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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του 
συστήματος των ποσοστώσεων του ερυθρού τόνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το τρέχον έτος σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 20 % 
της συνολικής ποσόστωσης ερυθρού τόνου η οποία οφείλεται στην προοδευτική 
ανασύσταση των αποθεμάτων, όπως πιστοποιεί η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση 
των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αύξηση του 20 % δεν ευνοεί τους μικρής κλίμακας 
αλιείς, αλλά μόνο ορισμένους αλιευτικούς στόλους οι οποίοι, εξαντλώντας τις 
ποσοστώσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οδηγούν τους τόνους στα μέρη που 
προορίζονται για την πάχυνσή τους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό πολύ υψηλά 
οφέλη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποδεσμευθεί ο μηχανισμός των αλιευτικών 
ποσοστώσεων του ερυθρού τόνου από το μονοπώλιο των μεγάλων πλοιοκτητών, και να 
ευνοηθούν περισσότερο βιώσιμα συστήματα αλιείας προς όφελος των μικρής και 
μεσαίας κλίμακας αλιέων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν ένας μικρής κλίμακας αλιέας αλιεύσει εντελώς τυχαία έναν 
τόνο, τιμωρείται με επιβολή επαχθών κυρώσεων·

1. θεωρεί ότι, ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη να περιορισθούν οι αλιείς που μπορούν να 
αλιεύουν ερυθρό τόνο, δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η διαφοροποίηση των 
ποσοστώσεων για κάθε σκάφος έγινε μόνο με βάση τις διαφορετικές ποσότητες που 
αλιεύθηκαν το 2000, αλλά ούτε με ποιον τρόπο αυτή η ποσόστωση μπορεί να δηλωθεί 
ως ιδιωτικό αγαθό ορισμένων αλιέων σε βάρος πολλών άλλων ενδιαφερομένων αλιέων 
και της κοινωνίας στο σύνολό της·

2. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν το ισχύον 
σύστημα ποσοστώσεων που πλήττει τους αλιείς μικρής κλίμακας.


