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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 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. υπενθυμίζει ότι στις 13 Ιουλίου 2011 η Επιτροπή πρότεινε μείζονα μεταρρύθμιση της 
Κοινής Αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) της ΕΕ, η οποία, δεδομένου του στόχου της να 
εξασφαλίσει την βιώσιμη διαχείριση των ζώντων θαλάσσιων πόρων, αποτελεί καίριο 
συστατικό της παρούσας εμβληματικής πρωτοβουλίας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους,

2. επισημαίνει ότι στη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ η Επιτροπή προτείνει 
την εισαγωγή μιας προσέγγισης μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) για την επαναφορά 
των αποθεμάτων ιχθύων σε υγιή επίπεδα και τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, 
καλεί δε την Επιτροπή να διευκρινίσει την προσέγγιση της ΜΒΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τα ιχθυαποθέματα πολλών ειδών ιχθύων,

3. φρονεί ότι αυτό που πρέπει να επιδιωχθεί μακροπρόθεσμα είναι να δοθεί η δυνατότητα 
στα αλιευτικά αποθέματα να ανακάμψουν σε τέτοια επίπεδα ώστε να υπερβαίνουν την 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση και να μπορούν να αποδίδουν τα μέγιστα οικονομικά οφέλη σε 
βιώσιμη και μακροπρόθεσμη βάση· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να πραγματοποιήσει τις 
απαιτούμενες μελέτες και στη συνέχεια να καταθέσει προτάσεις που θα έχουν ως 
αφετηρία τις τρέχουσες προτάσεις για την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ και θα 
προσανατολίζονται προς μια πλέον προηγμένη από περιβαλλοντική και οικονομική 
άποψη θέση,

4. συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής, όπως αυτή περιγράφεται στη μεταρρυθμιστική 
δέσμη της ΚΑλΠ, ότι η πρακτική της απόρριψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων από το 
σκάφος αποτελεί κατασπατάληση πόρων· τονίζει, ωστόσο, ότι για να βελτιωθεί η 
κατάσταση, πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με τους αλιείς και άλλους ενδιαφερόμενους 
προκειμένου νε εξευρεθούν λύσεις προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα των συνθηκών 
εργασίας τους, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα διατήρησης των 
ιχθυαποθεμάτων που έχουν τύχει υπερεκμετάλλευσης προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι 
δραστηριότητες του αλιευτικού κλάδου της ΕΕ θα είναι οικολογικά, οικονομικά και 
κοινωνικά βιώσιμοι,

5. αναγνωρίζει ότι η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου παραμένει ένα από τα 
κύρια εμπόδια για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας· είναι της άποψης όμως ότι η παρούσα 
πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση συστήματος μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων ως μέσο για την μείωση της αλιευτικής ικανότητας και αύξηση της 
οικονομικής βιωσιμότητας της αλιείας χωρίς κόστος για τον φορολογούμενο παραμένει 
ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, ιδιαίτερα λόγω του αντίκτυπου στα θαλάσσια οικοσυστήματα 
και στην οικονομία του τομέα από την πιθανή συγκέντρωση εκείνων των αλιευτικών 
ικανοτήτων στα χέρια μικρότερου αριθμού παραγόντων,

6. τονίζει την κοινωνική και οικονομική σημασία των στόλων παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας σε ορισμένες περιφέρειες και ζητεί τη λήψη ειδικών μέτρων που να στηρίζουν 
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την πράσινη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να συμβάλλουν στην 
βιώσιμη, ήπιων επιπτώσεων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,

7. τονίζει ότι ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ αποτελεί μείζονα χρήστη ορυκτών καυσίμων και 
ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού, και 
συγκεκριμένα με σκοπό την ανάπτυξη πιο αποδοτικών και καθαρότερων μηχανών για τα 
αλιευτικά σκάφη,

8. υπενθυμίζει ότι η εμβληματική πρωτοβουλία για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
περιλαμβάνει επίσης την προστασία των οικοσυστημάτων· επισημαίνει εν προκειμένω τις 
ερευνητικές και αναπτυξιακές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την 
παραγωγή πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, καθώς και τις πιθανές συνέργειες 
μεταξύ διαχείρισης αποθέματος και διατήρησης των προστατευόμενων ειδών,

9. τονίζει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, ιδιαίτερα στις εξωτερικές εμπορικές της 
σχέσεις, πρέπει να συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους της ΚΑλΠ και να παρέχουν 
ίσους όρους ανταγωνισμού για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια των κρατών μελών.
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