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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. θεωρεί ότι η αλιεία που σέβεται τα μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί σε διεθνές, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και βασιζόμενη στην υπεύθυνη και βιώσιμη χρήση των 
πόρων, ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο στην 
ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη 
αλιεία (ΙΝΝ) έχει δραματικούς αντικτύπους σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο με δυσμενείς συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες στο βαθμό που 
παρεμποδίζει την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) και ιδιαίτερα 
των ΑΣΧ 1, 7 και 8·

2. υπογραμμίζει το διασυνοριακό χαρακτήρα των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την 
ανάγκη καταπολέμησης της ΙΝΝ αλιείας, συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε 
πολυμερές επίπεδο προκειμένου τα μέτρα για την καταπολέμηση της αλιείας αυτής να 
εφαρμόζονται από όλους και με διαφάνεια , χωρίς διακρίσεις και ισότιμα, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τις οικονομικές, τεχνικές και ανθρώπινες δυνατότητες των 
αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των μικρών νησιωτικών κρατών·

3. χαιρετίζει σχετικά την έγκριση εκ μέρους του FAO το Νοέμβριο του 2009 της συμφωνίας 
σχετικά με μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους λιμένα με στόχο την 
πρόληψη αντιμετώπιση και εξάλειψη της ΙΝΝ αλιείας και καλεί ως εκ τούτου τη διεθνή 
κοινότητα στο σύνολό της να κυρώσει τη συμφωνία αυτή το συντομότερο δυνατόν·

4. ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει για τη συνέπεια των πολιτικών της προκειμένου η 
αναπτυξιακή πολιτική που στόχο έχει την καταπολέμηση της φτώχειας να αποτελέσει 
αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕ για την καταπολέμηση της ΙΝΝ
αλιείας, πέραν των ανησυχιών περιβαλλοντικού και εμπορικού χαρακτήρα·

5. υπογραμμίζει την άμεση σύνδεση της ΙΝΝ αλιείας και του επιπέδου διακυβέρνησης ενός 
κράτους και ζητεί να συνοδεύεται κάθε μέτρο εξωτερικής βοηθείας  από μια σταθερή 
πολιτική βούληση του ευεργετούμενου κράτους να απαγορεύει την ΙΝΝ αλιεία στα 
χωρικά του ύδατα και γενικότερα, σε σχέση με τη βελτίωση της διακυβέρνησης στον 
τομέα της αλιείας·

6. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει όσο χρειάζεται το δημοσιονομικό φάκελο για τον 
τομέα της αλιείας στο πλαίσιο των συμφωνιών που συνάπτει με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες προκειμένου να εδραιώσουν οι τελευταίες τις θεσμικές, ανθρώπινες και τεχνικές 
τους ικανότητες για την καταπολέμηση της ΙΝΝ αλιείας και να σέβονται έτσι καλύτερα τα 
μέτρα των παγκοσμίων και περιφερειακών οργανισμών για τη διαχείριση της αλιείας 
καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών και ανάληψης ευθυνών 
από τις επιχειρήσεις του αλιευτικού κλάδου προκειμένου να φροντίζουν για την τήρηση 
των νομίμων μεθόδων αλιείας και να συνεργάζονται με τις αρχές για την καταπολέμηση 
της ΙΝΝ αλιείας, στο πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των 
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επιχειρήσεων.
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