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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. συμφωνεί με την επιλογή της Επιτροπής να τεθεί ως ορόσημο το 2020 στην προσπάθεια 
για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσίες οικοσυστημάτων στην ΕΕ έως 
το 2020, αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του δυνατού και αύξηση της συνεισφοράς της 
ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως·

2. τονίζει ότι η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας είναι υψίστης σημασίας για την 
επιβίωση των αλιευτικών κοινοτήτων που πλήττονται από την εξάντληση των αλιευτικών 
αποθεμάτων την οποία προκαλούν διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες·

3. θεωρεί ότι η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι ουσιώδους σημασίας 
δεδομένου ότι οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας των οικοσυστημάτων για 
αυτοαποκατάσταση συμβάλλοντας έτσι, μεταξύ άλλων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής·

4. καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να λάβει ειδικά μέτρα για την προστασία των πλέον 
ευάλωτων στην κλιματική αλλαγή θαλασσίων ειδών και βιοτόπων, εξασφαλίζοντας 
επίσης ότι οι ενέργειες για την προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής ή για 
τη μείωση των συνεπειών αυτών δεν θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα·

5. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα πρότυπο δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων 
περιοχών (ΘΠΠ) που θα επιτρέπει την προστασία του περιβάλλοντος παράλληλα με την 
άσκηση μιας βιώσιμης αλιείας· την καλεί επίσης να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις με θέμα
την πρόοδο που επιτελούν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των οδηγιών περί βιοτόπων και 
πτηνών, ιδίως σε σχέση με τη θέσπιση του δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
καθόσον επί του παρόντος ποσοστό μικρότερο του 10% των προστατευόμενων περιοχών 
είναι θαλάσσιες, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη και τον έλεγχο 
της συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις τους·

6. θεωρεί ότι τα κύρια μέσα για την επίτευξη των στόχων βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, πέραν των οδηγιών περί βιοτόπων και πτηνών, είναι η οδηγία πλαίσιο περί 
υδάτων για τα παράκτια ύδατα και η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56 
σχετικά με το σύνολο των θαλασσίων υδάτων·

7. θεωρεί ότι πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την 
προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας οι οποίες να υπερβαίνουν τις ενέργειες που 
απαιτούνται δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας·

8. θεωρεί ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων γόνου, ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου, θαλασσίων 
θηλαστικών, χελωνών και πτηνών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλιείας απεδείχθησαν στο 
σύνολό τους ανεπαρκείς·
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9. θεωρεί ότι η μείωση των απορρίψεων πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της ΚΠΑ και 
καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα αίτια των απορρίψεων αλιευμάτων και να εκπονήσει 
ειδικές λύσεις για κάθε τομέα αλιείας, ιδίως με τη θέσπιση ποσοστώσεων για πλειάδα 
ειδών ή τη βιομάζα, με την επιλεκτική ικανότητα των εργαλείων, όπως είναι η γενίκευση 
των διχτυών με τετράγωνα μάτια, καθώς και με τη χωρική διαχείριση των αποθεμάτων·

10. τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία από οικονομικής και κοινωνικής 
πλευράς για την ανάπτυξη των παραθαλασσίων περιοχών και από πλευράς περιβάλλοντος 
για τα θαλάσσια οικοσυστήματα· θεωρεί ότι η ΚΠΑ δεν πρέπει να εμποδίζει αλλά 
αντίθετα να διευκολύνει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τη νομοθεσία περί 
βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα τη θέσπιση των καταλλήλων μέτρων προστασίας των 
θαλασσίων περιοχών του δικτύου Natura 2000·

11. σημειώνει ότι τα θαλάσσια είδη και βιότοποι χαίρουν λιγότερης προστασίας από ό,τι τα 
αντίστοιχα χερσαία στην ενωσιακή νομοθεσία περί βιοποικιλότητας και καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή να αξιολογήσει τις αδυναμίες που υπάρχουν στη νομοθεσία και τον 
τρόπο εφαρμογής της και να θεσπίσει θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές εντός των 
οποίων οι οικονομικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της αλιείας, θα αποτελούν 
αντικείμενο μιας διαχείρισης προσανατολιζόμενης περισσότερο στο οικοσύστημα·

12. επισημαίνει επιπλέον ότι διάφορες σε περιφερειακή κλίμακα συμβάσεις για τις θάλασσες 
πέριξ της ΕΕ, όπως οι OSPAR, HELCOM και εκείνη της Βαρκελώνης, παρέχουν ένα 
σημαντικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων·

13. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική 
δεν περιορίζει τη χρήση των προστατευόμενων θαλασσίων περιοχών στο Natura 2000 και 
ζητεί ως εκ τούτου από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη και να 
δημιουργήσουν συνδέσμους μεταξύ όλων των προστατευόμενων θαλασσίων περιοχών, 
περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν ορισθεί βάσει περιφερειακών θαλάσσιων 
συμβάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεπούς και περιεκτικού δικτύου·

14. τονίζει το γεγονός ότι ο πιο αδιάψευστος μάρτυρας της καλής κατάστασης του 
περιβάλλοντος είναι η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

15. τονίζει τις δυνατότητες για πρακτική βελτίωση της διαχείρισης των θαλασσών που 
υφίστανται σήμερα, δεδομένου ότι η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική έχει 
καθιερώσει νέους μηχανισμούς για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των μέτρων για 
τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και εκείνων για την αλιεία·

16. καλεί την Επιτροπή να εντάξει την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, την οποίαν
έχουν ήδη υιοθετήσει η οδηγία πλαίσιο περί υδάτων και η οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική, σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεάζουν τη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα· τονίζει περαιτέρω ότι οι υπηρεσίες οικοσυστήματος περιλαμβάνουν την 
παγίδευση και αποθήκευση του άνθρακα από φυσικά οικοσυστήματα, χωρίς όμως να 
περιορίζονται σε αυτές τις λειτουργίες·

17. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες στον τομέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
των Παρακτίων Ζωνών (ΟΔΠΖ) και της Θαλάσσιας Χωροταξίας δεδομένου ότι πρόκειται 
ενδεχομένως για σημαντικά στοιχεία μιας συμμετοχικής προσέγγισης στο οικοσύστημα 
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εξασφαλίζοντας τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλασσίων και παρακτίων 
πόρων με σεβασμό στις φυσικές διεργασίες και τη φέρουσα ικανότητα του 
οικοσυστήματος·

18. θεωρεί ότι οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) φέρουν την 
ευθύνη για τη διαχείριση της αλιείας και ότι αποτελούν τους εγγυητές της υπεύθυνης 
αλιείας στην ανοικτή θάλασσα· θεωρεί ως εκ τούτου ότι είναι ουσιώδους σημασίας να 
ενισχυθούν οι εξουσίες τους, ιδίως σε σχέση με τους ελέγχους και την επιβολή 
αποτρεπτικών κυρώσεων, και ότι αποτελεί εν πρώτοις και κατά κύριο λόγο καθήκον των 
ΠΟΔΑ η διαχείριση των αποθεμάτων ορισμένων θαλασσίων ειδών με εμπορική αξία και 
η επιβολή της χρήσης πιστοποιητικών αλίευσης·

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει στις ενέργειές της τον μέγιστο δυνατό βαθμό φιλοδοξίας για 
την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων εντός του 
ευρύτερου θαλασσίου περιβάλλοντος της ΕΕ· τονίζει περαιτέρω ότι οι προσπάθειες για 
την αποκατάσταση θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική πηγή απασχόλησης για τις 
παραθαλάσσιες κοινότητες·

20. καλεί την ΕΕ να μοχθήσει για την εξασφάλιση της ισότητας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο· πέραν τούτου τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί και επεκταθεί η εφαρμογή της 
αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" καθώς και της αρχής της πλήρους ανάκτησης του κόστους·

21. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης εθνικών ή τομεακών στόχων 
για τη μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και της απώλειας βιοποικιλότητας·

22. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ευαισθητοποίηση και δέσμευση όλων των 
τομέων της κοινωνίας και του ευρέος κοινού εντάσσονται στη μετά το 2010 θεώρηση της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.
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