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Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Ο

στην έκθεση σχετικά με

τις σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού – Στρατηγική για μια ενισχυμένη εταιρική 
σχέση (2006/2204)

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγητής: Nirj Deva
A6-0325/2006

Προστίθεται η ακόλουθη γνωμοδότηση:

Επιτροπή Αλιείας
ο Πρόεδρος

Κα. Luisa Morgantini
Πρόεδρο
Επιτροπή Ανάπτυξης
Βρυξέλλες

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει τη σημασία της χρηστής διαχείρισης στον αλιευτικό τομέα, προκειμένου να 
αποθαρρυνθεί η υπεραλιεία και οι καταστροφικές αλιευτικές τεχνικές καθώς και να 
αποτραπεί η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση της αλιείας τόνου, όπου ο Ειρηνικός ωκεανός διαθέτει ένα από 
τα πλουσιότερα αλιευτικά αποθέματα στον κόσμο·

2. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση των προσπαθειών προώθησης της 
αειφόρου διαχείρισης της αλιείας υποστηρίζοντας τα τοπικά συστήματα 
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας μέσω των Αλιευτικών Συμφωνιών Εταιρικής 
Σχέσης της περιοχής και με τις τρίτες χώρες της περιοχής και των συνδεδεμένων με την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση υπερπόντιων χωρών και εδαφών (γαλλική Πολυνησία, Νέα 
Καληδονία, Γουάλις και Φουτούνα, Πίτκερν)·

3. επικροτεί την περιφερειακή προσέγγιση που ακολούθησαν οι χώρες των Νήσων του 
Ειρηνικού για τη διαχείριση της αλιείας τόνου στην περιοχή με την καθιέρωση νέας 
περιφερειακής οργάνωσης της αλιείας, ήτοι, της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και 
Κεντρικού Ειρηνικού(WCPFC)· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε, σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου του 2001, να συνεχίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τις 
χώρες της περιοχής, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου συμφωνιών για τον κοινοτικό 
θυνναλιευτικό στόλο, ανάλογου προς αυτό που ήδη υπάρχει στον Ινδικό Ωκεανό·

4. εκτιμά ότι η πρόσβαση στην περιοχή αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κοινοτικού θυνναλιευτικού στόλου· για τον λόγο αυτό, 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα των επιστημονικών μελετών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι η γενική κατάσταση των αποθεμάτων είναι ικανοποιητική·

5. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής αλιείας της περιοχής, που αποτελεί μείζονα πηγή 
εισοδήματος για τις χώρες των Νήσων του Ειρηνικού και ιδιαίτερα για τα κράτη με 
χαμηλότερο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, όπως το Κιριμπάτι, οι Νήσοι Μάρσαλ, η 
Μικρονησία και το Τουβαλού·

6. υπογραμμίζει τη σημασία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης, αδήλωτης και 
ανεξέλεγκτης αλιείας (IUU), η οποία αντιπροσωπεύει σήμερα την πλέον σοβαρή απειλή 
για τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της περιοχής του Ειρηνικού να υποστηρίξουν 
το διεθνές σχέδιο δράσης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας για την 
καταπολέμηση της αλιείας IUU· θεωρεί ότι κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα κατά τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες·

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Νήσους του Ειρηνικού να συνεργασθούν στενά για 
την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας 
στην περιοχή, τηρώντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους ως κράτη ελλιμενισμού ή/και 
σημαίας·

9. φρονεί ότι σε όλες τις αλιευτικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνεται ρήτρα 
αποκλειστικότητας, η οποία θα διασφαλίζει την καλή πρακτική κατά του αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρηματιών της Κοινότητας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού - Στρατηγική για μια 
ενισχυμένη εταιρική σχέση

Αριθμός διαδικασίας 2006/2204(INI)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας DEVE
Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
PECH
7.9.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία 
αναγγελίας στην ολομέλεια
Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού
Rosa Miguélez Ramos
6.9.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που 
αντικαταστάθηκε/καν
Εξέταση στην επιτροπή 13.9.2006 3.10.2006
Ημερομηνία έγκρισης 21.11.2006
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:

-:
0:

17
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, David Casa, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ιωάννης Γκλαβάκης, Alfred 
Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, 
Rosa Miguélez Ramos, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel 
Varela Suanzes-Carpegna

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά 
την τελική ψηφοφορία

Chris Davies, Duarte Freitas

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρών(όντες) κατά την τελική 
ψηφοφορία 

Ole Christensen, Siiri Oviir, Anders Samuelsen

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που 
διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


