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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. τονίζει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απώλειας 
βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και ότι οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών πρέπει να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις προσπάθειές στους πιο 
αποτελεσματικά για να βρουν λύση σε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα· υπογραμμίζει ότι η 
αυστηρή εφαρμογή της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα ωφελεί τόσο την κοινωνία όσο 
και την οικονομία·

2. επισημαίνει ότι η δέσμευση διατήρησης και αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων σε 
επίπεδα υψηλότερα από αυτά που μπορεί να παράγουν την ανώτατη αειφόρο απόδοση 
έως το 2015, όπως προβλέπεται από το πακέτο μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής που προτείνει η Επιτροπή, προσυπογράφηκε από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων στην παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη το 2002·

3. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την προσέγγιση για την ανώτατη αειφόρο 
απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές που αφορούν τους πληθυσμούς ιχθύων 
ιδιαίτερα το μέγεθος, την ηλικία και το καθεστώς αναπαραγωγής, εξετάζοντας το θέμα 
των αποθεμάτων που αποτελούνται από διάφορα είδη, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις του οικοσυστήματος·

4. τονίζει τη σημασία παροχής επιστημονικών συμβουλών στη βάση αξιόπιστων και 
επαρκών στοιχείων, με στόχο την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση του αλιευτικού 
τομέα· υπογραμμίζει την ανάγκη στοιχείων για ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων του 
οικοσυστήματος με σκοπό την ανάπτυξη μιας προσέγγισης του αλιευτικού τομέα που 
βασίζεται στο οικοσύστημα και καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν σημαντικά τις 
προσπάθειές τους για τη συλλογή και την παροχή τέτοιων στοιχείων·

5. χαιρετίζει τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, και 
κυρίως το στόχο 4 που αφορά τη βέλτιστη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων·

6.  χαιρετίζει τη δέσμευση για την αποφυγή παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ανεπιθύμητων 
ειδών, τη διατήρηση των ευαίσθητων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την εξάλειψη των 
απορρίψεων·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να χρηματοδοτήσουν 
αυτή τη νέα στρατηγική διασφαλίζοντας ότι κάθε χρηματοδοτικό μέτρο της ΕΕ θα 
συνάδει με τη βιοποικιλότητα και τη νομοθεσία για την προστασία των υδάτων·

8. τονίζει ότι η επίτευξη των έξι στόχων της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020 εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τους κανόνες που έχει ήδη ορίσει 
η ΕΕ και τη σωστή διαχείριση των σχετικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, ιδιαίτερα 
του δικτύου Natura 2000 για τις προστατευόμενες περιοχές και του προγράμματος LIFE+· 
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ζητεί τη διάθεση κατάλληλης χρηματοδότησης στις περιοχές Natura 2000 κατά τη νέα 
οικονομική περίοδο·

9. υπογραμμίζει ότι η πραγματική δοκιμασία όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για επίτευξη 
του στόχου της βιοποικιλότητας και το κλειδί για το θέμα δεν είναι αυτή η νέα 
στρατηγική, αλλά, μάλλον, οι προσεχείς μεταρρυθμίσεις της κοινής αγροτικής και 
αλιευτικής πολιτικής και το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι 
το ακατάλληλο επίπεδο ενσωμάτωσης της προστασίας της βιοποικιλότητας στις άλλες 
πολιτικές της ΕΕ προκάλεσε την αποτυχία της πρώτης στρατηγικής·
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10. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αξιόπιστους δείκτες για την περιβαλλοντική αειφορία, 
συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας και παράκτιας βιωσιμότητας, για να καταστεί 
δυνατή η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη του γενικού στόχου της προστασίας 
της βιοποικιλότητας·

11. θεωρεί ότι η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
ανώτατο επίπεδο στη Διάσκεψη Ρίο+20 τον Ιούνιο 2012·

12. χαιρετίζει το ψήφισμα που ενέκρινε στις 6 Δεκεμβρίου 2011 η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των παγκόσμιων αλιευμάτων 
στο οποίο τονίζεται η ανάγκη να καταβληθούν επειγόντως προσπάθειες για να επιτευχθεί 
βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των θαλασσών του κόσμου·

13. χαιρετίζει το σχέδιο που παρουσιάστηκε το Νοέμβριο 2011 και εκπονήθηκε από 
τέσσερεις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO, FAO, UNDP και ΔΝΟ) που 
ενθαρρύνει τις χώρες να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους να περιορίσουν την υποβάθμιση 
των ωκεανών και να αντιμετωπίσουν απειλές όπως η υπερεκμετάλλευση των 
ιχθυαποθεμάτων, η μόλυνση και η φθίνουσα πορεία της βιοποικιλότητας.
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