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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι 70 εκατομμύρια άτομα από τον πληθυσμό της ΕΕ εξαρτώνται από τον 
τομέα της αλιείας· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη διαμόρφωση ενός περισσότερο 
ανταγωνιστικού, βιώσιμου και εκσυγχρονισμένου αλιευτικού κλάδου· επισημαίνει ότι 
οι παγιωμένες κοινοτικές πολιτικές, όπως είναι η αγροτική και η αλιευτική πολιτική, οι 
οποίες αποτελούν τη βάση της οικονομίας της ΕΕ, και κυρίως της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας, απαιτούν κατάλληλη και στοχοθετημένη επιστημονική υποστήριξη. 
Υπογραμμίζει ότι οι παραδοσιακοί τρόποι επίλυσης ειδικών τομεακών προβλημάτων 
όπως είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, η εξασφάλιση ζωοτροφών, ο υγειονομικός 
έλεγχος και η ενοποιημένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, έπαψαν από καιρό να 
αποτελούν την πρωταρχική και σημαντικότερη πηγή λύσεων· προτείνει το 
δημοσιονομικό πλαίσιο να καταστήσει δυνατή τη χρηματοδότηση, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, εγκαταστάσεων και επιστημονικού ερευνητικού 
εξοπλισμού στον τομέα της αλιείας·

2. θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η επίτευξη ενός από τους στόχους της Πράσινης 
Βίβλου, ήτοι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να εστιάζει σε μέσα με 
«προστιθέμενη αξία» και να είναι «περισσότερο προσανατολισμένος στα 
αποτελέσματα»· είναι της γνώμης ότι, αν και η αριστεία αποτελεί θεμελιώδες κριτήριο 
στην επιστήμη, υπάρχουν ορισμένοι τομείς, όπως η αλιεία, όπου η εφαρμοσμένη 
έρευνα καθίσταται αναπόφευκτη για τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων 
διαχείρισης· επισημαίνει ότι οι στόχοι της νέας ΚΑΠ, που βασίζονται στην 
οικοσυστημική προσέγγιση και στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, απαιτούν 
διεπιστημονικές και επιτόπιες γνώσεις και αξιολογήσεις που επιτρέπουν να εξαχθούν 
γρήγορα συμπεράσματα από τα οποία εξαρτώνται αμέτρητες επιχειρηματικές 
αποφάσεις, θέσεις εργασίας και μέτρα διαχείρισης του θαλάσσιου οικοσυστήματος·

3. ευελπιστεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Πράσινη Βίβλος θα επιφέρει αλλαγές στην 
ισχύουσα επιστημονική πολιτική όσον αφορά την αλιεία, καθώς η αποκλειστική 
επιδίωξη της αριστείας στον συγκεκριμένο τομέα είχε ως συνέπεια να εγκαταλειφθούν 
βασικά κεφάλαια όπως η μελέτη των ειδών και της συμπεριφοράς τους από τη σκοπιά 
της αξιοποίησής τους από τους αλιευτικούς στόλους και της σχέσης τους με τα μέτρα 
διαχείρισης, και οδήγησε πολλούς επιστήμονες να απομακρυνθούν από την 
εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της αλιείας και νέους ερευνητές να απορρίψουν τον 
συγκεκριμένο τομέα, με αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού 
όταν αυτό ήταν περισσότερο απαραίτητο, δεδομένης της κατάστασης των 
ιχθυαποθεμάτων·

4. είναι της γνώμης ότι οι ειδικές εκκλήσεις με στόχο την υποβολή προτάσεων όσον 
αφορά το νέο πρόγραμμα πλαίσιο και τις δράσεις που πηγάζουν από αυτό θα 
μπορούσαν αφενός να συμβάλουν στην αντιμετώπιση πολλών αδυναμιών και 
ελλείψεων του τομέα και, αφετέρου, να συνδράμουν στην οικοδόμηση ισχυρότερης 
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θέσης για τους ερευνητές στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· τονίζει 
επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής βάσεως για την έρευνα και την καινοτομία, τόσο 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, θα μπορούσε να αναπτύξει 
και να τονώσει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, τη σταθερότητα και τον εξοπλισμό 
του για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου έναντι του υπόλοιπου 
κόσμου καθώς και η βιωσιμότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η ευημερία του 
αλιευτικού κλάδου·

5. τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά γνώσεων στην κατάσταση των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, των αλιευτικών πόρων και σε αξιόπιστα επιστημονικά
στοιχεία τόσο για τα είδη που αποτελούν στόχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων όσο 
και για τα υπόλοιπα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ειδών βαθέων υδάτων, 
καθιστώντας με τον τρόπο αυτό απαραίτητο να εντατικοποιηθούν οι πολυδιάστατες και 
διατομεακές ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα για την κατάλληλη ρύθμιση της 
αλιευτικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα για την εφαρμογή της οικοσυστημικής 
προσέγγισης·

6. επικροτεί το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος επισημαίνει την ανάγκη για έρευνα που θα 
βελτιώσει την ικανότητα καινοτομίας και την ανταγωνιστικότητα, που, σε συνδυασμό 
με τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, μπορεί 
να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για επενδύσεις των αλιευτικών επιχειρήσεων στην 
ανάπτυξη νέων, περισσότερο βιώσιμων αλιευτικών τεχνικών, όπως νέο εξοπλισμό, 
λιγότερο ρυπογόνα, ασφαλέστερα και πιο άνετα σκάφη, και μέτρα ειδικά σχεδιασμένα 
για την αναβάθμιση της χρήσης και της αξίας των αλιευτικών προϊόντων·

7. κρίνει αναγκαίο τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη συνεργασία 
των προγραμμάτων πλαίσιο για την έρευνα με τα εργαλεία που προσφέρει το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας καθώς και με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα·

8. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ να αυξηθεί στο 
προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο η συμμετοχή των επιχειρήσεων· είναι της γνώμης ότι με 
την καθιέρωση ενός συστήματος που διέπεται από μεγαλύτερη απλοποίηση, λιγότερη 
γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους 
χρήστες, θα μπορούσαν να παρασχεθούν κίνητρα στους επιχειρηματίες, ιδίως δε στους 
ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων όπως είναι οι επιχειρήσεις παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα· 
πιστεύει ότι διάφοροι παράγοντες, όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
οργανώσεις αλιέων και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, θα πρέπει επίσης να 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για μικρά και λειτουργικά έργα·

9. επισημαίνει ότι τα προγράμματα πλαίσιο για την εξακρίβωση στοιχείων εστιάζουν τη 
δραστηριότητά τους κατά κύριο λόγο σε μία θεμελιώδη έρευνα εξακρίβωσης, μία 
δραστηριότητα που απαιτεί ερευνητικά προγράμματα στα οποία διατίθενται ειδικά 
επαρκή κονδύλια για την έρευνα στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με 
σκοπό τη στήριξη του τομέα και την κατοχύρωση των περιβαλλοντικών και 
υγειονομικών συνθηκών οι οποίες διέπουν τα αλιευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην 
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τροφική αλυσίδα·

10. επισημαίνει ότι, καθώς ο σκοπός της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πρακτικών, επιβάλλεται η 
χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα έχουν στόχο, 
για παράδειγμα, να καταστούν τα αλιευτικά σκάφη πιο επιλεκτικά ή να μειωθεί η 
κατανάλωση καυσίμων των μηχανών τους·

11. είναι της άποψης ότι τα τωρινά χρηματοδοτικά μέσα για την έρευνα και την καινοτομία 
στην ΕΕ δεν επαρκούν για την ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών της έρευνας στον 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· υπογραμμίζει ότι η πλήρης ανταπόκριση 
στις προκλήσεις και στις ανάγκες που αντιμετωπίζει ο τομέας απαιτεί μια προσαρμογή 
των εν λόγω μέσων η οποία να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα, 
ιδίως στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας·

12. θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη του αλιευτικού στόλου για να 
εδραιωθεί η βιωσιμότητα της αλιείας και να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες για την 
αλιεία μικρής κλίμακας και, για τον λόγο αυτό, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει 
να εστιάσει τη δράση του στην έρευνα και την καινοτομία του συγκεκριμένου τομέα·

13. επισημαίνει ότι η χρήση διαρθρωτικών κονδυλίων για επενδύσεις σε ερευνητικές 
υποδομές συμβάλλει στη γεφύρωση των διαφορών που εντοπίζονται μεταξύ των 
κρατών μελών σε επίπεδο επιστημονικών ικανοτήτων και βελτιώνει τη συμμετοχή 
κάποιων κρατών μελών και περιφερειών σε κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα·

14. επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων και άλλων 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε θάλασσες που αποτελούν αντικείμενο κοινής 
εκμετάλλευσης εξαρτάται από συντονισμένες προσεγγίσεις με γειτονικές χώρες· τονίζει 
ότι απαιτείται η συστηματικότερη ανάπτυξη των επιστημονικών ικανοτήτων των 
γειτονικών χωρών η οποία θα βασίζεται στον καλύτερο συντονισμό του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου με τα διάφορα μέσα που διαθέτει η πολιτική γειτονίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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