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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Aναγνωρίζει ότι η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, η συλλογή οστρακοειδών και η 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια αποτελούν τις πλέον βιώσιμες μορφές αλιείας από 
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά· ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων. Η αλιεία αυτού του 
τύπου χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολιτιστική σημασία και εδαφική ποικιλομορφία, στο 
ηπειρωτικό έδαφος, στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες αλιευτικές περιοχές. 
Αυτές οι μορφές αλιείας επηρεάζονται από αρνητικούς παράγοντες, όπως η απουσία 
καθαρισμού των υδάτων, η απόρριψη καταλοίπων, οι μαύρες παλίρροιες, η υπέρμετρη 
ανάπτυξη της παράκτιας δόμησης και η πραγματοποίηση μεγάλων έργων στις ακτές· 

2. τονίζει την έλλειψη στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης δεικτών οι οποίοι παρέχουν 
κοινωνικοοικονομικά, επιστημονικά και περιβαλλοντικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

3. δεδομένης της επισφαλούς θέσης και της παρακμής ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων 
που εξαρτώνται από την αλιεία και της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής 
διαφοροποίησης, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα, κεφάλαια και 
μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή όσον αφορά την απασχόληση και την 
οικολογική βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας σκόπιμα αυτό το πρότυπο αλιείας στο νέο 
πλαίσιο της ΚΑλΠ, με μεγαλύτερη συνδιαχείριση και συμμετοχή του τομέα της αλιείας 
μικρής κλίμακας στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και με την προώθηση τοπικών 
στρατηγικών στις παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία·

4. ως εκ τούτου, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το μελλοντικό 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που 
θα προορίζεται για την αλιεία μικρής κλίμακας, τη συλλογή οστρακοειδών και την 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια· ζητείται επίσης η δημιουργία ενός «Ειδικού προγράμματος 
υποστήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας», το οποίο θα απευθύνεται στις παράκτιες 
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία, εξασφαλίζοντας προτεραιότητα πρόσβασης 
στους εν λόγω πόρους σε όσους αλιεύουν και συλλέγουν οστρακοειδή με τον πλέον 
οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο.


