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ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08662/2019),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου 
Ακρωτηρίου (2019-2024) (08668/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) 
και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C9-0004/2019),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της ... 20201 σχετικά με το σχέδιο 
απόφασης,

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

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου 
διαπραγματεύτηκαν νέα συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου 
Ακρωτηρίου) με πρωτόκολλο εφαρμογής, για περίοδο πέντε ετών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός στόχος της ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου είναι 
να ενισχύσει την αλιευτική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Πράσινου Ακρωτηρίου, προς το 
συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών, μέσω της προαγωγής μιας βιώσιμης αλιευτικής 
πολιτικής και μιας βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Πράσινου Ακρωτηρίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της 
προηγούμενης ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου κυμάνθηκε από 58% έως 68%, με 
καλή χρήση για τα γρι-γρι και μέτρια χρήση για τα παραγαδιάρικα και τα αλιευτικά 
σκάφη με καλάμι·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου θα πρέπει να προαγάγει 
μια αποτελεσματικότερη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών κοινοτήτων του Πράσινου 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_xxx.
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Ακρωτηρίου και των συναφών κλάδων και δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στήριξη που θα παρέχεται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου πρέπει να συνάδει με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη, που 
εκπονήθηκε από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη για την ενίσχυση της παραγωγής και της 
επαγγελματοποίησης του τομέα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού 
σε τρόφιμα και απασχόληση·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, θέτει στη 
διάθεση του Πράσινου Ακρωτηρίου πολυετή προϋπολογισμό ύψους 55 εκατ. EUR, με 
έμφαση σε έναν βασικό τομέα, ήτοι στη σύμβαση για τη χρηστή διακυβέρνηση και την 
ανάπτυξη (GGDC)·

1. θεωρεί ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινο Ακρωτήριο θα πρέπει να επιδιώξει δύο στόχους ίσης 
σπουδαιότητας: 1) να παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα σκάφη της ΕΕ στην ΑΟΖ 
του Πράσινου Ακρωτηρίου, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών 
συμβουλών και χωρίς να παρεμβαίνει στα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που 
λαμβάνονται από τις περιφερειακές οργανώσεις στις οποίες ανήκει το Πράσινο 
Ακρωτήριο —ιδίως δε από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του 
Ατλαντικού (ICCAT)— ή να υπερβαίνει το διαθέσιμο πλεόνασμα· και (2) να 
προωθήσει περαιτέρω την οικονομική, χρηματοδοτική, τεχνική και επιστημονική 
συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην ΑΟΖ του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, και ταυτόχρονα να μην υπονομεύει τις κυρίαρχες επιλογές και 
τις στρατηγικές του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την εν λόγω ανάπτυξη·

2. εφιστά την προσοχή στα ευρήματα της αναδρομικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης 
προοπτικών του Πρωτοκόλλου της ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου 2014-2018, του 
Μαΐου 2018, τα οποία αναφέρουν ότι το Πρωτόκολλο απέδειξε συνολικά την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την καταλληλότητά του έναντι των 
εμπλεκόμενων συμφερόντων, την συμβατότητά του ως προς την τομεακή πολιτική του 
Πράσινου Ακρωτηρίου και τον υψηλό βαθμό αποδοχής του από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, και καταλήγουν σε θετική εισήγηση υπέρ της σύναψης νέου Πρωτοκόλλου·

3. υποστηρίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου και το πρωτόκολλό της πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης και το σχέδιο για τη γαλάζια 
ανάπτυξη, με στόχο την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα του Πράσινου Ακρωτηρίου, 
και συγκεκριμένα θα πρέπει:

– να βελτιωθεί η διακυβέρνηση: να καταρτιστεί και να επικυρωθεί η νομοθεσία και 
να αξιοποιηθούν τα σχέδια διαχείρισης·

– να εφαρμοστεί αυστηρότερος έλεγχος και επιτήρηση στην ΑΟΖ του Πράσινου 
Ακρωτηρίου·

– να ενισχυθούν τα μέτρα καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και 
ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ), μεταξύ άλλων και στα εσωτερικά ύδατα·

– να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για 
αλιευτικές δραστηριότητες στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου, ιδίως μέσω 
αλιευτικών συμφωνιών, και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια δημοσιοποιώντας 



PR\1192085EL.docx 5/6 PE643.077v01-00

EL

οποιοδήποτε περιεχόμενο σχετικά με αυτές και θεσπίζοντας περιφερειακό 
πρόγραμμα για την εκπαίδευση και αξιοποίηση παρατηρητών·

– να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής και/ή ανακαίνισης λιμενικών και άλλων 
υποδομών εκφόρτωσης, για παράδειγμα στο λιμάνι του Mindelo (νήσος São 
Vicente)·

– να στηριχθεί η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες·

– να θεσπιστούν προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές·

– να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν την ενίσχυση ενώσεων οι οποίες 
εκπροσωπούν άνδρες και γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό 
κλάδο, ιδίως όταν ασχολούνται με την παραδοσιακή αλιεία μικρής κλίμακας, και 
να προωθηθεί έτσι η ενίσχυση των τεχνικών, διαχειριστικών και 
διαπραγματευτικών ικανοτήτων·

– να δημιουργηθούν και/ή να ανακαινιστούν κέντρα βασικής και επαγγελματικής 
κατάρτισης, και να αναβαθμιστεί έτσι το επίπεδο ικανοτήτων αλιέων και 
ναυτικών·

– να ενισχυθούν οι δυνατότητες επιστημονικής έρευνας και η ικανότητα 
παρακολούθησης των αλιευτικών πόρων·

– να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων συνολικά·

4. θεωρεί ότι απαιτείται πιο λεπτομερής αξιολόγηση όσον αφορά τα οφέλη που αποφέρει 
η εφαρμογή του πρωτοκόλλου στις τοπικές οικονομίες (απασχόληση, υποδομές, 
βελτιώσεις στον κοινωνικό τομέα)·

5. κρίνει σκόπιμη την ενίσχυση του όγκου και της αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με 
όλα τα αλιεύματα (στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και σχετικά με την κατάσταση 
διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων, και κρίνει επίσης σκόπιμη την καλύτερη εκτέλεση 
της χρηματοδότησης από την τομεακή στήριξη για να είναι δυνατή η πιο ακριβής 
αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις 
αλιευτικές κοινότητες·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών συνεργασίας και 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας με αποδέκτη το Πράσινο Ακρωτήριο, να έχουν υπόψη 
τους ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η τομεακή στήριξη που προβλέπεται σε 
αυτήν τη ΣΣΒΑ θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη συμβολή στην ενίσχυση των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους 
με το Πράσινο Ακρωτήριο για να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ενίσχυσης της 
μελλοντικής αναπτυξιακής βοήθειας, κυρίως στο πλαίσιο του νέου Μηχανισμού 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) που προτάθηκε ως τμήμα 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στο Πράσινο Ακρωτήριο και το γεγονός ότι η 
πολιτική σταθερότητα της χώρας σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό πλαίσιο πρέπει να 
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υποστηρίζεται και να ανταμείβεται· 

8. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου να 
χρησιμοποιήσει την οικονομική συνεισφορά που προβλέπεται από το πρωτόκολλο για 
να ενισχύσει τον εθνικό αλιευτικό κλάδο σε βάθος χρόνου, και να ενθαρρύνει τη 
ζήτηση για τοπικές επενδύσεις και βιομηχανικά σχέδια, δημιουργώντας έτσι θέσεις 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

9. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιεί τα πρακτικά 
και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 της συμφωνίας και τα πορίσματα των ετήσιων αξιολογήσεων· καλεί την 
Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως 
παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των αλιευτικών κοινοτήτων του Πράσινου Ακρωτηρίου·

10. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, να 
ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο των διαδικασιών 
που αφορούν το Πρωτόκολλο και, κατά περίπτωση, για ενδεχόμενη ανανέωσή του, 
δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του 
άρθρου 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ·

11. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής, και ιδιαίτερα του Συμβουλίου, στο γεγονός ότι η 
διαδικασία που ακολουθείται μονίμως με την προσωρινή εφαρμογή διεθνών 
συμφωνιών πριν από την έγκριση του Κοινοβουλίου δεν συνάδει με τις κατευθυντήριες 
αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, καθώς και 
στο ότι η πρακτική αυτή υπονομεύει σημαντικά τη θέση του Κοινοβουλίου ως του 
μόνου άμεσα δημοκρατικά εκλεγμένου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου και επίσης 
βλάπτει τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της Ένωσης στο σύνολό της·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.


