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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. παρατηρεί ότι, στις σημερινές συνθήκες υπερεκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων και 
ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να επιτύχει τους τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και συγκεκριμένα τον ΣΒΑ14 που αποσκοπεί στη διατήρηση και τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με 
απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, 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 να δηλώνεται ρητώς σε όλες τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ότι είναι 
υποχρεωτική η χρήση μέτρων για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από τον 
στόλο υπερπόντιας αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. 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 καθώς και 
στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που άπτονται της βιομηχανικής αλιείας στην περιοχή·

4. έχει υπόψη του τα πολυάριθμα προβλήματα που αντιμετωπίζει 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, της 
υγιεινής και της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και της θέσης των γυναικών και 
των νέων στην τοπική αλιεία, που διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
εμπορία και στην επεξεργασία· 

– στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας και καλύτερη διασύνδεση των τοπικών 
αλιευτικών κοινοτήτων με την προσπάθεια προσδιορισμού των δράσεων που 
πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της τομεακής στήριξης, όπως είναι για 
παράδειγμα οι ενισχύσεις με τη μορφή κατάρτισης·

– βελτίωση των γνώσεων και της επιστημονικής συνεργασίας σε τούτη την 
ωκεάνια περιοχή, μέσω της παροχής στους τοπικούς επιστήμονες της 
δυνατότητας να επιβιβάζονται σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη 
ζώνη, ενόψει της λεγόμενης δεκαετίας της ωκεανολογίας για βιώσιμη ανάπτυξη 
(2021-2030) των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
και να αξιοποιηθεί η εν λόγω γνώση μεταξύ των τοπικών πληθυσμών·

– προαγωγή της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυση των παράκτιων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πόρους· 
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– 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 της αλιείας 
στο πλαίσιο της τομεακής στήριξης και τούτο προκειμένου να αποτρέπεται η 
παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, ιδίως με τη βελτίωση της διακυβέρνησης, 
με την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών φορέων, με την κατάρτιση και με 
τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας καινοτόμων τεχνικών επιτήρησης, όπως ένα δορυφορικό σύστημα 
παρακολούθησης για τα αλιευτικά σκάφη, ιδίως όσον αφορά τα μικρά νησιά που 
πρέπει να διαχειρίζονται αλιευτικές δραστηριότητες εντός των 200 μιλίων της 
αποκλειστικής οικονομικής τους ζώνη (ΑΟΖ)· 

– δυνατότητα για την Ένωση και το Πράσινο Ακρωτήριο, σύμφωνα με τους 
σκοπούς του πρωτοκόλλου, μιας στενότερης συνεργασίας που θα επιδιώξει να 
προαγάγει μια βιώσιμη αλιευτική πολιτική και μια συνετή εκμετάλλευσης των 
αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου, αποφεύγοντας κάθε 
μορφή υπεραλίευσης στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου· 

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

5. 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· 

6. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει πάντοτε να 
βασίζεται σε σαφή επιστημονικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την ανανέωση του 
πρωτοκόλλου και τούτο προκειμένου η ΕΕ να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της·

7. τονίζει ότι η εν λόγω συμφωνία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες του Πράσινου Ακρωτηρίου και δη σε εκείνες που διατυπώνονται στο 
σχέδιο για την γαλάζια οικονομία του Πράσινου Ακρωτηρίου·

8. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το διευρυμένο παναφρικανικό πολιτικό 
πλαίσιο για την αλιεία (APFS) να προβλέψει ρητώς τη συμμετοχή περισσότερων 
ενδιαφερόμενων παραγόντων (κοινωνίας των πολιτών, τοπικών αλιευτικών 
κοινοτήτων, επιστημόνων) αμφοτέρων των πλευρών στις διαπραγματεύσεις και στις 
προσπάθειες για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου·

9. συνιστά την ευθυγράμμιση της εν λόγω συμφωνίας με άλλα προγράμματα, 
χρηματοδοτούμενα από άλλους δωρητές και διεθνείς εταίρους, όπως είναι η Παγκόσμια 
Τράπεζα, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ή η Αφρικανική 
Τράπεζα Ανάπτυξης, και τούτοι προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τις 
διάφορες πηγές χρηματοδότησης των έργων·
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10. υπενθυμίζει τον διασυνοριακό χαρακτήρα των θαλάσσιων πόρων· ζητεί συνεπώς να 
ληφθούν υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων αλιευτικών συμφωνιών των 
χωρών της περιοχής προκειμένου να ενισχυθούν οι περιφερειακές και παγκόσμιες 
στρατηγικές διακυβέρνησης της αλιείας με τις τρίτες χώρες·
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