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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση και ενδελεχή δράση στην καταπολέμηση του 
προβλήματος της παράνομης αλιείας και υπενθυμίζει ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα·

2. τονίζει ότι η παράνομη αλιεία αποτελεί μορφή διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και 
παραμένει μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση 
των θαλασσίων πόρων·

3. υπογραμμίζει ότι η οικολογική βιωσιμότητα αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για κοινωνική 
και οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων μακροπρόθεσμα και ζητεί,
συνεπώς, τη λήψη συνολικών, αποτελεσματικών και χαρακτηριζόμενων από διαφάνεια 
μέτρων για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, αδήλωτης και 
ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας, περιλαμβανομένων μέτρων για το κράτος σημαίας, για το 
παράκτιο κράτος και σχετικών με την αγορά, καθώς και μέτρων δια των οποίων θα 
διασφαλίζεται ότι οι πολίτες των ενδιαφερομένων κρατών δεν θα υποστηρίζουν την ΠΑΑ 
αλιεία ούτε θα ασχολούνται με αυτήν·

4. υπογραμμίζει τη σημασία του δικαιώματος του καταναλωτή να έχει πάντοτε τη 
βεβαιότητα ότι το προϊόν που αγοράζει έχει αλιευθεί νόμιμα·

5. τονίζει την σοβαρή απειλή που προκαλεί η υπεραλίευση, η οποία επιδεινούται από την 
παράνομη αλιεία, στη βιοποικιλότητα και την αειφορία των θαλάσσιων περιβαλλόντων, 
καθώς και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της εξαφάνισης αλιευτικών 
αποθεμάτων και την ενδεχόμενη απειλή που αυτό συνιστά για την επισιτιστική ασφάλεια·

6. υπογραμμίζει ότι η παράνομη αλιεία συμβάλλει στην υπερεκμετάλλευση των ιχθυακών 
αποθεμάτων, βλάπτει τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αποτελεί μορφή αθέμιτου 
ανταγωνισμού έναντι των τιμίων αλιέων, προκαλεί οικονομική ζημία στα εισοδήματα του 
κλάδου και θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

7. υπογραμμίζει ότι η παράνομη αλιεία είναι παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί διεθνή 
συνεργασία και πρέπει να αντιμετωπισθεί τόσο όταν διενεργείται από αλιευτικούς 
στόλους τρίτων μερών όσο και όταν διενεργείται από αλιευτικούς στόλους κρατών 
μελών· τονίζει σχετικά την ανάγκη έγκαιρων, λεπτομερών και αξιόπιστων δεδομένων σε 
σχέση με τα αλιευτικά σκάφη, ιδίως εκείνα που έχουν εντοπισθεί ως ασκούντα ΠΑΑ 
αλιεία·

8. θεωρεί ότι η αξιοπιστία της ΕΕ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ΠΑΑ αλιείας 
παγκοσμίως, εξαρτάται από την ένταση της καταπολέμησης της μορφής αυτής αλιείας 
από τον ίδιο της το στόλο και της αντιμετώπισης της πώλησης του σχετικού αλιεύματος 
στις αγορές της·
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9. ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα προκειμένου να τερματιστεί η χρήση των "σημαιών 
ευκαιρίας", πρακτική που επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη να λειτουργούν παράνομα, υπό 
καθεστώς ατιμωρησίας και με μεγάλο κόστος για το θαλάσσιο περιβάλλον, τα ιχθυακά 
αποθέματα, τις παράκτιες κοινότητες, τον νόμιμο αλιευτικό κλάδο και την επισιτιστική 
ασφάλεια, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι 
δεν θα εμπλέκονται ενωσιακά συμφέροντα στις μορφές αυτές αλιευτικής πειρατείας·

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής ή και απαγόρευσης, σε πλαίσιο 
σεβασμού των κανόνων ΠΟΕ, της εισαγωγής προϊόντων από χώρες που δεν εγγυώνται 
την εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της παράνομης αλιείας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχεται επιπλέον προστασία κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και στις περιοχές αναπαραγωγής, όπου αυτές υφίστανται·

12. καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν επαρκείς πόρους (ανθρώπινους, οικονομικούς, 
επιμελητειακούς) εις τρόπον ώστε να εφαρμοστεί πλήρως ο κανονισμός του Συμβουλίου 
1005/2008/ΕΚ προκειμένου να προληφθεί, να αποτραπεί και να εξαλειφθεί η ΠΑΑ αλιεία 
και καλεί την Επιτροπή να κινεί διαδικασία παραβίασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
των κρατών μελών·

13. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η παράνομη αλιεία 
καταπολεμάται τόσο στη θάλασσα όσο και στα εγχώρια ύδατα και υπογραμμίζει την 
ανάγκη αναθεώρησης της επάρκειας των μηχανισμών ελέγχου και της εφαρμογής τους·

14. υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων και αναπόδραστο 
στοιχείο για την ανάπτυξη μιας πραγματικά βιώσιμης αλιείας·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν μια πολιτική μηδενικής ανοχής 
σε σχέση με την παράνομη αλιεία, φροντίζοντας για την πλήρη ανιχνευσιμότητα των 
αλιευτικών προϊόντων που εισέρχονται στην ΕΕ, ιδίως με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας
βάσης δεδομένων για το DNA των ιχθυακών αποθεμάτων προκειμένου να εντοπίζεται η 
πηγή του αλιεύματος και να διώκονται οι υπεύθυνοι, και διασφαλίζοντας ότι αλιεύματα 
που προέρχονται από παράνομη αλιεία δεν πωλούνται και δεν εισάγονται στα κράτη 
μέλη, και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συζητήσουν με τις λοιπές κύριες 
χώρες της αγοράς (περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Κίνας) σχετικά με 
τους τρόπους απαγόρευσης καταπολέμησης των εισαγωγών παρανόμου αλιεύματος και 
την εφαρμογή μέτρων που θα προσομοιάζουν στις προθέσεις και την προσέγγιση του 
κανονισμού της ΕΕ για την ΠΑΑ αλιεία·

16. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας αποτελεί σε μεγάλο βαθμό θέμα
πολιτικής βούλησης και, ως εκ τούτου, ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, να διασφαλίσουν την 
τήρηση του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΑΑ αλιεία και να πιέσουν για να αυξηθεί το 
ενδιαφέρον και η δράση σε διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, 
ιδίως σε διεθνές επίπεδο, όπως είναι ο ΠΟΕ και άλλα βήματα, και ιδίως κλιμακώνοντας 
τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους προκειμένου να βελτιωθεί η παρακολούθηση, ο 
έλεγχος και η εποπτεία των δραστηριοτήτων ΠΑΑ αλιείας·
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17. τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της διαφάνειας σε σχέση με τις δραστηριότητες 
ΠΑΑ αλιείας και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών και να δημιουργήσουν 
συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών με το οποιοδήποτε ενδεχομένως ενδιαφερόμενο 
κράτος και διεθνή οργανισμό·

18. τονίζει την ανάγκη προώθησης της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων 
χωρών για την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ·

19. καλεί την Επιτροπή να διακόψει την παροχή βοηθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
σε όλα τα σκάφη που εμπλέκονται σε δραστηριότητες ΠΑΑ αλιείας·

20. επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής για την καθιέρωση της "άδειας με πόντους" ως 
ένα ακόμη μέσον δια του οποίου τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις 
παρατυπίες σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας της πώλησης και να επιβάλλουν αυστηρές 
κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβίασης·

21. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες στον 
τομέα της αλιείας, επικεντρωνόμενη στην ικανότητά τους για έλεγχο και εποπτεία.
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