχυσης της συνιστώσας της 
τομεακής στήριξης της συμφωνίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνθηκών για την 
αύξηση του ποσοστού απορρόφησης αυτής της στήριξης – προκειμένου να διασφαλιστεί 
μια αποτελεσματική αντιστροφή της πορείας που ακολουθείται τις τελευταίες δεκαετίες·

5. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου δεν θα επιτύχει τους στόχους της εάν δεν 
αυξήσει την προστιθέμενη αξία στη Γουινέα Μπισάου ως αποτέλεσμα της 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων της· υποδεικνύει ως τομείς προτεραιότητας της 
στήριξης της ΕΕ, για τους οποίους πρέπει να κινητοποιηθεί η απαραίτητη τεχνική και 
χρηματοδοτική συνδρομή:

α. την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας· 

β. την κατασκευή βασικών υποδομών για την αλιεία και τις συναφείς δραστηριότητες, 
όπως λιμένων (τόσο για σκάφη βιομηχανικής αλιείας όσο και για σκάφη 
ερασιτεχνικής αλιείας), τόπων εκφόρτωσης, αποθήκευσης και μεταποίησης ιχθύων, 
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αγορών, δομών διανομής και εμπορίας, εργαστηρίων ανάλυσης ποιότητας·

γ. την ενίσχυση των δυνατοτήτων των τοπικών φορέων στον τομέα της αλιείας μέσω της 
στήριξης οργανώσεων αλιέων·

δ. την κατάρτιση των επαγγελματιών του αλιευτικού τομέα· 

ε. την αναγνώριση και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αλιεία, καθώς και τη 
βελτίωση της οργάνωσης του ρόλου αυτού·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών 
συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και η τομεακή στήριξη που προβλέπεται στην 
ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να 
συντονίζονται πλήρως, με στόχο την ενίσχυση του τοπικού αλιευτικού τομέα και την 
πλήρη κυριαρχία της χώρας επί των πόρων της· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει, 
μέσω του ΕΤΑ και άλλων σχετικών μέσων, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
παροχή υποδομών οι οποίες, λόγω της κλίμακας και του κόστους τους, δεν μπορούν να 
κατασκευαστούν αποκλειστικά μέσω τομεακής στήριξης στο πλαίσιο της ΣΣΒΑ, όπως 
είναι για παράδειγμα οι αλιευτικοί λιμένες (τόσο για σκάφη βιομηχανικής αλιείας όσο 
και για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας)·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα και να καθορίσει επειγόντως 
τους όρους για την εξαγωγή αλιευτικών προϊόντων της Γουινέας Μπισάου στην ΕΕ, 
ιδίως όσον αφορά την εξακρίβωση της τήρησης των απαιτούμενων υγειονομικών 
συνθηκών και την πιστοποίηση του εργαστηρίου ανάλυσης (CIPA), δεδομένου ότι η 
ισχύουσα απαγόρευση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του τοπικού 
αλιευτικού τομέα και, κατά συνέπεια, για την επίτευξη των στόχων της ΣΣΒΑ·

8. υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεισφορά της ΣΣΒΑ στη δημιουργία 
άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας τοπικά, είτε σε σκάφη που δραστηριοποιούνται 
στο πλαίσιο της ΣΣΒΑ είτε σε αλιευτικές δραστηριότητες, τόσο προγενέστερου σταδίου 
όσο και μεταγενέστερου· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ικανοτήτων και στις προσπάθειες 
κατάρτισης για την επίτευξη αυτού του στόχου·

9. θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποσότητα και η ποιότητα των δεδομένων για όλα τα 
αλιεύματα (τόσο για τα στοχευόμενα όσο και για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα), για την 
κατάσταση διατήρησης των αλιευτικών πόρων στην ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου και, 
γενικότερα, για τον αντίκτυπο της ΣΣΒΑ στα οικοσυστήματα, και ότι θα πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια για την ανάπτυξη της ικανότητας της Δημοκρατίας της Γουινέας 
Μπισάου να αποκτήσει τέτοια δεδομένα· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας, 
ήτοι η μικτή επιτροπή και η μικτή επιστημονική επιτροπή, να μπορούν να λειτουργούν 
εύρυθμα, με τη συμμετοχή ενώσεων παραδοσιακής αλιείας, συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, εκπροσώπων των παράκτιων κοινοτήτων και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών της Γουινέας Μπισάου·

10. θεωρεί ότι, ενόψει ενδεχόμενης απαγόρευσης της αλιείας ή καθορισμού περιορισμών 
στην αλιεία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα οι τοπικές αλιευτικές ανάγκες ώστε να 
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διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των πόρων, με βάση αξιόπιστες επιστημονικές συμβουλές· 

11. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, ο έλεγχος και η 
επιτήρηση της ΑΟΖ της Γουινέας Μπισάου και να καταπολεμηθεί η ΠΛΑ αλιεία, μεταξύ 
άλλων μέσω της ενίσχυσης της παρακολούθησης των σκαφών (μέσω του συστήματος 
VMS)·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα 
συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής, το πολυετές τομεακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου και τα αποτελέσματα των 
ετήσιων αξιολογήσεών της, πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό του εν λόγω 
προγράμματος με το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της αλιείας της Γουινέας 
Μπισάου (2015-2020), τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής 
επιστημονικής επιτροπής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ΠΛΑ αλιεία στην ΑΟΖ 
της Γουινέας Μπισάου, την ένταξη των οικονομικών φορέων της ΕΕ στον αλιευτικό 
τομέα της Γουινέας Μπισάου (άρθρο 10 του πρωτοκόλλου) και την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών (π.χ. σε σχέση με τις συνεισφορές σε 
είδος που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος του πρωτοκόλλου)· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του 
πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του·

13. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει πληρέστερα τις συστάσεις που έχουν 
πλέον διατυπωθεί στη ΣΣΒΑ ΕΕ-Γουινέας Μπισάου, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις 
αυτές, μεταξύ άλλων, στις διαδικασίες για την ανανέωση του πρωτοκόλλου·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Γουινέας Μπισάου.


