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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. δεδομένης της διασυνοριακής διάστασης της αλιευτικής δραστηριότητας και του 
αποδημητικού χαρακτήρα ορισμένων ειδών, καλεί την Επιτροπή και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να μελετήσουν μια περιφερειακή προσέγγιση διατήρησης και αξιοποίησης της 
αλιείας·

2. υπενθυμίζει την ανάγκη συνοχής των πολιτικών της ΕΕ με τους στόχους για την ανάπτυξη, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ·

3. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να θεσπίσει μια νέα γενιά συμφωνιών βιώσιμης 
αλιείας (ΣΒΑ) προωθώντας τη διατήρηση των πόρων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
τη χρηστή διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα της τομεακής στήριξης στις χώρες 
εταίρους μέσω της ενίσχυσης της επιβολής προϋποθέσεων·

4. επιθυμεί οι ΣΒΑ να αξιοποιούν περισσότερο την ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων 
χωρών στην παγκόσμια οικονομία, να ευνοούν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του 
τοπικού ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων και της αλιείας 
μικρής κλίμακας, υποστηρίζοντας κυρίως τις δραστηριότητες επεξεργασίας και εμπορίας·

5. καλεί την Επιτροπή να μεριμνά ώστε οι πιστώσεις για τις τομεακές ενισχύσεις στις ΣΒΑ 
να ενισχύουν τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη της ΕΕ και να συνάδουν με 
το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της υπογράφουσας χώρας· ζητεί οι εν λόγω πιστώσεις να μην 
υποκαθιστούν τη συνεργασία σε θέματα αλιείας που προβλέπεται σε άλλες συμφωνίες ή 
πράξεις συνεργασίας, αλλά να τη συμπληρώνουν, κατά τρόπο συνεκτικό και επικουρικό·

6. καλεί την Επιτροπή και τις χώρες εταίρους να εντάξουν περισσότερο τις τοπικές 
κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών στις συζητήσεις σχετικά με τις ΣΒΑ, καθώς και 
στα μέτρα εφαρμογής και παρακολούθησης, για λόγους διαφάνειας, ανάληψης ευθύνης 
και χρηστής διακυβέρνησης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιοποιεί συστηματικά τις μελέτες επιπτώσεων στις οποίες 
βασίζονται οι ΣΒΑ και τα πρωτόκολλα καθώς και τις εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των εν λόγω συμφωνιών.


