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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. επικροτεί την ανακοίνωση για την αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οποία, 
υιοθετώντας μια αμερόληπτη προσέγγιση που αποσκοπεί στην αλληλοενίσχυση, πρέπει 
να επικεντρώνεται στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πυλώνα 
προκειμένου να ενθαρρύνει μια βιώσιμη ανάπτυξη; συμβατή με την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που προβλέπει η στρατηγική για την Ευρώπη 2020· φρονεί 
ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της αναθεωρημένης πολιτικής 
και των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει 
να είναι συνεπής προς αυτή··

2. εκτιμά ότι οι περιφέρειες πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες στον τομέα της 
διαχείρισης της αλιείας, χωρίς να αποκλίνουν από τις αρχές της επικουρικότητας και της 
περιφερειοποίησης, και να ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων που 
δραστηριοποιούνται τόσο στα προηγούμενα όσο και στα επόμενα στάδια της αλιευτικής 
διαδικασίας, παρέχοντας κίνητρα και στήριξη για τη δημιουργία διεθνών συνεργατικών 
σχηματισμών·

3. θεωρεί ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις και σε 
συστάσεις εμπειρογνωμόνων, αξιοποιώντας τις συμπράξεις του ερευνητικού και του 
αλιευτικού τομέα, και ζητεί τη δρομολόγηση περιφερειακών προγραμμάτων συλλογής 
δεδομένων καθώς και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο περιφερειακού
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

4. επισημαίνει τη σημασία της πολυλειτουργικότητας της αλιείας για τις παράκτιες περιοχές· 
τονίζει την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων σε ορισμένες περιοχές, για παράδειγμα στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όπως η στήριξη των αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας 
και η προώθηση της υδατοκαλλιέργειας· τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων 
αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας, μέτρων στήριξης για την εκπαίδευση και τη
μετεκπαίδευση καθώς και υπέρ της παροχής κινήτρων στους παραγωγούς και στις 
διεπαγγελματικές οργανώσεις·

5. τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για την εφαρμογή 
της αναθεωρημένης πολιτικής και την ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς εδαφική 
ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, και επισημαίνει ότι η χρηματοδότησή του πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στο Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής.


