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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 οι παγιωμένες κοινοτικές πολιτικές, όπως είναι η αγροτική και η 
αλιευτική πολιτική, οι οποίες αποτελούν τη βάση της οικονομίας της ΕΕ, 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·

2. 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 του τομέα και, αφετέρου, να 
συνδράμουν στην οικοδόμηση ισχυρότερης θέσης για τους ερευνητές στον τομέα της 
αλιείας· τονίζει επίσης ότι η οικοδόμηση μίας ισχυρής βάσεως για την έρευνα θα 
μπορούσε να αναπτύξει περαιτέρω έναν αειφόρο τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

3. 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 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, ώστε να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα· πιστεύει ότι οι οργανώσεις αλιέων και τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά 
Συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για μικρά 
και λειτουργικά έργα·

4. 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 
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 τροφική 
αλυσίδα.


