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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. υπενθυμίζει ότι είναι απολύτως απαραίτητη σήμερα μια ριζική μεταρρύθμιση της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), εξαιτίας της αδυναμίας να επιτύχει τους στόχους της, σε 
εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των 30 ετών που είναι σε ισχύ·

2. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η διατήρηση βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων σε 
υψηλότερα επίπεδα από τα ικανά για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα επιφέρει τεράστια 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς το περιβάλλον θα 
υποβαθμίζεται σε μικρότερο βαθμό, οι αλιευτικές κοινότητες θα εξασφαλίσουν ένα 
σίγουρο μέλλον, ενώ ο τομέας της αλιείας θα είναι κερδοφόρος χωρίς να εξαρτάται από 
δημόσιες ενισχύσεις για την επιβίωσή του·

3. υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί δεν προσφέρουν απλώς τροφή, επισιτιστική ασφάλεια και 
πόρους διαβίωσης σε 500 εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο και τουλάχιστον το 
50% της ζωικής πρωτεΐνης σε 400 εκατομμύρια άτομα στις φτωχότερες χώρες μέσω της 
αλιείας, αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
επιτρέπουν τη μετακίνηση και φιλοξενούν περίπου το 90% των οικοτόπων του πλανήτη·

4. εκφράζει ανησυχίες για τη μεγάλη εξάρτηση των αγορών της ΕΕ από τις εισαγωγές 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς το 60% του συνόλου των προϊόντων 
αλιείας που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες· 
τονίζει ότι την καλύτερη επιλογή για τον περιορισμό της εξάρτησης από τις εισαγωγές 
αποτελούν η αποκατάσταση και η διατήρηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών αποθεμάτων 
σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα ικανά για μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

5. τονίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να ακολουθούν 
τα ίδια περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα με την εσωτερική ευρωπαϊκή παραγωγή 
ενώ είναι της άποψης ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειαστούν οικονομική και 
τεχνική στήριξη προκειμένου να επιτύχουν τα ίδια πρότυπα·

6. διαφωνεί με την υιοθέτηση των προγραμμάτων «μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων 
αλιευμάτων» στις ΠΟΔΑ και σε διεθνή ύδατα, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να περιορίσει 
σημαντικά αυτή τη στιγμή τις μελλοντικές φιλοδοξίες των αναπτυσσόμενων χωρών να 
αναπτύξουν τον δικό τους αλιευτικό τομέα·

7. επαναλαμβάνει τη βασική προϋπόθεση του πλεονάσματος σύμφωνα με τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας («UNCLOS») κατά την πρόσβαση σε 
αλιευτικά αποθέματα των υδάτων τρίτων χωρών· επισημαίνει τη σημασία του ορθού και 
επιστημονικού καθορισμού του πλεονάσματος· τονίζει ότι η ΚΑλΠ πρέπει να προβλέπει 
τη διαφάνεια και την ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών εταίρων αναφορικά με τη συνολική αλιεία των εκάστοτε αποθεμάτων από 
τα εθνικά και, ανά περίπτωση, τα ξένα σκάφη.


