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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

Καινοηομία και διαθοποποίηζη ηηρ παπάκηιαρ αλιείαρ μικπήρ κλίμακαρ ζηιρ πεπιοσέρ 

πος εξαπηώνηαι από ηην αλιεία 

(2015/2090(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1380/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή 

Πνιηηηθή, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1954/2003 θαη 

(ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 

2371/2002 θαη (ΔΚ) αξηζ. 639/2004 θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 2004/585/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, 

 έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαΐνπ 2014, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 

2328/2003, (ΔΚ) αξηζ. 861/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1198/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 791/2007 θαη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1255/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, 

 έρνληαο ππφςε ην άξζξν 349 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαηά ηε ζέζπηζε ησλ νπνίσλ είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ εμφρσο απφθεληξσλ 

πεξηνρψλ, 

 έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ παξάθηηα 

αιηεία, ηελ παξαδνζηαθή αιηεία θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο
1
, 

 έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο γηα 

ηε ζάιαζζα 2020: Υαξηνγξάθεζε ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

βηψζηκεο αιηείαο
2
, 

 έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Μαΐνπ 2014, κε ηίηιν 

«Καηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο Γαιάδηαο Οηθνλνκίαο:  αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ καο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

κεγέζπλζεο» (COM(2014)0254), 

 έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Δκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020:  Έλσζε 

θαηλνηνκίαο» (COM(2010) 0546), 

 έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1291/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πιαηζίνπ «Οξίδσλ 2020» γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία (2014-2020) θαη ηελ 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2012)0460 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0438 
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θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 1982/2006/ΔΚ, 

 έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, πνπ εθδφζεθε ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Καηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο Γαιάδηαο Οηθνλνκίαο:  αμηνπνίεζε 

ηνπ δπλακηθνχ ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ καο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο κεγέζπλζεο» (2015/C 012/15), 

 έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, πνπ 

εθδφζεθε ηελ 21ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε 

ηίηιν «Καηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο Γαιάδηαο Οηθνλνκίαο:  αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ 

ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ καο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

κεγέζπλζεο» (2015/C 019/15), 

 έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο επηεκβξίνπ 2012, κε ηίηιν 

«Γαιάδηα αλάπηπμε: επθαηξίεο γηα βηψζηκε αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο ηεο ζάιαζζαο θαη 

ηεο λαπηηιίαο» (COM(2012)0494), 

 έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Μαξηίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Δπξψπε 2020 - ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε» (COM(2010)2020), 

 έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2015, 

ζρεηηθά κε ηελ απνδέζκεπζε ηνπ δπλακηθνχ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηε γαιάδηα 

νηθνλνκία γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπηπμεο
1
, 

 έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Μαΐνπ 2013, κε ηίηιν «ρέδην 

δξάζεο γηα κηα ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηιαληηθνχ:  Δπίηεπμε 

έμππλεο, βηψζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο (COM(2013)0279), 

 έρνληαο ππφςε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Απγνχζηνπ 2012, κε ηίηιν 

«Γλψζεηο γηα ηε ζάιαζζα ην 2020:  απφ ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ βπζνχ ζηηο σθεάληεο 

πξνβιέςεηο» COM(2012)0473, 

 έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 2αο Ηνπιίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηε Γαιάδηα 

Αλάπηπμε: Δλίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηεο ζάιαζζαο, ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ΔΔ
2
, 

 έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2014, κε ηίηιν 

«Μηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηνλ παξάθηην θαη ζαιάζζην ηνπξηζκφ»COM(2014)0086), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αιηείαο (A8-0044/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παξάθηηα αιηεία αληηπξνζσπεχεη ην 80 % ηνπ επξσπατθνχ 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0291 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0300 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2013&DocNum=0279
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2012&DocNum=0473
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2014&DocNum=0086
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2014&DocNum=0086
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2014&DocNum=0086
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ζηφινπ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιηεία καιαθνζηξάθσλ, εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν 

απαζρφιεζεο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ζηα λεζηά θαη ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο, 

θαη απνηειεί ελ γέλεη κηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε κνξθή αιηείαο κε 

αμηνζεκείσην δπλακηθφ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηξξνή ηεο ζηελ θνηλσληθή 

θιεξνλνκηά θαη ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξάθηησλ θαη λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ είλαη μερσξηζηή θαη πνηθίιε· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξάθηηαο θαη λεζησηηθήο αιηείαο 

απνηειεί κηα παξαδνζηαθή κνξθή εκπνξηθήο αιηείαο, δειαδή έλαλ ηξφπν δσήο θαη ηελ 

θχξηα αιηεπηηθή πεγή βηνπνξηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο άκεζεο θαη έκκεζεο απαζρφιεζεο, 

ηδίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ παξάθηηα αιηεία θαη πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθά 

κέηξα θαη ζηήξημε γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αιηεία δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη κεηαμχ δηαθφξσλ παξάθηησλ πεξηθεξεηψλ εληφο 

κεκνλσκέλνπ θξάηνπο κέινπο απφ ηελ άπνςε ηνπ βαζηθνχ νξηζκνχ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, θαηάζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί θαη λα ελαξκνληζηεί ζην 

πιαίζην ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ) κειινληηθά· ιακβάλνληαο επίζεο 

ππφςε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ απφ άπνςε γεσγξαθίαο, 

θιίκαηνο, νηθνζπζηεκάησλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξάθηηαο αιηείαο 

ζηηο δηάθνξεο ζάιαζζεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ζηελ Αδξηαηηθή θαη ζηε 

Μεζφγεην Θάιαζζα σο ζχλνιν, ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ απηά ησλ αλνηρηψλ ζαιαζζψλ 

ηνπ Αηιαληηθνχ Χθεαλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδάησλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο 

ηεο Γαιιηθήο Γνπηάλαο, θαη ηεο ιεθάλεο ηνπ Ηλδηθνχ Χθεαλνχ· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, κε εκεξνκελία 15 Μαΐνπ 2014, ζρεηηθά κε ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ) ηε κηθξήο θιίκαθαο παξάθηηα 

αιηεία σο αιηεία πνπ δηεμάγεηαη απφ ζθάθε νιηθνχ κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 12 κέηξσλ, 

ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπξφκελα εξγαιεία αιηείαο· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε 

φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ κνλαδηθφ νξηζκφ παξάθηηαο αιηείαο ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κεηαξξπζκηζκέλε ΚΑΠ έρεη ηελ πεξηθεξηνπνίεζε σο 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο, αλαγλσξίδνληαο φηη, κε δεδνκέλε ηελ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία 

ζηελ επξσπατθή αιηεία, δελ ελδείθλπηαη ε θεληξηθή δηαρείξηζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ε ίδηα ε θχζε ηεο παξάθηηαο θαη λεζησηηθήο αιηείαο, ε πεξηθεξεηνπνίεζε θαη ε 

απνθεληξσηηθή πξνζέγγηζε είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα θαη ζηηο 

θνηλφηεηεο πνπ εμππεξεηεί· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΘΑ 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ νθέιε απφ κία αχμεζε θαηά 30 κνλάδεο ζε έληαζε ελίζρπζεο, 

φηαλ αθνξνχλ κηθξήο θιίκαθαο παξάθηηα αιηεία· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, κε εκεξνκελία 15 Μαΐνπ 2014, ζρεηηθά κε ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ) δειψλεη φηη ζηα θξάηε κέιε φπνπ 

πάλσ απφ 1.000 ζθάθε είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ σο ζθάθε παξάθηηαο αιηείαο 

κηθξήο θιίκαθαο πξέπεη λα θαηαζηηζηεί ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 
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αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο παξάθηηαο αιηείαο κηθξήο θιίκαθαο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο αιηείαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1380/2013, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ 

αιηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ζθαθψλ, ησλ γεσγξαθηθψλ θαη θιηκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, 

ησλ ηερληθψλ θαη ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ ζηα επηκέξνπο θξάηε κέιε θαη ζε θάζε 

επηκέξνπο αιηεπηηθή δψλε, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ 

παξαδφζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιηεία· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάζε αιηεπηηθή πεξηνρή έρεη ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ρξεζηψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ηνκέσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ αληηθηχπνπ ησλ 

αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα  θαζψο 

θαη λα δηεπθνιχλεη ηε βειηίσζε ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ φισλ ησλ αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη γχξσ 

απφ απηέο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα έζνδα απφ ηελ αιηεία κηθξήο θιίκαθαο έρνπλ κεησζεί 

ζεκαληηθά εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ηδίσο εμαηηίαο 

ηνπ θφζηνπο θαπζίκσλ αιιά θαη ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ηρζχσλ θαηά ηελ πξψηε 

πψιεζε, πξάγκα πνπ επηβάιιεη ηελ αχμεζε ησλ αιηεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαρείξηζε δηαθφξσλ απνζεκάησλ νξηζκέλσλ εηδψλ πνπ 

απνηεινχλ θχξηνπο αιηεπηηθνχο ζηφρνπο έρεη επηβάιεη ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

αιηεία θαη ζηηο κηθξέο αιηεπηηθέο θνηλφηεηεο ζε πνιιέο πεξηνρέο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ παξάθηηα αιηεία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο παξαδνζηαθά 

αιηεπηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο, φπσο ε ηρζπνπαγίδα "αικαληξάκπα", πνπ ιφγσ ησλ 

εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

παξάθηησλ πεξηνρψλ, θαη ππάξρεη δσηηθή αλάγθε λα δηαηεξεζεί ε ρξήζε ηνπο θαη λα 

πξνζηαηεπζνχλ σο ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο, ηζηνξηθήο θαη παξαδνζηαθήο 

θιεξνλνκηάο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κε βηνκεραληθή αιηεία ζπκβάιιεη ζηε βησζηκφηεηα ησλ 

παξάθηησλ θαη λεζησηηθψλ θνηλνηήησλ απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ζπξξίθλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο γήξαλζεο ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα θαη ηεο αλεξγίαο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία κπνξεί λα παίμνπλ ζεκειηψδε 

ξφιν ζηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο ζε απηέο ηηο θνηλφηεηεο· ιακβάλνληαο επηπιένλ 

ππφςε φηη ε κε βηνκεραληθή αιηεία ρξεζηκνπνηεί ζε νξηζκέλεο δψλεο αξραίνπο ηχπνπο 

εξγαιείσλ θαη ηερληθέο, πνπ είλαη θηιηθφηεξα ζην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ κηθξφηεξν 

αληίθηππν ζηα απεηινχκελα απνζέκαηα· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κε βηνκεραληθή, παξάθηηα θαη παξαδνζηαθή αιηεία είλαη 

θηιηθή ζην πεξηβάιινλ θαη απνηειεί βαζηθφ νηθνλνκηθφ ζεκέιην γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ζηηο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο 

θνηλφηεηεο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηε Μεζφγεην, ε ηαμηλφκεζε 

ησλ ζπξφκελσλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ πεξηιακβάλεη ηα δίρηπα ηξάηαο θαη ηνπο γξίπνπο, 

παξφηη άιιεο ηαμηλνκήζεηο –φπσο ε ηαμηλφκεζε ηνπ FAO– ζεσξνχλ ηνπο γξίπνπο 
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μερσξηζηή νκάδα αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ·  ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα δίρηπα ηξάηαο ζηνπο παξαδνζηαθνχ παξάθηηνπο 

γξίπνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε απεηινχκελα είδε· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξά ηα φζα ιέγνληαη γηα αλαλέσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

αιηεπηηθνχ ηνκέα, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη κεγάιε αιηεπηηθή 

θνηλφηεηα εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηηο παξαδνζηαθέο θαη αξραίεο κνξθέο αιηείαο· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΚΑΠ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ παξάθηησλ θαη 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία· ιακβάλνληαο ππφςε επίζεο ν 

ξφινο ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη λα δηαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαβίσζεο ζε 

φζνπο εμαξηψληαη απφ αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ επηπέδνπ ζην πιαίζην ηεο παξάθηηαο αιηείαο θαη πξνσζψληαο ηε βηψζηκε παξάθηηα 

αιηεία, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αιηεία θαη ην εηζφδεκα φζσλ δνπλ 

ζε απηέο ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληίζηνηρε πνιηηηζηηθή θαη  

θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ελψ 

πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε θαη ζηε ζεκαζία ηεο θαηάξηηζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ αιηέσλ ζηε ζάιαζζα· ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 174 ΛΔΔ· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν λένο θαλνληζκφο ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή 

παξαρσξεί πξνηηκεζηαθή πξφζβαζε ζηνπο κηθξήο θιίκαθαο, παξάθηηνπο θαη 

παξαδνζηαθνχο αιηείο ζε κηα δψλε έθηαζεο 12 λαπηηθψλ κηιίσλ, δειαδή ζην πην 

επαίζζεην ηκήκα ησλ πδάησλ ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη απφ ηελ 

εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο κε αληηθείκελν ηνλ παιηφ θαλνληζκφ γηα ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή 

Πνιηηηθή πξνέθπςε φηη νη δψλεο ησλ 12 λαπηηθψλ κηιίσλ ήζαλ κία απφ ηηο ιίγεο 

επηηπρίεο ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο δηαρείξηζεο, ην νπνίν βξέζεθε ζην επίθεληξν 

πνιιψλ ζπγθξνχζεσλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ πφξσλ κε άιιεο 

επηθαιππηφκελεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αθηνγξακκή· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 349 ΛΔΔ δειψλεη φηη, θαηά ηε ιήςε κέηξσλ –ηδίσο 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα αιηείαο– πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηνξηζκνί ησλ εμφρσο απφθεληξσλ πεξηνρψλ, κε έκθαζε ζηε 

γεσγξαθηθή ηνπο απνκφλσζε, ην απνκαθξπζκέλν ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηηο επηθξαηνχζεο 

σθεάληεο ζπλζήθεο, ζε έλα εμαηξεηηθά ηδηάδνλ πεξηθεξεηαθφ πιαίζην, φπνπ είλαη 

αλαγθαία ε απηάξθεηα απφ ηελ άπνςε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε φηη, ιφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απφθεληξσλ πεξηνρψλ θαη ηεο εμαηξεηηθά κεγάιεο απφζηαζήο 

ηνπο απφ ηελ Δπξψπε, ε παξάθηηα αιηεία είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παξάθηηα αιηεία ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο 

αληηκεησπίδεη επίζεο αληαγσληζκφ απφ ζθάθε ππφ ζεκαία ηξίησλ ρσξψλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο πεξηνρέο αιηείαο θαη ζηνρεχνπλ ζηα ίδηα είδε, πξνθεηκέλνπ λα 

ηα πνπιήζνπλ ζηηο ίδηεο αγνξέο, πέξα απφ ηνλ αληαγσληζκφ απφ πξντφληα πνπ 

εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο θαη ξπζκηζηηθνχο, πγεηνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο· 

ιακβάλνληαο ππφςε, ζε απηφ ην πιαίζην, φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα ππνζηεξηρζεί 

εθ ησλ έζσ αλάπηπμε θαη απηάξθεηα ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ δελ 
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θαηαιήγεη πνπζελά, αλ δελ ζηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο ε ζαιάζζηα 

πδαηνθαιιηέξγεηα ζπκβάιιεη επίζεο, καδί κε ηελ παξάθηηα αιηεία, ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πεξηνρψλ κε λσπά πξντφληα· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ παξάθηησλ (ηδίσο ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο) θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή χθεζε, ε 

νπνία νδεγεί ζε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη θπγή ησλ θαηνίθσλ, πνπ αλαδεηνχλ 

επθαηξίεο ζε άιιεο πεξηνρέο κε θαιχηεξεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επξσπατθή θξίζε έρεη θαηαδείμεη ηελ αλάγθε λα 

δηαθνξνπνηήζεη ε Δπξψπε ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζεκαζία ηεο 

αλάιπζεο λέσλ κνληέισλ θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο, ηα νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νξηζκέλεο πεξηνρέο παξάθηηαο αιηείαο βξίζθνληαη θνληά ζε 

νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο θαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, αιιά παξ’ φια απηά 

δελ θαηνξζψλνπλ λα επηηχρνπλ επαξθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ε πίεζε γηα ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ ήδε απμάλεηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη φηη ν 

αιηεπηηθφο ηνκέαο πεξηζσξηνπνηείηαη πξνο φθεινο ηνπ ηνπξηζκνχ, παξ’ φιν πνπ νη δχν 

ηνκείο είλαη ζπκβαηνί θαη ζπκπιεξσκαηηθνί κεηαμχ ηνπο· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ απνηειεί ζπρλά δηνηθεηηθφ θφξην γηα 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο παξάθηηαο αιηείαο θαη φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ππήξρε 

κεγαιχηεξε επειημία· 

ΚΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηή ε πίεζε ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα πξνθαιείηαη θπξίσο απφ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε αλεμέιεγθηε αιηείαο 

αλαςπρήο, ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο πεξηνξίδνπλ ηνπο ζαιάζζηνπο πφξνπο θαη 

επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα φζνπο δνπλ ζε παξαδνζηαθέο αιηεπηηθέο 

πεξηνρέο· 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ίδξπζε ηνπηθψλ νκάδσλ δξάζεο αιηείαο (FLAG) ζε πεξηνρέο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ αιηεία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο απηέο νη νκάδεο είλαη 

αλαγλσξηζκέλεο σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ παξέρεη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο γηα 

ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αιηεία, ε νπνία νδεγεί ηειηθά ζηε γεληθή 

αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη ε αλάγθε λα 

απμεζνχλ πεξηζζφηεξν νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ απηέο ηηο νκάδεο λα 

δηακνξθσζνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηηο νηθείεο πεξηνρέο· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο αιηείο καιαθνζηξάθσλ παξακέλνπλ αφξαηεο θαη 

φηη νη γπλαίθεο ελ γέλεη ππνεθπξνζσπνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο· 

ΛΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρεηηθνχο κε ηε ζάιαζζα ηνκείο 

φπσο ε θαηαζθεπή δηρηπψλ, ν εθνδηαζκφο, ε εθθφξησζε θαη ε ζπζθεπαζία αιηεπκάησλ 

παξακέλνπλ αφξαηεο σο νκάδα· 

ΛΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε γίλεηαη αηζζεηή θαη ζηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα, 
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ηδίσο ζηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία, φπσο 

νη λένη θαη νη γπλαίθεο, επνκέλσο ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε θαηλνηνκία είλαη αλαγθαίεο 

γηα λα απμεζεί ε απαζρφιεζε, λα αμηνπνηεζνχλ λέεο δπλαηφηεηεο, φπσο ε γαιάδηα θαη 

ε πξάζηλε αλάπηπμε, θαη λα απνηξαπεί θαη λα θαηαπνιεκεζεί ε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο 

αιηείαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, ηεο γαζηξνλνκίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ηεο πνιηηηζηηθήο, ηζηνξηθήο θαη παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

πξάζηλεο αλάπηπμεο· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλαπηχζζεηαη ε ηδέα ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο, ε νπνία κπνξεί 

λα δψζεη ηζρπξή ψζεζε ζηε κεγέζπλζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα ζηηο παξάθηηεο, λεζησηηθέο θαη ηηο λεζησηηθέο 

ρψξεο θαη πεξηνρέο θαζψο θαη ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο·  

ΛΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ ζεκειηψδεο 

ζπκθέξνλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο· 

ΛΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ «Έλσζε Καηλνηνκίαο» αλαγλψξηζε θαη 

πξνζδηφξηζε αδπλακίεο πνπ πεξηνξίδνπλ θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο, φπσο νη ειιηπείο επελδχζεηο ζηελ επηζηήκε, ε έιιεηςε επαξθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο, ε αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε θαη ε 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα· 

ΛΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο ζα ζπλέβαιιε ζηε 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε –θαη ηδηαίηεξα ζηηο παξάθηηεο, λεζησηηθέο θαη εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο– θαη αθξηβψο απηέο νη πεξηνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία 

κπνξνχλ λα παίμνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο· 

ΛΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζε άιινπο 

ηνκείο, ην πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκία είλαη αιιειέλδεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

γαιάδηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πξέπεη επνκέλσο λα εζηηαζηεί ζηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία θαη ζε βηψζηκα θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ζρέδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, 

κε ζηφρν ηελ έλαξμε αλαπηπμηαθψλ παξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπλνιηθά, κε ηδηαίηεξε ζηήξημε ζηηο 

θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηθξήο θιίκαθαο νη νπνίεο 

ελζαξξχλνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηά ηα ζρέδηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα είλαη επίζεο βηψζηκα απφ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

απφςεσο, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε κε βηνκεραληθή αιηεία ζα παξακείλεη βηψζηκε· 

ΛΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε γαιάδηα νηθνλνκία πξέπεη λα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αζθάιεηαο ζηα αιηεπηηθά ζθάθε θαη λα βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη θαζεκεξηλήο επεμίαο ησλ αιηέσλ· 

Μ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επηιεθηηθφηεηα 

ηζρχνπλ εμίζνπ ζε νιφθιεξν ην ζθάθνο, ζα είλαη φκσο δχζθνιν γηα ηα κηθξά ζθάθε λα 



 

PE560.801v03-00 10/21 RR\1087807EL.doc 

EL 

ηεξήζνπλ ηελ ππνρξέσζε εθθφξησζεο γηα ηηο απνξξίςεηο· 

ΜΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο, δειαδή νη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο έρνπλ ππνηηκεζεί ζην πιαίζην ησλ δεηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ζσξεπηηθά απνηειέζκαηα 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ή εθηηκεζεί 

επαξθψο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ν ηνπξηζκφο, ε αλεμέιεγθηε θαη 

εμαληιεηηθή αιηεία αλαςπρήο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ε πψιεζε εηδψλ πνπ 

ζπιιακβάλνληαη απφ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ε ιαζξαιηεία, ηα αζηηθά θαη βηνκεραληθά 

ιχκαηα απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα θ.ιπ., επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα· 

ΜΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε γλψζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, εηδηθά ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ 

ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ, φπσο θαη ε ζέζπηζε θαηάιιεισλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ηρζπαπνζεκάησλ, ηε βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκηψλ·  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δεδνκέλα γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη 

ειιηπή θαη αλεπαξθψο ζπζηεκαηνπνηεκέλα· 

ΜΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ε ιαζξαιηεία ζπληζηά γλήζην θίλδπλν 

γηα ηελ αδηάθνπε χπαξμε κε βηνκεραληθήο παξάθηηαο αιηείαο, ελψ απεηιεί θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· 

ΜΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα πνιηηηθή απνζθνπεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ γηα ηηο ζάιαζζεο, ηε βηνκεραλία θαη ηνπο αιηείο ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέρξη ηελ  παξάθηηα 

αλάπηπμε κέζσ ηεο πδαηνθαιιηέξγεηεαο, ηνπ λαπηηθνχ ηνπξηζκνχ ή άιισλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γαιάδηα αλάπηπμε  

1. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνζαξκφζεη ηνλ νξηζκφ ηεο παξάθηηαο, κηθξήο θιίκαθαο θαη 

παξαδνζηαθήο αιηείαο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ, αληί λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηελ ηζρχ 

ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ΔΔ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο· πξνηείλεη λα αμηνπνηεζεί ε πεξηθεξεηνπνίεζε, γηα λα πξνζαξκνζηεί ν 

νξηζκφο ηεο παξάθηηαο αιηείαο βάζεη ηεο εθάζηνηε πεξηπηψζεσο θαη αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο· πξνηείλεη λα ιεθζεί ππφςε ζεηξά 

ελδεηθηηθψλ θξηηεξίσλ φπσο ην κέγεζνο ησλ ζθαθψλ, ν αιηεπηηθφο εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ε επηιεθηηθφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ηερληθψλ, ε δηάξθεηα ησλ αιηεπηηθψλ 

ηαμηδηψλ θαη ην αλ επηβαίλεη ζην ζθάθνο ν ηδηνθηήηεο ηνπ, νη παξαδνζηαθνί ηχπνη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νη δνκέο ηδηνθηεζίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ παξαδνζηαθά ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα εμφξπμεο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαπνίεζεο θαη πσιήζεσλ, ε πξαγκαηηθή θχζε θαη θιίκαθα ησλ 

εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ζηήξημε εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ε επίδξαζε 

ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο· 

2. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο παξάθηηαο αιηείαο κηθξήο θιίκαθαο 

ζε λεζησηηθέο θνηλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη παξαδνζηαθά απφ ηελ αιηεία γηα ηνλ 

βηνπνξηζκφ θαη αζρνινχληαη κε αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζ’ φιν ην έηνο· 
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3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα απμάλνπλ ζηαδηαθά ηηο πνζνζηψζεηο πνπ 

έρνπλ δηαηεζεί ζηε κε βηνκεραληθή αιηεία, γηα λα λα πξναρζεί απηή ε θνηλσληθά θαη 

νηθνινγηθά βηψζηκε κνξθή αιηείαο· 

4. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη θαηλνηφκα έξγα θαη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ, λεζησηηθψλ θαη εμφρσο απφθεληξσλ 

πεξηνρψλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πνηθηιίαο ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, σο κέζνπ γηα λα επλνεζνχλ νη ζεηηθνί εμσηεξηθνί παξάγνληεο ηεο κε 

βηνκεραληθήο αιηείαο, απφ ηελ άπνςε ηφζν ηεο θνηλσληθήο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπλνρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κέζσ λέσλ ηχπσλ ζηήξημεο εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο δηαζέζηκεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα δνζεί 

έκθαζε ζε έξγα πνπ εζηηάδνληαη ζηε δεκηνπξγία βηψζηκεο απαζρφιεζεο θαη 

δηαηήξεζήο ηεο, ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηνπ εμνξπθηηθνχ ηνκέα ζηε κεηαπνίεζε 

θαη ηηο πσιήζεηο, ηελ πξνψζεζε ηχπσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία, ηελ πξναγσγή βξαρεηψλ αιπζίδσλ αγνξάο, ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε ζρεηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ αλάπηπμε λέσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηε δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ· 

5. ζεσξεί φηη ε αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ ηερληθψλ κέηξσλ πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παξάθηηαο αιηείαο θαη λα επηηξέπεη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, 

εθφζνλ δηθαηνινγνχληαη, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηνπνίεζεο· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπληνλίζεη κία έξεπλα ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα λα 

εμαθξηβψζεη ηνλ αληίθηππν ηεο παξάθηηαο αιηείαο γηα αλαςπρή επί ησλ παξαδνζηαθψλ 

αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα πξνζδηνξίζεη επίζεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα κεησζεί ε παξάθηηα αιηεία αλαςπρήο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο· δεηεί 

λα παξαθνινπζείηαη πεξηζζφηεξν απηή ε δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα απνηξαπεί ηπρφλ 

παξεκβνιή ηνπ εμνξπθηηθνχ ηνκέα ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ήδε πξνθαινχλ 

αλεζπρία ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο κε ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα· 

7. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αιηεία κηθξήο θιίκαθαο φηαλ 

δηαζέηνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΘΑ θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα 

φζνπο εθκεηαιιεχνληαη απηνχο ηνπο ηχπνπο αιηείαο· 

8. πξνηξέπεη ηηο αξρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

λα εμαζθαιίζνπλ φηη φινη νη ηνπηθνί θνξείο, ελψζεηο επηρεηξεκαηηψλ, ε αιηεία θαη ηα 

εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα σθεαλνγξαθίαο, ηα παλεπηζηήκηα, ηα ηερλνινγηθά θέληξα θαη ηα 

ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά φξγαλα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηα έξγα λα ιάβνπλ νινθιεξσκέλα κέηξα, λα βειηηψζνπλ 

ηηο πξννπηηθέο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο θαη λα ηνπο παξαζρεζεί επαξθήο ζηήξημε γηα 

λα ηεξήζνπλ ηνπο φξνπ ηνπ Δπξσπατθφ Σακείνπ Αιηείαο· 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ινγνδνηεί ζην Κνηλνβνχιην φζνλ αθνξά ηα ζρέδηα δξάζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο αιηείαο κηθξήο θιίκαθαο 

ηα νπνία θαηαξηίδνπλ ηα θξάηε κέιε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΔΣΘΑ· 

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθαξκφζεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε ζηήξημε ησλ δηαθφξσλ 

νκάδσλ γπλαηθψλ ζηνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζάιαζζα, πξνθεηκέλνπ λα 

ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε εθπξνζψπεζή ηνπο ζε φινπο ηνπο 
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ηνκείο, ηφζν ζε ξφινπο ιήςεο απνθάζεσλ φζν θαη ζε αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο· 

11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθαξκφζεη εηδηθά κέηξα γηα λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

δηρηπψλ, ζηνλ εθνδηαζκφ, ζηελ εθθφξησζε θαη ζηε ζπζθεπαζία αιηεπκάησλ· 

12. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη, ζε εληαηηθφ ζπληνληζκφ κε ηα θξάηε κέιε, ηνλ ξφιν 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Αιηεπηηθψλ Πεξηνρψλ (FARNET), πνπ παξέρεη ζεκαληηθή 

ζπλδξνκή ζηηο ηνπηθέο νκάδεο δξάζεο αιηείαο (FLAGs)· 

13. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη θαη λα ελζαξξχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην έξγν 

ησλ FLAGs απμάλνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαζψο νη νκάδεο απηέο παξέρνπλ 

ζπλερή ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιέο άκεζα ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, πξνσζψληαο έηζη έλα 

ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε αιηεπηηθέο πεξηνρέο, 

εκπλένληαο ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο λα εκπιαθνχλ ζε λέα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλαθαίληζε ησλ ππνδνκψλ θαηλνηνκίαο, ζηηο νηθνλνκηθέο 

επελδχζεηο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο αιηείο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηνλ ξφιν θαη ηα θαζήθνληα 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα 

ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα· 

14. θαιέη ηελ Δπηηξνπή λα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ αιηεπηηθψλ θνηλνηήησλ 

ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ· 

15. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηελ νηθνλνκία ησλ 

παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη λα δξα ζε ζπλέπεηα κε ηνχην, φπσο ήδε πξάηηεη ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα· δεηεί λα αλαγλσξηζηεί ην πνζφ, ππφ φξνπο ΑΔγρΠ, πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη 

γπλαίθεο πνπ αζθνχλ βνεζεηηθνχο ξφινπο θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

ζηα λνηθνθπξηά φπνπ ε θαηαλνκή εξγαζίαο κε βάζε ην θχιν ζήκαηλε παξαδνζηαθά φηη 

ε εμφξπμε ήηαλ απνθιεηζηηθά αλδξηθή δξαζηεξηφηεηα· δεηεί ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαγλψξηζε ησλ παξαδνζηαθψλ γπλαηθείσλ ξφισλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ελ ιφγσ 

ηνκέα θαη ηε ζπγθξφηεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ εηδηθά ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γπλαηθψλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο· 

16. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο επελδχζεηο ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο αιηεπηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ησλ επελδχζεσλ ζηα ζθάθε, ζηνλ εμνπιηζκφ 

αζθαιείαο, ζηελ θαηάξηηζε, ζε πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο ζηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα, 

πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα, θαη επίζεο λα 

δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο· ηνλίδεη φηη ν βαζηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο θαη 

ηθαλέο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο θαη ηηο 

γπλαίθεο· ηνλίδεη φηη ε ζαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα είλαη ζπκβαηή θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

κε ηελ παξάθηηα αιηεία ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο θαιεί δε ηελ Δπηηξνπή λα 

ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο πνηθηιίαο επηινγψλ φζνλ αθνξά ηηο 

ηερληθέο ζηα ζεξκά χδαηα ησλ ηξνπηθψλ ή ππνηξνπηθψλ πεξηνρψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ νη γπλαίθεο ζηε κε βηνκεραληθή παξάθηηα αιηεία θαη 

ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο· 
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17. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αιηεπηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, θαηάιιειεο γηα ην δπλακηθφ απηνχ ηνπ ηκήκαηνο θαη ηθαλήο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ πην απνηειεζκαηηθά, ζηνρεχνληαο ζε κηα λέα κνξθή 

ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία νη ην ελδηαθέξνλ ζα εζηηάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πνηφηεηα, 

ηελ επειημία, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία· θαιεί 

επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο επελδχζεηο γηα ηελ αιηεία 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

πξνσζψληαο ηε γαζηξνλνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξντφληα ηεο κε βηνκεραληθήο 

αιηείαο, ηνλ ηνπξηζκφ εξαζηηερληθήο αιηείαο, ηνλ ππνβξχρην θαη θαηαδπηηθφ ηνπξηζκφ 

θ.ιπ., αμηνπνηψληαο έηζη θαηά βηψζηκν ηξφπν ηελ αιηεπηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο αιηεπηηθήο πεξηνρήο· 

18. ηνλίδεη ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ λαπηηθψλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο 

ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ηδίσο εθηφο επνρήο, κέζσ λέσλ ππνβξχρησλ, 

θαηαδπηηθψλ ή άιισλ λαπηηθψλ αζιεκάησλ, φπσο ε ηζηηνζαλίδα ή ε θπκαηνδξνκία· 

19. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ελεξγά, ράξηλ ηεο δεκηνπξγίαο 

θαη αλάπηπμεο αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηηο επελδχζεηο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αιηείαο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηέρλεο σο κέξνπο ηεο παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο 

(ρεηξνηερλία, κνπζηθή θαη ρνξφο), θαη λα ζηεξίμεη ηηο επελδχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

παξάδνζεο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αιηεπηηθήο θιεξνλνκηάο γεληθά (αιηεπηηθά εξγαιεία, 

ηερληθέο, ηζηνξηθά ληνθνπκέληα, θ.ιπ.), αλνίγνληαο κνπζεία θαη νξγαλψλνληαο εθζέζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ παξάθηηα αιηεία· 

20. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα επηηξέςεη κηθηή ρξήζε ησλ ζθαθψλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε, ελψ ζα δηαηεξνχλ 

πάληα ηνλ πξννξηζκφ απηφ, λα επηηξέπνπλ επίζεο άιια είδε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο αλαςπρήο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο εκέξεο λαπηηθήο 

ελεκέξσζε ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαπνίεζε, ηε κάζεζε ή ηε 

γαζηξνλνκία θ.ιπ., ζε αλαινγία κε ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα θαη πεξηιακβάλεη ζρνιεία-αγξνθηήκαηα ή αγξνηνπξηζκφ· 

21. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγαληζκψλ ηνπο λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ε παξάθηηα αιηεία κηθξήο θιίκαθαο ιακβάλεη ην κεξίδην πνπ 

δηθαηνχηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΣΘΑ, δεδνκέλσλ κάιηζηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ ηνπο επηβάιινληαη· 

22. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη κέηξα πνπ ελζαξξχλνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα 

κεηαμχ επαγγεικάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζάιαζζα· 

23. δεηεί λα δεκνζηνπνηνχληαη ππφ φξνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ησλ έξγσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ δεκφζην πξνυπνινγηζκφ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πην 

απνηειεζκαηηθή γλσζηνπνίεζε θαη  πξφζβαζε ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα γηα ηηο 

ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο θαη λα εμαιεηθζνχλ νη ηξέρνληεο δηνηθεηηθνί θξαγκνί πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επέθηαζε ηεο θαηλνηνκίαο· 

24. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα βειηηψζεη ηνπο θαλνληζκνχο κε ηε ζέζπηζε κεραληζκψλ γηα λα 

επηβιέπεη ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ πνζνζηψζεσλ γηα ηελ αιηεία κηθξήο θιίκαθαο ζε 
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ζρέζε κε ηα θνηλά είδε· 

25. ηνλίδεη φηη ην θχξην πξντφλ ηεο αιηείαο είλαη ην ίδην ην ςάξη θαη φηη είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο λα εληζρπζνχλ ηα δηάθνξα κέζα ρξήζεο ςαξηψλ, φπσο ε θνλζεξβνπνίεζε θαη 

ε ρξήζε ππνπξντφλησλ ςαξηψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη θαη λα ζηεξίμεη 

ελεξγά ηηο επελδχζεηο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αιηείαο φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία θαη ηε 

κεηαπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ησλ ςαξηψλ θαη λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηνπηθψλ δηαχισλ δηαλνκήο, ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπηθψλ δηαθξηηηθψλ ζεκάησλ θαη/ή εκπνξηθψλ ζεκάησλ γηα ηα λσπά πξντφληα θαη κε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ έξγσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ· ηνλίδεη φηη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξέπεη εηδηθφηεξα λα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε εηηθεηψλ θαη 

ζθξαγίδσλ πνπ εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ςαξηψλ· 

26. δεηεί λα ππάξμεη κεγαιχηεξε επειημία σο πξνο ηελ ηήξεζε εκεξνινγίσλ γηα ηα ζθάθε 

κε κήθνο θάησ ησλ 12 κέηξσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ απαίηεζε λα απνζηέιινληαη ηα 

έγγξαθα εληφο 48 σξψλ, θαζψο ηνχην ζπληζηά ζνβαξφ γξαθεηνθξαηηθφ θφξην· 

πξνηείλεη, ζε απηφ ην πιαίζην, λα επηηξαπεί ζηα ζθάθε πνπ πσινχλ φια ηνπο ηα ςάξηα 

ζε δεκνπξαζία λα εμαηξνχληαη απφ απηή ηελ ππνρξέσζε, πξάγκα πνπ ζα επέηξεπε ηε 

ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ρσξίο λα επηβάιιεηαη άζθνπνο 

γξαθεηνθξαηηθφο θφξηνο· 

27. ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, πξάγκα πνπ ζα 

πξνσζήζεη ηνπο βηψζηκνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΛΑ (παξάλνκεο, ιαζξαίαο θαη άλαξρεο) αιηείαο· ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε λα παξάζρεη ε ΔΔ θαηάιιειε θαζνδήγεζε, ζπληνληζκφ θαη ππνζηήξημε ζηα 

θξάηε κέιε σο πξνο απηφ ην ζέκα· 

28. δεηεί λα δίλεηαη ζηαζεξή ππνζηήξημε ζην έξγν ησλ γπλαηθψλ, θαζψο δηαδξακαηίδνπλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε κε βηνκεραληθή αιηεία· ηνλίδεη ηδηαηηέξσο ηα θχξηα θαζήθνληα 

πνπ εθηεινχλ γπλαίθεο ζηελ αιπζίδα κεηαπνίεζεο θαη ηνλ ζεκειηψδε ξφιν ηνπο ζηελ 

αιηεία καιαθνζηξάθσλ· 

29. ζεκεηψλεη φηη ε παξάθηηα αιηεία ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηθέξεηεο είλαη επηιέμηκε 

γηα θαζεζηψο αληηζηάζκηζεο ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΘΑ, ιφγσ ηνπ 

ζεκαληηθνχ επηπιένλ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επεθηείλεη απηφ 

ην θαζεζηψο κε ηελ πξνζζήθε εηδηθνχ κεραληζκνχ γηα ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο, 

πνπ ζα είλαη παξφκνηνο κε ην ζχζηεκα POSEI ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα· 

30. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμεη ηελ εηζαγσγή ησλ λσπψλ πξντφλησλ πνπ 

ιακβάλνληαη κέζσ ηεο κε βηνκεραληθήο αιηείαο, ηεο αιηείαο καιαθνζηξάθσλ θαη ηεο 

κηθξήο θιίκαθαο, βηψζηκεο, εθηαηηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε δεκφζηα θαηαζηήκαηα 

εζηίαζεο (εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, λνζνθνκεία, εζηηαηφξηα θ.ιπ.)· 

31. ηνλίδεη φηη νη εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο έρνπλ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ ηεο 

απνκαθξπζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο ηνπο ζέζεο· ηνλίδεη φηη απηά ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά επηθέξνπλ επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ παξάθηηα αιηεία ζηηο πεξηνρέο 

απηέο θαη φηη απηφ ην επηπιένλ θφζηνο ζα πξέπεη λα αληηζηαζκίδεηαη ζην αθέξαην, σο 

κέξνο ηνπ ΔΣΘΑ· 
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32. ηνλίδεη φηη νη παξάθηηνη αιηεπηηθνί ζηφινη ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο ζπρλά 

απνηεινχληαη απφ πεπαιαησκέλα ζθάθε, πξάγκα πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα φζσλ επηβαίλνπλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη αλαζεψξεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, κε εκεξνκελία 15 Μαΐνπ 2014, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε ελίζρπζε γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

ζθαθψλ παξάθηηαο αιηείαο κηθξήο θιίκαθαο ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο, εθφζνλ 

ηνχην δελ ζα ζεκαίλεη αχμεζε δπλακηθνχ· 

33. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

γηα ηηο ζάιαζζεο θαη ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε, έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο  θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ηε 

ζηήξημε ηεο δεκφζηαο ζπγρξεκαηνδφηεζεο· 

34. ηνλίδεη φηη νη σθεαλνί θαη νη πεξηνρέο θαηά κήθνο θαη θνληά ζηηο αθηέο έρνπλ έλα 

δπλακηθφ πνπ παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμεξεχλεην φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε, 

ηελ απαζρφιεζε, ηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε· 

ζεσξεί φηη ε αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

πεξηνρέο απηέο εθ κέξνπο ηεο ΔΔ ζα θαηαζηήζεη απηέο ηηο παξάθηηεο, λεζησηηθέο θαη 

εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο πην ειθπζηηθέο θαη ζα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμή ηνπο·  

35. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο "Οξίδνληαο 

2020", θαζψο είλαη ην θχξην πξφγξακκα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν· ζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία κίαο θνηλφηεηαο γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηνπ "Οξίδνληαο 2020", ε νπνία ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο κέζσ δηαθξαηηθψλ 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα· 

36. ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε θνλδπιίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηε γαιάδηα 

αλάπηπμε πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί ε βαζηθή έξεπλαο, ε Δ&Α, ε θαηάξηηζε, ε 

δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε ησλ 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηελ αγνξά· 

37. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη ζηήξημε, ζην πιαίζην πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ άκεζε 

δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ, κε έκθαζε ζηελ παξάθηηα αιηεία θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ· 

38. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ κέζσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, φπσο νη εθηηκήζεηο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα κεκνλσκέλα έξγα θαη νη ζηξαηεγηθέο 

πεξηβαιινληηθέο εθηηκήζεηο γηα ζηξαηεγηθέο, ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε βηψζηκε αιηεία· 

39. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο γηα ην κέιινλ ησλ 

πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη αληηιακβάλεηαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

απμαλφκελε δέζκεπζε γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο γαιάδηαο αλάπηπμεο· ν ζηφρνο είλαη λα 

παξέρεηαη καθξνπξφζεζκε ππνζηήξημε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ζάιαζζαο θαη λαπηηιίαο, ελψ ζα αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ 

σθεαλψλ σο πεγψλ απαζρφιεζεο  ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο· 
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40. ηνλίδεη φηη νη παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη νη εμφρσο απφθεληξεο 

πεξηνρέο, είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο· 

41. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ΔΣΘΑ, πνπ εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ 

θαηλνηνκία ζηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα, κε ζηφρν λα ζηεξίμεη ηελ αιηεία πνπ είλαη   

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε, θαηλνηφκνο, αληαγσληζηηθή, 

απνηειεζκαηηθή θαη βαζηζκέλε ζηε γλψζε· ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνλ άμνλα 4 ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αιηείαο, κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ κειψλ ησλ αιηεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο 

επηπέδνπ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θπξψζεη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο εθδνρέο ηνπ ΔΣΘΑ ην ζπληνκφηεξν· 

42. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ 

παλεπηζηεκίσλ /ηερλνινγηθψλ θέληξσλ, ε νπνία ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εθθνιαπηεξίσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ζηνλ ηνκέα ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ· 

43. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ελεξγά ηα έξγα πνπ πξνζθέξνπλ ζηήξημε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε 

αλάπηπμε ή εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ, εμνπιηζκνχ, ηερληθψλ, θαζψο θαη λέσλ ή 

βειηησκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

πξνσζήζεη θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αληαιιαγή 

ρξεζηψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ, ψζηε λα πξνσζεζεί ε 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαη βηψζηκσλ κεζφδσλ αιηείαο· απφαπηή ηελ άπνςε ζεσξεί 

ζεκαληηθφ λα ελζσκαησζνχλ κνλάδεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζε επαγγεικαηηθέο λαπηηθέο θαη αιηεπηηθέο ζρνιέο· 

44. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία λέσλ, θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

πεξηνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία, κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ κε πνιιέο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, πξάγκα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαδνζηαθήο παξάθηηαο αιηείαο, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο θαη ζηελ πξνζέιθπζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ· 

45. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηιεθηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ εθπφλεζε 

λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, 

ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ν πξαγκαηηθφο αληίθηππνο απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηερληθψλ ζηνπο πφξνπο ηεο κε βηνκεραληθήο αιηείαο ζε θαζεκηά απφ ηηο ζρεηηθέο 

πεξηνρέο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη νπνηεζδήπνηε λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ππφθεηληαη ζε ελδειερή πξνεγνχκελε εθηίκεζε επηπηψζεσλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηδηθψλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ θάζε αιηεπηηθή δψλε· 

ζεσξεί φηη κία κε επηιεθηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ 

θαη ηερληθψλ έρεη ζνβαξφ αληίθηππν ζηε βησζηκφηεηα ησλ ήδε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

παξάθηησλ θαη λεζησηηθψλ θνηλνηήησλ, πξνθαιψληαο πεξαηηέξσ εξήκσζε θαη 

εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία· θξνλεί φηη πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

ζεηηθέο δηαθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξάθηηα αιηεία κηθξήο θιίκαθαο· πηζηεχεη φηη ε 

πξνζέγγηζε απηή, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφηαζεο λα απαγνξεπζνχλ ηα 

παξαζπξφκελα δίρηπα, δείρλεη φηη ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ 
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απνθεληξσκέλε κεηαξξπζκηζκέλε ΚΑΠ πνπ νη ζπλλνκνζέηεο επέιεμαλ λα 

πηνζεηήζνπλ· ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή ην θαζήθνλ ηεο λα ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο πεξηθεξεηνπνίεζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ λέν θαλνληζκφ γηα ηελ ΚΑΠ· 

46. ζεκεηψλεη φηη ηα παξάθηηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα είλαη επαίζζεηα θαη πξνηξέπεη ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα εθηηκήζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηπρφλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ 

ηρζπαπνζεκάησλ, φπσο νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηα απφβιεηα, νη κεηαθνξέο, ε 

ξχπαλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, νη δξαζηεξηφηεηεο γεψηξεζεο ή ε θαηαζθεπή ησλ 

λέσλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

πξνθχιαμεο·  

47. ζπκβνπιεχεη ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη ηελ χςηζηε ζεκαζία ζηελ θνηλσληθν - νηθνλνκηθή 

ζεκαζία ηεο παξαδνζηαθήο παξάθηηαο αιηείαο θαη ηεο αιηείαο κηθξήο θιίκαθαο εληφο 

ηεο ΔΔ, ζηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

ζηφινπ, θαζψο θαη ζηε ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ εμαξηψληαη έληνλα απφ ηελ αιηεία· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζπιινγήο ζψκαηνο επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε βειηησκέλε 

δηαρείξηζε ηεο αιηείαο κηθξήο θιίκαθαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί βηψζηκε απφ 

βηνινγηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή άπνςε· 

48. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 

Δξγαζίαο ηνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζην ελδεδεηγκέλν 

λνκνζεηηθή κέζν ηεο ΔΔ· 

49. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαλνληζκφ γηα ηε Μεζφγεην, λα ιάβεη 

ππφςε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηρηπψλ ηξάηαο θαη ησλ δηρηπψλ γξίπσλ, γηα λα 

ζεζπίζεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο δηαηάμεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πην βηψζηκεο 

ρξήζεο ησλ δχν εηδψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πιένλ πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο 

γλσκνδνηήζεηο· 

50. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηε δηελέξγεηα επαλεμέηαζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ηρζπαπνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ παξάθηηα αιηεία, θαη ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε αλάιπζεο ησλ επηπηψζεσλ ηηο κηθξήο θιίκαθαο αιηείαο ζηα ηρζπαπνζέκαηα, 

ρσξίο λα μερλά πην ζεκαληηθέο ηερληθέο φπσο ε αιηεία ηφλνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα είδε πνπ 

αιηεχνληαη ζηελ παξάθηηα αιηεία είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκα απφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή 

άπνςε, παξ’ φιν πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα κηθξφ κφιηο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

αιηεπκάησλ, αιιά είλαη σζηφζν πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επηβίσζε ησλ αιηέσλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ απηά γηα ην θαζεκεξηλφ ηνπο εηζφδεκα· 

51. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ απψιεηα παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ θαη δεμηνηήησλ 

αιηείαο ιφγσ δπζκελψλ δηαηάμεσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηηο παξάθηηεο θνηλφηεηεο· 

52. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ηξνπνπνηήζεη ηε δηάηαμε ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

γηα ηα δίρηπα αιηείαο, φπσο είλαη ην ειάρηζην κέγεζνο ησλ καηηψλ, ην χςνο ηνπ δηρηπνχ, 

ε απφζηαζε απφ ηελ αθηή θαη ην βάζνο ζην νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δίρηπα, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κηα πην ηζνξξνπεκέλε αιίεπζε ηρζπαπνζεκάησλ θαη λα 

δηαηεξεζεί ε βηνπνηθηιφηεηα· 
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53. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ πνπ 

νξίδνπλ ηελ απαηηνχκελε απφζηαζε απφ ηελ αθηή θαη ην βάζνο ζην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αιηεπηηθά εξγαιεία γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη γεσγξαθηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ· 

54. ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ 

δηαρείξηζεο γηα ηε βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ ζηε Μεζφγεην 

Θάιαζζα, πνπ είλαη επίζεο γλσζηφο σο «θαλνληζκφο γηα ηε Μεζφγεην», ν νπνίνο 

εγθξίζεθε ην 2006 θαη πξνβιέπεη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξγαιείσλ θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο·  ζεσξεί φηη απηφο ν θαλνληζκφο πξέπεη λα 

επζπγξακκηζηεί κε ηε λέα ΚΑΠ, ελψ ζα δηαηεξείηαη θαηά λνπ φηη ε ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ ππφθεηηαη ζε απφ θνηλνχ δηαρείξηζε κε ηξίηεο ρψξεο, ηδίσο ν ζηφρνο ηεο 

κέγηζηεο βηψζηκεο απφδνζεο· 

55. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ζα δνζεί ζηνπο αιηείο έγθαηξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ θαη κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπο· 

56. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη έξγα, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, πνπ 

ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ παξάθηησλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ σο πεξηνρψλ 

παξαδνζηαθήο, πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο αιηείαο θαη θιεξνλνκηάο· 

57. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επξσπατθά θνλδχιηα γηα λα 

επηδνηήζνπλ ηελ πηζηνπνίεζε βησζηκφηεηαο ησλ ηρζπνπαγίδσλ "αικαληάκπξα", 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε αλαγλψξηζε θαη ε ζπκβνιή απηήο ηεο αιηεπηηθήο 

κεζφδνπ· 

58. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ζ παξάθηηα αιηεία είλαη κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κνξθή αιηείαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Δίλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη δηαζθαιίδεη έλα πςειφ επίπεδν απαζρφιεζεο, θαη είλαη κηα 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε κνξθή αιηείαο.  

 

Ζ παξάθηηα αιηεία ηαμηλνκείηαη θαη νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε θξάηνο κέινο (παξάθηηα, 

παξαδνζηαθή ή βηνηερληθή αιηεία, θ.ιπ.). Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο 

πεξηνρέο, ε παξάθηηα αιηεία είλαη κηα παξαδνζηαθή κνξθή αιηείαο πνπ απνηειεί ηξφπν δσήο 

θαη ζεκαληηθή πεγή βηνπνξηζκνχ. Οη πεξηνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ παξάθηηα αιηεία 

ρξεηάδνληαη εηδηθά κέηξα θαη ζηήξημε γηα λα αλαπηπρζνχλ.  

 

Ο θαλνληζκφο ηνπ 2013 γηα ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) έδσζε έκθαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. Αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ ζηηο αλνηρηέο ζάιαζζεο, πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη ρξεηάδνληαη ζηήξημε 

γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ θαη λα έρνπλ επθαηξίεο λα αλαπηπρζνχλ. Παξαρσξεί 

πξνηηκεζηαθή πξφζβαζε ζηε κηθξήο θιίκαθαο θαη παξαδνζηαθή αιηεία ζε κηα δψλε έθηαζεο 

12 λαπηηθψλ κηιίσλ, άξα ζην πην επαίζζεην ηκήκα ησλ πδάησλ ηεο ΔΔ.  

 

Ο θαλνληζκφο ηνπ 2014 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ) δίλεη 

επίζεο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κηθξήο θιίκαθαο παξάθηηα αιηεία. Οη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

ΔΣΘΑ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αιηείαο. Δπηπιένλ, ην ΔΣΘΑ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη επελδχζεηο ζηε δηαθνξνπνίεζε 

θαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηα έζνδα ησλ αιηέσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο επελδχζεηο ζε ζθάθε, εζηηαηφξηα, πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο ζηνλ 

αιηεπηηθφ ηνκέα, πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα, 

ηνπξηζκφ εξαζηηερληθήο αιηείαο, θ.ιπ.  

 

Ζ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία «Έλσζε θαηλνηνκίαο» έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο. Σν πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020, αμίαο πεξίπνπ 79 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, είλαη ην κεγαιχηεξν πξφγξακκα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Δθηφο 

απηνχ, νξηζκέλα θνλδχιηα απφ ηα επελδπηηθά θαη δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ έρνπλ 

δεζκεπζεί γηα ηελ θαηλνηνκία.  

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, είλαη απαξαίηεην λα απνθαηαζηαζνχλ 

αλαγλσξηζκέλεο ειιείςεηο, φπσο: ειιηπείο επελδχζεηο ζηελ επηζηήκε, έιιεηςε δεδνκέλσλ γηα 

ηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο, αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε, έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, θ.ιπ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο 

ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ, αιιά αθφκε δελ είλαη αξθεηέο. Δπηπιένλ, έλα ζεκειηψδεο 

πξφβιεκα είλαη ε κε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία δήηεζεο θαη 

απφθηεζεο ηεο θαηάιιειεο άδεηαο κφλν γηα ηε ρξήζε δεδνκέλσλ είλαη ρξνλνβφξα θαη 

απαηηεί επηπξφζζεηα θεθάιαηα. Όια ηα παξαπάλσ ζέηνπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πφξσλ. 

 

Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη αλαγθαίν λα επηδησρζεί ε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ 
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αιηεπηηθφ ηνκέα είλαη νη εμήο:  ε χθεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ηνκέα· ε αληηκεηψπηζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

πεξηνρέο·  θαη νη επθαηξίεο αμηνπνίεζεο λέσλ δπλαηνηήησλ, φπσο ε «πξάζηλε» αλάπηπμε, 

θ.ιπ. 

 

Οξηζκέλεο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή χθεζε, 

ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη θπγή ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ 

επθαηξίεο ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο πεξηνρέο παξάθηηαο αιηείαο βξίζθνληαη θνληά ζε 

νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. ειθπζηηθέο πφιεηο ή ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο), 

αιιά παξφια απηά δελ θαηνξζψλνπλ λα επηηχρνπλ επαξθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ε απηέο 

αθξηβψο ηηο πεξηνρέο απμάλεηαη ε πίεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ θαη ν 

αιηεπηηθφο ηνκέαο πεξηζσξηνπνηείηαη πξνο φθεινο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο αλαπηπζζφκελνο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο θαη, ζπλεπψο, έρεη κεγάιν 

δπλακηθφ φζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζα 

κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα (αιηεπηηθά πξντφληα, εζηηαηφξηα, 

θαηαιχκαηα, ηνπξηζκφο εξαζηηερληθήο αιηείαο) παξνπζηάδνληαο ηα αιηεπηηθά πξντφληα σο 

κέξνο ηνπ παξαδνζηαθνχ θαηαιφγνπ επηινγψλ, αμηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

αιηεπηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο αιηεπηηθήο πεξηνρήο. 

Παξάιιεια κε ηνλ ηνπξηζκφ, νη πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο. Οη 

πνιηηηζηηθέο αμίεο ζπληζηνχλ θαη απηέο κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο (ρεηξνηερλίεο, 

κνπζηθή θαη ρνξφο) θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αιηεπηηθνχ 

ηνκέα. Ζ πξνψζεζε ηεο παξάδνζεο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αιηεπηηθήο θιεξνλνκηάο γεληθά 

(αιηεπηηθά εξγαιεία, ηερληθέο, ηζηνξηθά ληνθνπκέληα, θ.ιπ.) ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή κπνξεί 

λα γίλεη κε ην άλνηγκα κνπζείσλ θαη ηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηνλ 

αιηεπηηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ν ππνβξχρηνο ή ν θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο είλαη επίζεο ηξφπνη 

πξνψζεζεο κηαο δεδνκέλεο πεξηνρήο. 

 

ηελ αιηεία, πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζε άιινπο ηνκείο, ην πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκία είλαη 

αιιειέλδεηα. Όζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο «πξάζηλεο» νηθνλνκίαο, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία, θ.ιπ.  

 

Πξέπεη λα είκαζηε ελήκεξνη γηα φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε παξάθηηα αιηεία, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θαζνξηζκέλε επηινγή εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ (π.ρ. απαγφξεπζε ηεο 

ρξήζεο απιαδηψλ δηρηπψλ εθηφο ηεο θαηεγνξίαο ηεο εκπνξηθήο αιηείαο), φηαλ απηά ηα 

εξγαιεία θαη νη ηερληθέο απνηεινχλ κέξνο ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο 

ησλ θαηνίθσλ. Αλ ζέινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ παξάθηηα αιηεία, πξέπεη λα θηλεζεί κηα 

δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

Δθφζνλ έρνπκε κηα λέα ΚΑΠ, ρξεηαδφκαζηε έλα λέν πιαίζην θαη πξέπεη λα θηλήζνπκε 

δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηε βηψζηκε 

εθκεηάιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα, πνπ είλαη επίζεο γλσζηφο σο 

«θαλνληζκφο γηα ηε Μεζφγεην», ν νπνίνο εγθξίζεθε ην 2006 θαη πξνβιέπεη θαλφλεο πνπ 

αθνξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο, ψζηε λα ηνλ 

επζπγξακκίζνπκε κε ηε λέα ΚΑΠ θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο παξάθηηαο αιηείαο.  
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