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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το θέμα «Προς μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ: ο ρόλος των τομέων 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»
(2021/2188(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Μια 
νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ – Μετασχηματισμός της 
γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον» (COM(2021)0240),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 4, 13, 38, 43 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 (ΕΤΘΑΥ)2),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)3,

– έχοντας υπόψη το 7ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον (EAP) και τις 
έννοιες που κατοχυρώνονται εκεί, όπως τα όρια του πλανήτη και τα οικολογικά όρια,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές6,

1 ΕΕ L 354 της 28.2.2013, σ. 22.
2 ΕΕ L 247 της 13.7.2021, σ. 1.
3 ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
4 ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135.
5 ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27.
6 ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82.
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– έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την 
περίοδο 2021-2027,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2020 με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: επαναφορά της φύσης 
στη ζωή μας» (COM(2020)0380) και το ψήφισμα του της 9ης Ιουνίου 2021 σχετικά με 
την εν λόγω στρατηγική7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2020 με τίτλο «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την εν λόγω στρατηγική8,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση της ΕΕ για τη γαλάζια 
οικονομία 2021»9,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, του Μαρτίου του 2021, με τίτλο «Κριτήρια 
βιωσιμότητας για τη γαλάζια οικονομία»10,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2021, με τίτλο 
«Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική 
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030» (COM (2021) 0236),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Μια 
νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό – Σχέδιο δράσης 2.0 για 
τον Ατλαντικό: επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για μια βιώσιμη, ανθεκτική και 
ανταγωνιστική γαλάζια οικονομία στην ατλαντική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(COM/2020/329),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα - οι ευρωπαϊκές μεταφορές στην 
τροχιά του μέλλοντος» (COM(2020)0789),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο 
«Μια στρατηγική της ΕΕ για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον» 
(COM(2020)0741),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την 
αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη 

7 ΕΕ C 67 της 8.2.2022, σ. 25.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0425.
9 https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2021_06_BlueEconomy_Report-2021.pdf.
10 https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-
05/Sustainability%20criteria%20for%20the%20blue%20economy%20.pdf.

https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2021_06_BlueEconomy_Report-2021.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-05/Sustainability%20criteria%20for%20the%20blue%20economy%20.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-05/Sustainability%20criteria%20for%20the%20blue%20economy%20.pdf
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δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τη διεθνή 
διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο 
πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 203012,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τις επιπτώσεις των 
θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με μια νέα 
προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2021σχετικά με τον αντίκτυπο των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2021, με τίτλο «Προς μια 
ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης»16,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών 
(COP21) της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού), έχοντας 
υπόψη τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές και τα διεθνή πρότυπα για την αλιεία 
και την υδατοκαλλιέργεια, τα οποία αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό Τροφίμων και 
Γεωργίας (εφεξής FAO) των Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με την ΕΕ ως μέλος,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του FAO με τίτλο «The State of World Fisheries and 
Aquaculture 2020: Sustainability in Action» (Κατάσταση της παγκόσμιας αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας για το 2020: βιωσιμότητα στην πράξη),

– έχοντας υπόψη τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα για την αλιεία και 
την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύχθηκαν από τον FAO σε συνεργασία με την ΕΕ ως 
μέλος,

 – έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Blue Fishing Ports Network» που ξεκίνησε τον 
Ιούλιο 2018 από τον FAO,

– έχοντας υπόψη τις στρατηγικές «γαλάζιας ανάπτυξης» του λιμένα του Vigo, 2016-2020 
και 2021-202717,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη 
γαλάζια οικονομία στην ΕΕ – Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για 

11 ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 64.
12 ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 9.
13 ΕΕ C 494 της 8.12.2021, σ. 14.
14 ΕΕ C 117 της 11.3.2022, σ. 30.
15 ΕΕ C 99 της 1.3.2022, σ. 88.
16 ΕΕ C 117 της 11.3.2022, σ. 18.
17 http://bluegrowthvigo.eu/
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ένα βιώσιμο μέλλον» (COM(2021)0240),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 2ας Δεκεμβρίου 
2021, με θέμα τη «Βιώσιμη γαλάζια οικονομία και υδατοκαλλιέργεια» (NAT-VVI/020),

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του 
Κοινοβουλίου είναι αρμόδια για τον θαλάσσιο προγραμματισμό και την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0089/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία της ΕΕ παρέχει 4,5 εκατομμύρια άμεσες 
θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει όλους τους κλάδους και τους τομείς που σχετίζονται 
με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές, είτε βασίζονται στο θαλάσσιο 
περιβάλλον (όπως η ναυτιλία, οι θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, η αλιεία και η 
παραγωγή ενέργειας) είτε στην ξηρά (όπως οι λιμένες, τα ναυπηγεία, ο παράκτιος 
τουρισμός και η χερσαία υδατοκαλλιέργεια)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα 
ευρύ και ταχέως εξελισσόμενο τμήμα της οικονομίας μας, το οποίο έχει κάνει 
σημαντικά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση κατά την τελευταία 
δεκαετία και το οποίο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η παγκόσμια γαλάζια οικονομία συγκρινόταν με μια 
εθνική οικονομία, θα ήταν η έβδομη μεγαλύτερη στον κόσμο και ο ωκεανός ως 
οικονομική οντότητα θα ήταν μέλος της G7· λαμβάνοντας υπόψη ότι λειτουργεί στο 
μεγαλύτερο οικοσύστημα του πλανήτη, δεδομένου ότι οι ωκεανοί περιλαμβάνουν το 
80 % όλων των μορφών ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί μας περιβάλλουν και 
μας στηρίζουν και παρέχουν κρίσιμους πόρους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και 
έναν ιστό οικονομικών αλληλεπιδράσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας θα μπορούσε να δώσει 
σημαντική ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη 
δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες και περιφέρειες 
και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική της ΕΕ για τη γαλάζια οικονομία δεν έχει 
ληφθεί επαρκώς υπόψη ο τομέας της αλιείας, ιδίως δε η μικρής κλίμακας, παράκτια και 
παραδοσιακή αλιεία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία θα προσφέρει περαιτέρω νέες προοπτικές 
και θέσεις εργασίας, ιδίως σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ωκεάνιας ενέργειας, η 
γαλάζια βιοοικονομία, η βιοτεχνολογία και η αφαλάτωση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της γαλάζιας 
οικονομίας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα, αφενός, με 
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την ανάπτυξη των παραδοσιακών ή καθιερωμένων τομέων και, αφετέρου, με τους 
υφιστάμενους πόρους και τις δυνατότητες ανάπτυξης των αναδυόμενων τομέων σε 
κάθε κράτος μέλος·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γαλάζιας οικονομίας δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων και των 
ωκεάνιων πόρων ή για την υιοθέτηση μοντέλων ανάπτυξης που έχουν ήδη αποδειχθεί 
μη βιώσιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρά χρηστή διαχείριση 
αλλά και διατήρηση των θαλάσσιων και ωκεάνιων πόρων, χωρίς να αλλοιώνονται οι 
ισορροπίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις δραστηριοτήτων και 
χρήσεων όπως η υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία και οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές για 
την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και τα υποβρύχια καλώδια, και 
να προωθούν τη συνύπαρξη των σχετικών δραστηριοτήτων και να εφαρμόζουν μια 
προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών 
ορίων και, ως εκ τούτου, όχι μόνο στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
αλλά και σε όλους τους σχετικούς θαλάσσιους τομείς, πρέπει να σέβεται εξίσου τους 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς πυλώνες σε όλους τους τομείς, 
προκειμένου να θεωρείται βιώσιμη·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) επιδιώκει να διασφαλίσει 
την ορθή διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και ότι οι 
δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες 
μακροπρόθεσμα και η διαχείρισή τους συνάδει με τον στόχο της επίτευξης οικονομικών 
και κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, καθώς και με τον στόχο της 
συμβολής στην ασφάλεια του εφοδιασμού τροφίμων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑλΠ θα πρέπει να συμβάλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στον τομέα της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας, καθώς και στη 
σταθερότητα των αγορών, και θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα τροφίμων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του ΣΒΑ 14, είναι επιτακτική ανάγκη να 
διατηρηθούν οι ωκεανοί, οι θάλασσες και οι θαλάσσιοι πόροι και να προωθηθεί η 
βιώσιμη χρήση τους, ενώ στο πλαίσιο του ΣΒΑ 2, είναι επιτακτική ανάγκη να 
διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμέρους στόχος 
14.1 θέτει ως στόχο την πρόληψη και τη σημαντική μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης 
κάθε είδους έως το 2025, ιδίως από χερσαίες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ωκεανός είναι κρίσιμης σημασίας για τη ζωή στη γη, 
δεδομένου ότι παράγει το 50 % του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, απορροφά περίπου το 
25 % των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τον άνθρωπο και το 
90 % της πλεονάζουσας θερμότητας του κλιματικού συστήματος και επηρεάζει το 
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παγκόσμιο κλίμα18·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση, η διαφύλαξη, η διατήρηση και η βιώσιμη 
χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για την υγεία των 
ωκεανών, οι οποίοι φιλοξενούν εκατομμύρια είδη, για την προστασία της υγείας του 
πλανήτη ενώ αποτελούν και τη βάση για θαλάσσιες και ναυτιλιακές οικονομικές 
δραστηριότητες·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων για την επιστημονική παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των αποθεμάτων στις θάλασσες και τους ωκεανούς, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κατά πόσον τα αποθέματα αυτά βρίσκονται 
εντός των ασφαλών βιολογικών ορίων, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βιώσιμη 
διαχείρισή τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικά τμήματα των ωκεανών και του θαλάσσιου βυθού 
παραμένουν ανεξερεύνητα, ιδίως τα βαθέα ύδατα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο 
πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας θα είναι πλήρως βιώσιμες·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν βασικούς τομείς 
της γαλάζιας οικονομίας και σημαντική πηγή πρωτεϊνούχων και μικροθρεπτικών 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επισιτιστική ασφάλεια και την ανθρώπινη 
υγεία·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια βιοποικιλότητα στην Ευρώπη απειλείται καθώς η 
κατάσταση διατήρησης μεγάλου ποσοστού θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων έχει 
αξιολογηθεί ως «μη ευνοϊκή» ή «άγνωστη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας έχει σημαντικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ, στα παράκτια και νησιωτικά εδάφη και στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιστραφεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βιοποικιλότητα πρέπει να αποκατασταθεί σε συνεργασία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως με τον τομέα της αλιείας και την επιστημονική 
κοινότητα·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες αποτελούν βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς στη συζήτηση σχετικά με το δυναμικό της γαλάζιας 
οικονομίας και τους τρόπους αξιοποίησής της·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς και οι ιχθυοκαλλιεργητές σε όλη την ΕΕ συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην προστασία και την προώθηση της εδαφικής ταυτότητας, των 
πολιτιστικών παραδόσεων, της επισιτιστικής ασφάλειας, της απασχόλησης και των 
εισοδημάτων·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της αλιείας μικρής 
κλίμακας·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της ερασιτεχνικής αλιείας, ως βιώσιμη τουριστική 
δραστηριότητα υψηλής αξίας, μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση του εισοδήματος 

18 
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των παράκτιων κοινοτήτων·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί 
η προβολή τους και να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση στον τομέα, 
καθώς και κατάλληλη νομική αναγνώριση·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 3, 6, 9 και 12 του ΟΗΕ 
υπογραμμίζουν τη σημασία της υγείας των ζώων, της καλής ποιότητας των υδάτων, της 
βιώσιμης καινοτομίας και της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής στη γαλάζια 
οικονομία·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία και η καλή διαβίωση των υδρόβιων ζώων συνδέονται 
με την ποιότητα των τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή μεταχείριση και 
εκτροφή των ζώων μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης νόσων και ασθενειών·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία έχει σημαντικό αντίκτυπο στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα και την αλιεία, ιδίως η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και ο 
ευτροφισμός του υδάτινου περιβάλλοντος·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη συλλογή 
εγκαταλελειμμένων απορριμμάτων στη θάλασσα, είτε μέσω της υλοποίησης 
στοχευμένων εκστρατειών είτε μέσω της συλλογής απορριμμάτων τυχαία στη διάρκεια 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 2020 σχετικά με την 
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για τις θάλασσες της Ευρώπης και τον 
τερματισμό της υπεραλίευσης·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο αλιευτικός τομέας στην ΕΕ αντιπροσώπευε περίπου 
163 600 θέσεις εργασίας και ότι το 2019 ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ αλίευσε περίπου 
4,1 εκατομμύρια τόνους ζωντανών αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 στην 
ΕΕ των 27 παρήχθησαν 1,1 εκατομμύρια τόνοι υδρόβιων οργανισμών, αξίας 3,7 
δισεκατομμυρίων EUR19·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εισαγωγές για την κάλυψη 
του μεγαλύτερου μέρος της κατανάλωσης τροφίμων υδρόβιας προέλευσης, 
αντιπροσωπεύοντας το 34 % της παγκόσμιας αξίας των εισαγωγών το 2018· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να 
συμμορφώνονται με πρότυπα βιωσιμότητας τουλάχιστον παρόμοια με εκείνα που 
ισχύουν στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων στην 
πρέπει να συνδέονται άμεσα με βιώσιμες θέσεις εργασίας στους τομείς των εισαγωγών, 
της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και οι παράκτιες κοινότητες της 
ΕΕ έχουν ήδη επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας 

19 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Fishery_statistics#Fisheries:_the_factors_of_production.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fishery_statistics#Fisheries:_the_factors_of_production
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fishery_statistics#Fisheries:_the_factors_of_production
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υπόψη ότι η κλιματική κρίση είχε σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των θαλασσών της 
Ευρώπης, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα της γαλάζιας οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί τομείς της γαλάζιας οικονομίας έχουν πληγεί από την 
πανδημία COVID-19, ιδίως ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η γαλάζια οικονομία θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση των 
οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκλήθηκαν από την τρέχουσα κρίση·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο 
σε όσους απασχολούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, λόγω 
των συνδυασμένων επιπτώσεων της μείωσης της ζήτησης και των συνθηκών που 
επικρατούν σε πολλά σκάφη και δεν επιτρέπουν την εγγύηση της ασφάλειας και της 
υγείας στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαταραχές της αγοράς που 
προκλήθηκαν από την πανδημία έχουν επηρεάσει αρνητικά τους αλιείς σε ολόκληρη 
την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς εξακολουθούν να παρέχουν τρόφιμα υψηλής 
ποιότητας και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς λόγω 
της σημασίας τους για την ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού στην ΕΕ·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει καταδείξει τη σημασία ενός ανθεκτικού 
περιβάλλοντος, το οποίο στηρίζεται από βιώσιμες πρακτικές στη διαχείριση των πόρων 
του, για την παγκόσμια υγεία και για το μέλλον των επισιτιστικών συστημάτων·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες κοινότητες πρέπει να διαφοροποιήσουν τις πηγές 
εισοδήματός τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε οικονομικούς και κοινωνικούς 
κλυδωνισμούς·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματός τους, οι 
παράκτιες και απόκεντρες κοινότητες πρέπει να προνοήσουν ώστε να είναι ανθεκτικές 
σε κλυδωνισμούς όπως αυτοί που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αποτελούν πυλώνα της 
γαλάζιας οικονομίας, με πάνω από το ήμισυ των τουριστικών καταλυμάτων της ΕΕ να 
βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές και το 30 % των διανυκτερεύσεων να 
πραγματοποιούνται σε παραθαλάσσια θέρετρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά» 
(COM(2020)0550) υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας και της αποκατάστασης 
του χερσαίου και θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αντιπροσωπεύει το 60 % 
της απασχόλησης στη γαλάζια οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική, 
ανθεκτική και κοινωνικά δίκαιη γαλάζια οικονομία χρειάζεται επαγγελματίες υψηλού 
επιπέδου ειδίκευσης και δεξιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «γαλάζιες θέσεις 
εργασίας» μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός ερασιτεχνικής αλιείας με καλάμι ως τομέας έχει τη 
δυνατότητα να αποτελέσει νέα πηγή εισοδήματος για τις παράκτιες κοινότητες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την καλή κατάσταση των 
ιχθυαποθεμάτων και παρέχοντας κοινωνικά οφέλη και οφέλη για την υγεία·
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Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερασιτεχνική αλιεία αποτελεί ήδη βιώσιμη τουριστική 
επιλογή υψηλής αξίας και συμπληρωματική δραστηριότητα για πολλές κοινότητες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την 
ερασιτεχνική αλιεία σε πολλές χώρες, ιδίως μετά την πανδημία COVID-19·

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών στις παράκτιες περιοχές θα 
συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των παράκτιων οικοσυστημάτων και 
τοπίων, γεγονός που θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και των 
παράκτιων οικονομιών· 

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της γαλάζιας οικονομίας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 
στην ευημερία των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες, λόγω της απομόνωσής 
τους, εξαρτώνται ιδιαίτερα από δραστηριότητες που βασίζονται στη γαλάζια οικονομία, 
όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυτιλία και ο τουρισμός·

ΜΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιμένες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και ότι η ενίσχυση της βιωσιμότητας τους θα 
ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι λιμένες αποτελούν σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιμένες είναι ζωτικής σημασίας για τη συνδεσιμότητα και 
την οικονομία των περιφερειών και των χωρών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
απώλειας βιοποικιλότητας, όπως προβλέπεται στη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των λιμένων θα 
εξελιχθεί επίσης όσο αλλάζει το βιομηχανικό τοπίο της Ευρώπης (για παράδειγμα, με 
την επέκταση των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ναυπηγεία της ΕΕ θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που προκύπτουν από την ταχέως αναπτυσσόμενη καινοτόμο αγορά 
ενεργειακά αποδοτικών σκαφών εξυπηρέτησης·

ΜΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γαλάζια 
οικονομία σε έναν χώρο δημιουργούν ανταγωνισμό, ρύπανση και συγκρούσεις στη 
διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, ιδίως την αλιεία μικρής κλίμακας, και τις παράκτιες κοινότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ζωτικής σημασίας 
για την αποφυγή της αύξησης του ανταγωνισμού και των συγκρούσεων στη διαχείριση 
του θαλάσσιου χώρου·

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων τους, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών, των τομέων της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, τα οποία 
δεν θα πρέπει να περιθωριοποιηθούν καθώς τα κράτη μέλη συνεχίζουν το έργο τους και 
τις επακόλουθες αναθεωρήσεις των εθνικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων·
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ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της συμφωνίας του Παρισιού είναι να περιοριστεί η 
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου, κατά 
προτίμηση κατά 1,5 βαθμό, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή σχετικά με τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα 
μεταβαλλόμενο κλίμα παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν τα οφέλη του συνδυασμού 
των επιστημονικών γνώσεων με τις γνώσεις των γηγενών και των αυτόχθονων 
πληθυσμών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας·

Ν. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει στόχο να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 
το αργότερο, σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΕΕ έχει προτείνει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 55 % ως το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν μία από τις επιλογές στις οποίες μπορούν να 
καταλήξουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτού του στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων μέσω 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τους τρεις πυλώνες της 
βιωσιμότητας·

ΝΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εκπονηθεί πρόταση που θα θέτει νομικά 
δεσμευτικούς στόχους για την αποκατάσταση της φύσης στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, σύμφωνα με τον στόχο το 30 % της 
θαλάσσιας περιοχής της ΕΕ να προστατεύεται και το 10 % της θαλάσσιας περιοχής της 
ΕΕ να προστατεύεται αυστηρά·

ΝΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και ορθός 
σχεδιασμός για καθεμία από τις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ σχετικά με τους στόχους 
που πρέπει να επιτευχθούν στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές·

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι πραγματικά φυσικά 
εργαστήρια, πλούσια σε βιοποικιλότητα και πραγματικά φυσικά καταφύγια που 
χρήζουν άμεσα προστασίας, ιδίως λόγω του κυρίως αρχιπελαγικού χαρακτήρα τους και 
επειδή συνήθως πρόκειται για σημαντικές παράκτιες περιοχές·

ΝΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των οικοσυστημάτων απαιτεί μια ολιστική 
προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα αίτια της απώλειας βιοποικιλότητας, όπως 
η κλιματική αλλαγή, η οξίνιση των ωκεανών, η εμφάνιση ξένων ειδών, η διάβρωση των 
ακτών κ.λπ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα παγκόσμιο όραμα, 
ένα πλαίσιο και μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα για τη διαχείριση και τη 
διατήρηση των θαλάσσιων πόρων·

ΝΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει όλο και περισσότερο την 
κατανομή και τα μεταναστευτικά πρότυπα των διαφόρων ειδών ιχθύων και επηρεάζει 
την αλιεία μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες 
στις επιπτώσεις της·

ΝΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη αλιεία αποτελεί μείζονα απειλή για τους 
θαλάσσιους πόρους, καθώς εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα, καταστρέφει τα θαλάσσια 
ενδιαιτήματα, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και θέτει σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης 
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των παράκτιων κοινοτήτων και της νησιωτικής αλιείας·

ΝΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα απλό, 
διαφανές και αποτελεσματικό καθεστώς ελέγχου της αλιείας της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του τομέα·

ΝΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διαφοροποίηση της κατανάλωσης, η βελτίωση της 
ιχνηλασιμότητας με πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διατροφική αξία, την 
προέλευση και τον τόπο παραγωγής είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συμπεριφορά 
των καταναλωτών·

Παγκόσμια προσέγγιση της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ

1. επικροτεί τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία· 
εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ειδικών στόχων για διάφορους 
τομείς, ιδίως για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια που αποτελούν σημαντικούς 
τομείς της γαλάζιας οικονομίας· επισημαίνει ότι οι νέες νομοθετικές προτάσεις και τα 
σχέδια δράσης πρέπει πάντα να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις και σε εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων·

2. ζητεί έναν ευρύ ορισμό της γαλάζιας οικονομίας που θα περιλαμβάνει όλες τις 
τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
άμεσης και έμμεσης στήριξης, και στο πλαίσιο του οποίου θα λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη ο τομέας της αλιείας· εφιστά την προσοχή στην οριζόντια σημασία της 
καινοτομίας για όλες αυτές τις δραστηριότητες, είτε πρόκειται για παραδοσιακές ή για 
αναδυόμενες·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε διάφορους 
τομείς της γαλάζιας οικονομίας, που θα αναγνωρίζει και θα λαμβάνει υπόψη τις 
προτεραιότητες των κρατών μελών και ταυτόχρονα θα στηρίζει τα κράτη μέλη στην 
ανάπτυξη αυτών των προτεραιοτήτων·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι ο τομέας της γαλάζιας οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας 
από όλες τις απόψεις, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και μπορεί να συμβάλει 
στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην προώθηση λύσεων που 
βασίζονται στη φύση και στη βελτίωση της χρήσης των θαλάσσιων και υδάτινων 
πόρων·

5. επισημαίνει τις αρνητικές τάσεις και τη σαφή μείωση σε ορισμένους πιο 
παραδοσιακούς τομείς της γαλάζιας οικονομίας (όπως, μεταξύ άλλων, η αλιεία, η 
ναυπηγική και η επισκευή πλοίων), ιδίως σε περιοχές όπου αποτελούν βασικές 
δραστηριότητες, προωθώντας οικονομικές δραστηριότητες τόσο ανάντη όσο και 
κατάντη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας την ανάπτυξη· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε στρατηγική για τη γαλάζια οικονομία δεν θα πρέπει να παραλείπει τις εν 
λόγω δραστηριότητες και περιφέρειες και θα πρέπει να δίνει έμφαση στις δυνατότητες 
της καινοτομίας προκειμένου να αντιστραφούν οι καταγεγραμμένες πτωτικές τάσεις·
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6. επισημαίνει ότι η προώθηση της γαλάζιας οικονομίας είναι καίριας σημασίας για την 
αναζωογόνηση της οικονομίας στο σύνολό της και την αποκατάσταση των οικονομικών 
και κοινωνικών πτυχών αρκετών τομέων, όπως οι μεταφορές και ο τουρισμός, που 
έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19·

7. ζητεί βελτιωμένη και πιο συντονισμένη εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων, για την καλύτερη προώθηση της στρατηγικής για τη γαλάζια οικονομία·

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να 
αξιολογήσουν τις ειδικές ανάγκες του αλιευτικού τομέα στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης της γαλάζιας οικονομίας (σε τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο) με σκοπό την αξιοποίηση του δυναμικού του για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

9. τονίζει ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις στην 
απόκτηση γνώσης και ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν σημαντική 
χρηματοδότηση με εγγυήσεις για τη συνέχεια και την προβλεψιμότητά της 
μακροπρόθεσμα·

10. επισημαίνει την ανάγκη κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης για τη γαλάζια 
οικονομία, ώστε να καταστούν δυνατές οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην έρευνα, 
την τεχνολογία και τις υποδομές σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή και τον κλάδο να αξιολογήσουν τα οφέλη της δημιουργίας εταιρικών 
σχέσεων της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων με τον ιδιωτικό τομέα, σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες 
προκλήσεις του διεθνούς εμπορίου και της αλυσίδας εφοδιασμού, να προωθηθούν η 
καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα εντός του τομέα, να συμβάλουν στην απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, να δημιουργηθούν υποδομές για ηλεκτροδότηση από 
την ξηρά, φόρτωση και προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων σε λιμένες και τερματικούς 
σταθμούς φορτίου, και να αναπτυχθούν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για τους λιμένες 
του Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Βαλτικής· επικροτεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση 
της ευρωπαϊκής σύμπραξης για μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και παραγωγική 
γαλάζια οικονομία, η οποία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των εθνικών, 
περιφερειακών και ενωσιακών προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας·

11. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν νέα έργα και να 
χρησιμοποιήσουν νέα μέσα ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της γαλάζιας οικονομίας 
να βασίσουν τις δραστηριότητές τους στην υπεύθυνη και βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων, στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και στην κυκλική οικονομία· 
τονίζει ότι η βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να αναπτυχθεί εντός οικολογικών 
ορίων, να βασίζεται σε επιστημονικές συμβουλές και να προωθεί ένα υγιές θαλάσσιο 
περιβάλλον·

12. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και βασισμένης στο οικοσύστημα 
προσέγγισης σε όλους τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα 
βασίζονται σε κατάλληλες εκτιμήσεις των επιπτώσεων τους στους τομείς της αλιείας 



RR\1253671EL.docx 15/57 PE697.834v02-00

EL

και της υδατοκαλλιέργειας, και θα διασφαλίζουν ότι η γαλάζια οικονομία θα καταστεί ο 
βασικός πυλώνας για την επίτευξη των συνολικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και των σχετικών μεταγενέστερων στρατηγικών της ΕΕ· τονίζει ότι ο 
μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας θα προωθήσει την καινοτομία, θα τονώσει 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες·

14. επισημαίνει ότι οι παράκτιες κοινότητες και οι κοινότητες που εξαρτώνται από τους 
ωκεανούς μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου τομέα γαλάζιας 
οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες τους· 
επισημαίνει ότι μπορούν να ηγηθούν ποικίλων πιλοτικών έργων, όπως οι τεχνολογίες 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
βασίζονται στη φύση και η συμβολή της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε 
υγιεινά, ανθεκτικά και ασφαλή συστήματα τροφίμων·

15. θεωρεί ότι οι παράκτιες και οι νησιωτικές κοινότητες, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με 
την αλιεία, θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης της 
γαλάζιας οικονομίας, καθώς η συμμετοχή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γαλάζιας οικονομίας της όσον αφορά την 
καινοτομία, την απασχόληση, την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

16. υπογραμμίζει ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση για όλους τους τομείς της 
γαλάζιας οικονομίας, η οποία θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την αλληλεπίδρασή τους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες ενός τομέα δεν παρεμποδίζουν 
ούτε δημιουργούν συγκρούσεις με τις δραστηριότητες ενός άλλου· σημειώνει ότι αυτό 
είναι επίσης απαραίτητο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος· τονίζει την 
ανάγκη για συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς και διατομεακό θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του αποτελεσματικού θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού με γνώμονα το οικοσύστημα για την επίτευξη οικολογικών, 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη κοινωνία· είναι της άποψης ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός 
σχεδιασμός θα δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ τομέων και θα διαφυλάξει τα μέσα 
διαβίωσης των αλιέων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των 
κρατών μελών καθυστέρησε την κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, όπως 
απαιτείται βάσει της οδηγίας 2014/89/ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
αναθεωρημένη έκδοση της οδηγίας, το 2022, θα υποβληθεί εγκαίρως και να τη 
συνοδεύσει με διορθωτικές πρωτοβουλίες, όπου χρειάζεται·

17. υπογραμμίζει ότι οι πρωτοβουλίες που θα υλοποιήσουν το νέο όραμα της βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας στην ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ξηράς και θάλασσας·

18. τονίζει τη σημασία της σύναψης διμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, 
ιδίως συμφωνιών για βιώσιμες αλιευτικές συμπράξεις και την καταπολέμηση της ΠΛΑ 
αλιείας· τονίζει ότι οι διμερείς συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει να επιδιώκουν τη 
συμμόρφωση με τα υψηλότερα κριτήρια περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας και να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις·

19. εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπτώσεις ΠΛΑ αλιείας εκτός των υδάτων της ΕΕ· 
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υπενθυμίζει ότι η ΠΛΑ αλιεία, η οποία διευκολύνεται από την πρακτική της σημαίας 
ευκαιρίας, βλάπτει την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων 
στις παράκτιες χώρες, δημιουργώντας παράλληλα γόνιμο έδαφος για την πειρατεία· 
ζητεί ένα ισχυρό παγκόσμιο σύστημα αποτρεπτικών κυρώσεων και μια πολυσχιδή 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας· τονίζει την ανάγκη να περιοριστεί 
η χρήση των σημαιών ευκαιρίας και μετανηολόγησης και να αντιμετωπιστεί η 
μεταφόρτωση στη θάλασσα, δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικά εργαλεία για την 
κάλυψη των κενών της ΠΛΑ αλιείας· καλεί την ΕΕ, γενικότερα, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς προωθώντας τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών οργανισμών, αυξάνοντας τη διεθνή συνεργασία, 
βελτιώνοντας την εποπτεία των αλιευτικών φορέων στις αναπτυσσόμενες χώρες με τη 
στήριξη της ΕΕ και υποστηρίζοντας τα περιφερειακά κέντρα παρακολούθησης, ελέγχου 
και επιτήρησης και τις ειδικές ομάδες·

20. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) 
αλιείας κατά τρόπο συνεχή, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο· καλεί την Επιτροπή να 
λογοδοτήσει για τις συναλλαγές της με τα κράτη που έχουν κίτρινη κάρτα· τονίζει τη 
σημασία της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και της απαγόρευσης της εισαγωγής 
θαλάσσιων προϊόντων που προέρχονται από παράνομη αλιεία· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια πραγματικά αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά τις εκφορτώσεις 
σκαφών από ύποπτες τρίτες χώρες·

21. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης του διαλόγου με τις χώρες της Μεσογείου, ιδίως με 
εκείνες που βρίσκονται στις νότιες ακτές της, και της ενίσχυσης της χρηματοδότησης 
για γραμμές έργων που στοχεύουν στη διεθνή συνεργασία σε τομείς της γαλάζιας 
οικονομίας (Interreg Next Med, πρόγραμμα Interreg Euro-MED 2021-2027, Switch 
Med κ.λπ.)·

22. τονίζει ότι ορισμένοι στόλοι από χώρες εκτός της ΕΕ, οι οποίοι αλιεύουν στις ίδιες 
περιοχές και εξάγουν αλιευτικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, έχουν χαμηλότερα 
πρότυπα βιωσιμότητας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των 
Ευρωπαίων αλιέων·

23. τονίζει την ανάγκη καθορισμού ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τα προϊόντα που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που καταναλώνονται στην ΕΕ παράγονται από βιώσιμα συστήματα 
τροφίμων και ανταποκρίνονται στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την 
Επιτροπή να εγκρίνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση ενός πλαισίου γενικού 
θεμιτού ανταγωνισμού, σεβόμενο τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
και συγκεκριμένα στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενισχύουν τα δικαιώματα και 
τις συνθήκες εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται σε σκάφη της ΕΕ, 
καθώς και να διασφαλίσουν αξιοπρεπή αμοιβή για όλους εκείνους που εργάζονται στην 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς της γαλάζιας 
οικονομίας·

25. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού των 
δράσεων με εν εξελίξει πολυμερή φόρουμ, όπως η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων 
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Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, καθώς και 
η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες σχετικές διεθνείς και 
πολυμερείς διαδικασίες, για την προώθηση της προστασίας, της διατήρησης, της 
βιώσιμης διαχείρισης και της αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της 
βιοποικιλότητας των γλυκών υδάτων, συμβάλλοντας παράλληλα σε άλλους ΣΒΑ· 
τονίζει ότι η 15η διάσκεψη των μερών (COP15) στο Kunming της Κίνας προσφέρει μια 
καλή ευκαιρία για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με καθολικά μέτρα σχετικά με αυτό·

26. σημειώνει τον στόχο της προστασίας του 30 % των ωκεανών του πλανήτη έως το 2030, 
αλλά προειδοποιεί ότι η επίτευξη του εν λόγω στόχου δεν θα πρέπει να αποβεί εις 
βάρος της επισιτιστικής ασφάλειας, των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών, των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων·

27. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής σχετικά με τον χαρακτηρισμό τριών τεράστιων 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στον Νότιο Ωκεανό· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή για τη διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων της 
Ανταρκτικής (CCAMLR) δεν κατάφερε για ακόμα μια φορά να καταλήξει σε συμφωνία 
γι’ αυτές τις προστατευόμενες περιοχές το 2021·

28. υπογραμμίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών ως αρμόδιων για τον 
προσδιορισμό και τον καθορισμό, από κοινού με τα κράτη μέλη, πρόσθετων θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών·

29. υπενθυμίζει ότι όλο και περισσότερες έρευνες, ιδίως από την ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή σχετικά με τους ωκεανούς και 
την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, δείχνουν ότι οι στόχοι για τη 
βιοποικιλότητα και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτήν επιτυγχάνονται καλύτερα όταν οι αλιείς και οι τοπικές κοινότητες έχουν τον 
άμεσο έλεγχο της διαχείρισης των πόρων στους οποίους βασίζονται· τονίζει ότι τα 
οικοσυστήματα που διαχειρίζονται οι παράκτιες κοινότητες είναι μεταξύ των 
πλουσιότερων και πιο παραγωγικών ενώ βοηθούν επίσης τις παράκτιες περιοχές να 
προσαρμοστούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει τους κινδύνους 
της αρπαγής των ωκεανών που σχετίζονται με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό· 
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διασφαλιστεί η αλιεία μικρής κλίμακας και η 
υπεύθυνη διαχείριση της ιδιοκτησίας, καθώς και να κληθούν οι δικαιούχοι των 
επιχειρήσεων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας να 
λογοδοτούν εάν οι δραστηριότητές τους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

30. καλεί την ΕΕ και τις χώρες εταίρους να βασιστούν στην τεχνογνωσία των ντόπιων 
πληθυσμών στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και να προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχική διαχείριση, η οποία έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων 
κοινοτήτων·

31. θεωρεί ότι η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών θα πρέπει να υιοθετήσει μια 
διατομεακή προσέγγιση της γαλάζιας οικονομίας, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση 
όλων των θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων· υποστηρίζει ότι οι ωκεανοί 
αναγνωρίζονται ως κοινό πλεονέκτημα της ανθρωπότητας και ζητεί οι συμφωνίες 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) να συνάδουν πάντα με τους ΣΒΑ για το 2030, με 



PE697.834v02-00 18/57 RR\1253671EL.docx

EL

τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και στόχους της ΕΕ και με τις υποχρεώσεις και τους 
στόχους της ΚΑλΠ·

32. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η τομεακή στήριξη που παρέχεται από τις 
ΣΣΒΑ συχνά δεν ωφελεί άμεσα την τοπική αλιεία και τις παράκτιες κοινότητες σε 
τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να συνδέσει στενά τις ΣΣΒΑ με τον 
προγραμματισμό της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

33. επισημαίνει ότι οι ΣΣΒΑ πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο για την ανάπτυξη των 
τοπικών γαλάζιων οικονομιών· θεωρεί ότι τα ανεπαρκή δεδομένα δυσχεραίνουν την 
αξιολόγηση της συμβολής των ΣΣΒΑ στην επίτευξη των ΣΒΑ στις χώρες εταίρους· 
παροτρύνει την ΕΕ να αυξήσει τη διαφάνεια, τη συλλογή δεδομένων (ιδίως όσον αφορά 
τα αλιεύματα, τη νηολόγηση των σκαφών και τις συνθήκες εργασίας) και τις απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στις ΣΣΒΑ και να δημιουργήσει μια κεντρική 
κοινωνικοοικονομική βάση δεδομένων για όλα τα σκάφη της ΕΕ, ανεξάρτητα από το 
πού δραστηριοποιούνται·

34. τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις διαπραγματεύσεις 
για τις ΣΣΒΑ καθώς και στην εφαρμογής τους, και να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες των κοινοτήτων που επηρεάζονται περισσότερο από αυτές τις 
συμφωνίες σύμπραξης·

35. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη παρακολούθησης της εφαρμογής και ορθής 
χρήσης της χρηματοδότησης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η τομεακή 
στήριξη στο πλαίσιο των ΣΣΒΑ συχνά δεν ωφελεί άμεσα τους αλιείς μικρής κλίμακας· 
καλεί την Επιτροπή να συνδέσει στενά τις ΣΣΒΑ με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ 
με στόχο τη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας για τις παράκτιες κοινότητες· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να δημοσιεύει προορατικά ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η τομεακή στήριξη προκειμένου να 
παρακολουθείται καλύτερα η χρήση του δημόσιου χρήματος της ΕΕ·

36. επικροτεί τον ρόλο των περιφερειακών συμβάσεων για τη θάλασσα και των 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει φιλόδοξες εντολές για τις ΠΟΔΑ με σκοπό την προστασία των αλιευτικών 
πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες και στα διεθνή ύδατα, ιδίως με τη βελτίωση της 
διαχείρισης των αποθεμάτων για είδη όπως ο τροπικός τόνος, τη μείωση των 
απορρίψεων, την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης για τη διασφάλιση της 
διατήρησης απειλούμενων ειδών και ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και τη 
βελτίωση των διαθέσιμων δεδομένων, της συμμόρφωσης και της διαφάνειας στη λήψη 
αποφάσεων·

37. ζητεί, γενικότερα, τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης και παρακολούθησης της 
αλιείας, καθώς και τη χρήση οικολογικής σήμανσης και νέων τεχνολογιών, όπως η 
τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), προκειμένου να βελτιωθεί η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·

38. καλεί την ΕΕ να παράσχει τεχνική βοήθεια στους παραγωγούς των αναπτυσσόμενων 
χωρών, ιδίως στους μικροπαραγωγούς·

39. υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη που ασχολούνται με την αλιεία στη Δυτική Αφρική θα 
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πρέπει να συστήσουν μια ΠΟΔΑ — ιδίως για την εκμετάλλευση κοινών αποθεμάτων, 
όπως τα μικρά πελαγικά είδη — όπως απαιτείται από το διεθνές δίκαιο, τη σχετική 
εθνική νομοθεσία, την παναφρικανική και περιφερειακή αλιευτική πολιτική και άλλα 
μέσα· πιστεύει ότι αυτό το καθεστώς διαχείρισης θα πρέπει να συνάδει με μια 
προληπτική και οικοσυστημική προσέγγιση, διασφαλίζοντας ότι τα συνολικά 
επιτρεπόμενα αλιεύματα βρίσκονται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων·

40. παροτρύνει την ΕΕ να προωθήσει και να προστατεύσει αποτελεσματικά την αλιεία 
μικρής κλίμακας στην Αφρική, η οποία αποτελεί τον βασικό τρόπο βιοπορισμού από 
τον ωκεανό, ως ακρογωνιαίο λίθο της μελλοντικής γαλάζιας ειδικής ομάδας ΕΕ-
Αφρικής, για παράδειγμα με τη χρηματοδότηση της εφαρμογής των διεθνών 
κατευθυντήριων γραμμών του FAO για τη βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας·

41. τονίζει ότι η παραγωγή ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων, μεταξύ άλλων παραγόντων, 
μπορεί να συμβάλει στην υπεραλίευση στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στη Δυτική 
Αφρική· ζητεί τη λήψη υποχρεωτικών μέτρων δέουσας επιμέλειας προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού της βιομηχανίας θαλασσινών είναι 
δίκαιη, πλήρως ανιχνεύσιμη, δεν χρησιμοποιεί προϊόντα από ΠΛΑ αλιεία και δεν 
συνδέεται με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας·

42. επικροτεί τον ρόλο των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες και των ΠΟΔΑ 
στην ενίσχυση της διακυβέρνησης με γνώμονα τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες σε όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης·

43. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει φιλόδοξες αποστολές στις ΠΟΔΑ με 
στόχο την προστασία των αλιευτικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα διεθνή 
ύδατα, κυρίως όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης αποθεμάτων ειδών όπως ο 
τροπικός τόνος, τη μείωση των απορρίψεων, κατά την εφαρμογή της προληπτικής 
προσέγγισης για την προστασία και διατήρηση απειλούμενων ειδών και ευάλωτων 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και όσον αφορά τη βελτίωση της διαθεσιμότητας 
δεδομένων, της συμμόρφωσης και της διαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

44. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά και να προωθήσει την ενσωμάτωση των 
στόχων προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στις ΣΣΒΑ της και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των ΠΟΔΑ·

45. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν μέτρα ώστε να ενταθούν οι 
προσπάθειες για τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης της αλιείας, ιδίως μέσω 
μηχανισμών όπως η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της αλιείας (FiTI)·

46. υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση των πόρων με γνώμονα τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές συμβουλές και τις βέλτιστες εκτιμήσεις των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων 
του στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ ενώ πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στις 
διμερείς συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

47. τονίζει ότι η γαλάζια οικονομία περιλαμβάνει πολλαπλές δραστηριότητες πέραν των 
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παραδοσιακών, ότι η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται 
από μελέτες επιπτώσεων και ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια διαφανής επιστημονική 
προσέγγιση, καθώς και αποτελεσματικές διαβουλεύσεις και ισότιμη συμμετοχή όλων 
των επηρεαζόμενων τομέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η βιώσιμη οργάνωση αυτών 
των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας·

48. επισημαίνει ότι ο ναυτιλιακός τομέας αποτελεί βασικό σύνδεσμο για τη διεθνή 
συνδεσιμότητα, το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, την οικονομία της ΕΕ, την 
ανταγωνιστικότητά της και για τις περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση του ρόλου των λιμένων και την ανάγκη για επενδύσεις σε έξυπνες υποδομές, 
καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση λιμένων, κάτι που θα ενισχύσει περαιτέρω την 
ικανότητά τους για ανάπτυξη του εμπορίου·

49. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε λιμένες που βρίσκονται στις 
ακτές της ΕΕ, προκειμένου να επικεντρωθούν στις ελλιπείς συνδέσεις με την ενδοχώρα, 
με γενικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορών και τη μετατροπή 
των λιμένων σε πλατφόρμες εφοδιαστικής και στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις 
για τις πολυτροπικές μεταφορές, την παραγωγή, την αποθήκευση και διανομή ενέργειας 
και τον τουρισμό· τονίζει ότι είναι σημαντικό ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός να 
συμπεριλάβει ένα αγορακεντρικό μέτρο στους στόχους του για τη μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα 
σύστημα αντιστάθμισης του άνθρακα στη διεθνή ναυτιλία και να εξασφαλιστεί μια 
ρεαλιστική πορεία προς τη μείωση των εκπομπών·

50. επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική βιώσιμης και 
έξυπνης κινητικότητας αποσκοπεί στη διάθεση στην αγορά των πρώτων σκαφών με 
μηδενικές εκπομπές έως το 2030, και ότι η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει σημαντική 
έρευνα για την υβριδοποίηση και τον εξηλεκτρισμό των σκαφών μέσω του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη 
στήριξή της προς τα ηλεκτρικά σκάφη για μικρές αποστάσεις·

51. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τα έργα προτεραιότητας που 
περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για τις περιοχές του 
Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας, ιδίως σε διασυνοριακές 
περιοχές και στο πλαίσιο των μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ 
και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027, προκειμένου να προωθηθεί, 
να απλουστευθεί και να επενδυθεί επαρκής χρηματοδότηση για την πλήρη ανάπτυξη 
των θαλάσσιων αρτηριών ΔΕΔ-Μ, ώστε να ενσωματωθούν καλύτερα οι θαλάσσιες 
μεταφορές μικρών αποστάσεων για την ευρύτερη διανομή των εμπορευμάτων μέσω 
λιμένων που συνδέουν νησιά με την ηπειρωτική χώρα και ενός ολοκληρωμένου 
πολυτροπικού συστήματος μεταφορών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν 
αδιάλειπτες και βιώσιμες αλυσίδες μεταφορών για επιβάτες και εμπορεύματα σε όλους 
τους τρόπους μεταφοράς, και ιδίως στις σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές· πιστεύει ότι τα έργα θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
ανάγκες συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας των περιφερειακών, νησιωτικών και 
εξόχως απόκεντρων περιοχών στις περιοχές του Ατλαντικού, της Μεσογείου και της 
Βαλτικής Θάλασσας·

52. επισημαίνει ότι οι λιμένες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της γαλάζιας 
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οικονομίας, καθώς διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις οικονομικές δραστηριότητες του 
εν λόγω τομέα, καθώς και για τη διασφάλιση της μετάβασής του προς τη βιώσιμη και 
έξυπνη κινητικότητα σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· 
καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας των μεταφορών και της προσβασιμότητας των κεντρικών λιμένων 
του ΔΕΔ-Μ και για τη μείωση του κόστους, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
για τη συνεχή βυθοκόρηση, την εκβάθυνση διωρύγων και άλλα μέτρα ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε επιλεγμένους λιμένες· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι 
απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις σε βιώσιμες και έξυπνες λιμενικές υποδομές, ώστε 
να μπορέσουν οι λιμένες να καταστούν κόμβοι πολυτροπικής κινητικότητας και 
μεταφορών, καθώς και ενεργειακοί κόμβοι για ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρικής 
ενέργειας, υδρογόνο και άλλα εναλλακτικά καύσιμα, και χώροι δοκιμών για την 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία·

53. συγχαίρει τον λιμένα του Vigo καθώς υπήρξε ο πρώτος λιμένας στην Ένωση που 
εφάρμοσε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη·

54. επικροτεί την πρωτοβουλία του FAO για το δίκτυο λιμένων γαλάζιας αλιείας, η οποία 
αποσκοπεί στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές για τους αλιευτικούς λιμένες που βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης σε 
μοντέλα γαλάζιας οικονομίας, προκειμένου να βελτιωθεί η βιωσιμότητά τους μέσω της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης των κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών· τάσσεται υπέρ της εγκατάστασης ενός μόνιμου γραφείου του FAO στον 
λιμένα του Vigo με στόχο την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός παγκόσμιου δικτύου 
γαλάζιων λιμένων·

Ανθεκτικότητα, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

55. αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν στους 
στόχους βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη για 
βιώσιμα χρηματοδοτικά μέσα για την προώθηση αυτής της μετάβασης, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων·

56. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αλυσίδων αξίας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας, από τους 
αλιείς έως τους καταναλωτές, προωθώντας την εναρμόνιση επιλεκτικών, μη 
καταστρεπτικών και ενεργειακά αποδοτικών μεθόδων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων με την ερευνητική κοινότητα της ΕΕ και 
προωθώντας βιώσιμες μεθόδους εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, μειώνοντας 
παράλληλα τον διοικητικό φόρτο·

57. τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί η κοινωνικοοικονομική αξία της ερασιτεχνικής 
αλιείας και η συμβολή της σε μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ· επισημαίνει την 
ανάγκη για περισσότερα και καλύτερα δεδομένα σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής της στον τομέα του τουρισμού, των 
αλληλεπιδράσεών της με αλιείς μικρής κλίμακας, των περιβαλλοντικών της 
επιπτώσεων, καθώς και της κοινωνικοοικονομικής σημασίας της·

58. τονίζει τη σημασία της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας για τη γαλάζια οικονομία 
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και για την πολιτιστική ταυτότητα των κοινοτήτων στις παράκτιες περιοχές και τα 
νησιά· 

59. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 17 της ΚΑλΠ, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων·

60. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη 
βελτίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα 
και στα εσωτερικά γλυκά ύδατα και στις υφάλμυρες πλωτές οδούς, λαμβάνοντας υπόψη 
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την κοινωνικοοικονομική αξία της δραστηριότητας 
αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και ισορροπημένη διαχείριση των τομέων 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και να ενθαρρυνθούν περισσότερες επενδύσεις 
στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε παράκτιες κοινότητες·

61. τονίζει τη σημασία του χωρίς αποκλεισμούς θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού όσον 
αφορά την ελαχιστοποίηση του ανταγωνισμού για την εξασφάλιση χώρου εις βάρος 
άλλων δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία, κατά την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων της 
γαλάζιας οικονομίας· επισημαίνει ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο και ότι οι εν λόγω τομείς πρέπει να έχουν τη δέουσα προβολή στη 
γαλάζια οικονομία. Ως εκ τούτου, ζητεί μια στρατηγική για την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων και χερσαίων δραστηριοτήτων της 
γαλάζιας οικονομίας κατά τρόπο που θα τους ωφελήσει όλους·

62. παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας 
με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, τα οποία επιτρέπουν στις παράκτιες 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων, να συμμετέχουν πλήρως στον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
επανεπενδύοντας παράλληλα τα κέρδη τους στην τοπική κοινότητα·

63. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού, να ορίσουν συγκεκριμένους ιστορικούς και παραδοσιακούς ιχθυότοπους 
ως περιοχές που θα παραμείνουν ελεύθερες από υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

64. τονίζει ότι τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα πρέπει να κατασκευάζονται μόνο εάν μπορεί 
να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές περιβαλλοντικές και οικολογικές 
επιπτώσεις, ούτε οικονομικές, κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικοπολιτιστικές 
συνέπειες για τους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές, σύμφωνα με τους στόχους της 
γαλάζιας οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

65. επικροτεί πρωτοβουλίες όπως το Παρατηρητήριο Αιολικής Ενέργειας της Γαλικίας, ένα 
φόρουμ που εγκαινίασε η περιφερειακή κυβέρνηση της Γαλικίας για τον εντοπισμό 
ευκαιριών και την εξισορρόπηση των χρήσεων της θάλασσας που θα μπορούσαν να 
ανταγωνιστούν μεταξύ τους, ενσωματώνοντας τον βιομηχανικό τομέα, τον τομέα της 
θαλάσσιας αλιείας και τις συνδεδεμένες οντότητες και οργανώσεις·

66. σημειώνει το γεγονός ότι η εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί αναπτυσσόμενο τομέα της 
γαλάζιας οικονομίας των ωκεανών· τονίζει το καθήκον των κρατών να απέχουν από τη 
λήψη μέτρων, συμπεριλαμβανομένων αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας, που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα μέσα διαβίωσης των αλιέων μικρής κλίμακας της 
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ενδοχώρας και της θάλασσας, τα εδάφη τους ή τα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και το 
καθήκον τους να διενεργούν εκ των προτέρων αξιολογήσεις των έργων εξορυκτικής 
βιομηχανίας που διαχειρίζονται ιδιωτικοί φορείς, προκειμένου να αξιολογούν τις 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τοπικές αλιευτικές 
κοινότητες·

67. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φόρουμ ανταλλαγής απόψεων που θα 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών αλλά και την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ τους, προκειμένου 
να ενισχυθεί η διατομεακή συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και η επίλυση των 
συγκρούσεων·

68. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
τόνωση, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
επενδυτικών δυνατοτήτων για βιώσιμες πρακτικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο 
πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΤΘΑΥ), σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», για βιώσιμες 
αλιευτικές πρακτικές και για βιώσιμες δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
να διασφαλίσουν ότι οι παράκτιες, απόκεντρες και υπερπόντιες κοινότητες μπορούν να 
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους·

69. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές του ΕΤΘΑΥ για την 
ανάπτυξη τουριστικών έργων ερασιτεχνικής αλιείας και να συνεχίσει τη 
χρηματοδότηση αυτών των έργων μέσω του ΕΤΘΑΥ·

70. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν πιο ολοκληρωμένες στρατηγικές για την 
προσαρμογή των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και των παράκτιων 
εδαφών στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στις επιπτώσεις της στις κοινότητες 
και στα μέσα διαβίωσής τους· τονίζει την ανάγκη να συμβάλουν όλοι οι τομείς στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
και το έβδομο και όγδοο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον·

71. πιστεύει ότι η ΚΑλΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινωνική αιρεσιμότητα, παρόμοια με 
εκείνη που δημιουργήθηκε στη νέα κοινή γεωργική πολιτική, η οποία μπορεί να 
προβλέπει κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών, των υδατοκαλλιεργητών 
και άλλων δικαιούχων του ΕΤΘΑΥ σε περίπτωση που δεν διασφαλίζουν αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους τους, συμπεριλαμβανομένων των 
εποχιακών και των διακινούμενων εργαζομένων· επισημαίνει ότι αυτή η κοινωνική 
αιρεσιμότητα είναι θεμελιώδης για την προστασία της αξιοπρέπειας στον χώρο 
εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας καθώς συμβάλλει στην επικράτηση κοινωνικής δικαιοσύνης 
για όλους·

72. θεωρεί ότι η βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας, της επαγγελματικής προστασίας και 
της υγείας των ωκεανών, που παρέχουν καλύτερες αποδοχές και κοινωνική ασφάλιση 
στους εργαζόμενους στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την προσέλκυση γυναικών και νέων και τη διασφάλιση της 
ανανέωσης και της συνέχειας του τομέα·
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73. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο των γυναικών στις αλυσίδες αξίας της 
βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και, ως εκ τούτου, ζητεί να διασφαλιστούν 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ισότιμοι μισθοί, κοινωνική ασφάλιση, καθώς και 
προβολή και εκπροσώπηση στις δομές και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

74. υπενθυμίζει ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομία σε πολλά μέρη της ΕΕ, καθώς 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των τοπικών θέσεων εργασίας σε πολλές 
παράκτιες κοινότητες και στα νησιά, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

75. τονίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθούν η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και οι 
οικονομικές επιδόσεις των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς της ΕΕ σε μια 
παγκόσμια οικονομία, και να δοθεί έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου 
μάθηση, την αναγνώριση αυτής της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη διάδοση τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων και 
καινοτόμων πρακτικών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των εμπορικών ενώσεων σε αυτό 
το πλαίσιο·

76. τονίζει την ανάγκη να προστεθεί αξία στα αλιευτικά προϊόντα κατά την πρώτη πώληση, 
ιδίως στα προϊόντα της παραδοσιακής αλιείας μικρής κλίμακας, προκειμένου να 
αυξηθούν το εισόδημα και οι μισθοί των αλιέων·

77. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νέες μορφές βιώσιμου θαλάσσιου και παράκτιου 
τουρισμού, να προωθήσει νέες μορφές τουριστικών δραστηριοτήτων, να παράσχει 
πρόσθετες ροές εισοδήματος και να αυξήσει την απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους για την ενίσχυση της αξίας των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, 
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τη γαλάζια πολιτιστική κληρονομιά και 
διατηρώντας τους θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους· τονίζει τη σημασία της 
κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων πρακτικών 
που ωφελούν την τοπική ανάπτυξη· αναγνωρίζει ότι ο τομέας του τουρισμού θα πρέπει 
να συνεργαστεί με τις παράκτιες κοινότητες και ότι χρειάζεται στήριξη για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των υποδομών και της 
ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων και τουριστικών θέρετρων·

78. αναγνωρίζει ότι ο παράκτιος τουρισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μπορεί να είναι επιζήμιος όταν αναπτύσσονται 
στρατηγικές μαζικού τουρισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση της πρόσβασης σε τρόφιμα 
και της κατανάλωσης τροφίμων για τους τοπικούς καταναλωτές και την καταστροφή 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πολιτιστικών ταυτοτήτων· καλεί την ΕΕ να 
προωθήσει δίκαια μοντέλα τουρισμού που έχουν χαμηλό αντίκτυπο·

79. τονίζει την ανάγκη διατήρησης του φυσικού κεφαλαίου και της κληρονομιάς μας 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο βιώσιμος τουρισμός (όπως ο οικολογικός τουρισμός) και 
καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα προχωρώντας άμεσα σε 
ενέργειες για τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για την προστασία, την αποκατάσταση και την προώθηση των 
θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων μέσω των θαλάσσιων 
δικτύων Natura 2000·
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80. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον βιώσιμο θαλάσσιο, νησιωτικό και παράκτιο 
τουρισμό σε συναφείς δράσεις και προγράμματα, να στηρίξει πρωτοβουλίες που 
ενθαρρύνουν τη διαφοροποίηση των εν λόγω μορφών τουρισμού και να φροντίσει ώστε 
η απασχόληση σε αυτές δεν θα είναι μόνο εποχιακή· επισημαίνει την ανάγκη συλλογής 
καλύτερων στοιχείων σχετικά με τη συμβολή του τουρισμού ερασιτεχνικής αλιείας με 
καλάμι στην οικονομία παράκτιων και νησιωτικών περιοχών· 

81. τονίζει πόσο σημαντική είναι η γαλάζια οικονομία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
ιδίως δε για τον τουρισμό τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
πρόγραμμα μεταφορών συγκεκριμένα για τις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές 
περιοχές (POSEI Transport), προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο άμεσα οι ανάγκες 
τους και να υποστηριχθεί η λειτουργία ορισμένων εμπορικών γραμμών προς αυτές·

82. υποστηρίζει τις βιώσιμες πρακτικές στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, δεδομένου 
ότι είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα των ζωνών του Ατλαντικού, της 
Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
υψηλής αξίας στη γαλάζια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση· τονίζει ότι η 
ειδική κατάρτιση σχετικά με τις δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την 
ανάγκη προστασίας τους·

83. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε ευρείες διαβουλεύσεις με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να 
εντοπιστούν εξατομικευμένες λύσεις για τις τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες·

84. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές λύσεις για την προώθηση της 
ανθεκτικότητας του τομέα του τουρισμού έναντι των επιπτώσεων μελλοντικών 
πανδημιών ή άλλων διαταραχών που θέτουν σε κίνδυνο τις τουριστικές 
δραστηριότητες, και να προτείνει κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων στον τομέα ώστε να είναι πιο 
ελκυστικός και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας·

85. υπογραμμίζει τη σημασία του κλάδου των σκαφών αναψυχής (yachting) και της 
ιστιοπλοΐας για τον θαλάσσιο τουρισμό· υπογραμμίζει τον ρόλο της τοπικής 
κουλτούρας και γαστρονομίας στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού παράκτιου τουρισμού 
και τη σημασία του παραθαλάσσιου και υποθαλάσσιου τουρισμού, του τουρισμού 
ερασιτεχνικής αλιείας με καλάμι, του οικοτουρισμού, του θαλάσσιου αθλητισμού και 
του κλάδου των ταξιδίων με κρουαζιερόπλοια·

86. τονίζει τη σημασία των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών ως μέσου για την 
προστασία των ωκεανών· πιστεύει ότι οι περιοχές αυτές συνιστούν ευκαιρία για την 
ανάπτυξη του επιστημονικού τουρισμού·

87. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή εστιάζει στον βιώσιμο και «αργό» τουρισμό, 
καθώς και ότι έχει θέσει ως στόχο να αναπτυχθούν δέσμες μέτρων στήριξης («Σχέδιο 
δράσης για τοπικές πράσινες συμφωνίες») για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης για 
τις πόλεις και τις περιφέρειες· σημειώνει τη δυνατότητα των απομακρυσμένων νησιών 
και παράκτιων κοινοτήτων να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο αυτής της 
μετάβασης·
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88. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη συμβολή της θαλάσσιας 
ερασιτεχνικής αλιείας και του τουρισμού στη γαλάζια οικονομία, καθώς και τις 
δυνατότητες του εν λόγω τομέα να προσφέρει περαιτέρω οικονομικές ευκαιρίες στις 
παράκτιες κοινότητες·

89. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας 
δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά την κατάρτιση και την αξιολόγηση των εθνικών 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που χρηματοδοτούνται από το 
NextGenerationEU·

90. ζητεί τη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου χρηματοδότησης για την τόνωση της 
ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που θα 
ενσωματώνει και θα συντονίζει τα διάφορα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα – τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΤΘΑΥ, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής), το 
πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη 2021-2027 και άλλα· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
προωθηθεί η καλύτερη αντιστοίχιση των μέσων αυτών με τις ανάγκες των 
ενδιαφερόμενων μερών και η ευρεία διάδοση των υφιστάμενων ευκαιριών·

91. λαμβάνοντας υπόψη τον σοβαρό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των κανόνων για τη 
μέτρηση της αλιευτικής ικανότητας, ζητεί να διεξαχθεί διεξοδική συζήτηση σε επίπεδο 
ΕΕ με εκπροσώπους του κλάδου σχετικά με τον αντίκτυπο των εν λόγω κανόνων στην 
αλιεία και στη ζωή των αλιέων, διατηρώντας παράλληλα αυστηρό έλεγχο της 
αλιευτικής ικανότητας·

92. τονίζει τη στρατηγική σημασία της ναυπηγικής και της επισκευής πλοίων και τη 
διασύνδεσή τους με άλλους τομείς, όπως ο τομέας του θαλάσσιου τουρισμού· εκτιμά 
ότι η δέσμευση για τεχνολογική καινοτομία και ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης που 
μπορούν να μεταφραστούν σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν πλαίσια λιγότερο εκτεθειμένα στον διεθνή ανταγωνισμό και να 
διευκολύνουν την αντιστροφή της τάσης υποβάθμισης που παρουσιάζει ο τομέας· 
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να παρασχεθεί ειδική στήριξη για την ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισμό των διαφόρων μορφών ναυπηγικής στα κράτη μέλη·

93. σημειώνει ότι τα σκάφη παραδοσιακής και μικρής κλίμακας αλιείας της ΕΕ είναι πολύ 
παλαιά, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ο μέσος όρος παλαιότητάς τους είναι 
υψηλός και ότι δεν είναι ασφαλή τόσο για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά όσο 
και για τα ίδια τα αλιεύματα. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την ανάγκη στήριξης από 
το ΕΤΘΑΥ για την αγορά νέων σκαφών, χωρίς αυτό να οδηγήσει σε αύξηση των 
αλιευμάτων, καθώς θα τηρούνται οι μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις και, ως εκ τούτου, θα 
βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των εν λόγω στόλων·

94. υπενθυμίζει ότι οι αλιευτικοί στόλοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, σε πολύ κακή κατάσταση και αποτελούν κίνδυνο για την 
ασφάλεια των αλιέων και για το περιβάλλον· θεωρεί αναγκαίο, στο πλαίσιο αυτό, να 
εξευρεθούν λύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των 
αλιέων, για τη μείωση των εκπομπών CO2 και για τη βελτίωση του εύρους και των 
συνθηκών διατήρησης των αλιευμάτων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια 
στην παροχή υγιών και υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών, υπό συνθήκες απολύτως 
ασφαλείς και προστατευμένες, με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χωρίς 
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αύξηση της αλιευτικής ικανότητας·

95. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δημιουργήσουν ένα μέσο στήριξης παρόμοιο 
με το POSEI για την αλιεία, το οποίο θα επιτρέπει την αντιστάθμιση του νησιωτικού 
χαρακτήρα των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

96. επισημαίνει τις δυνατότητες βιώσιμης χρήσης της θαλάσσιας διάστασης της ΕΕ στον 
Ατλαντικό, η οποία απαιτεί πιο ισορροπημένες επενδύσεις στα νησιά, τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τους παράκτιους λιμένες της, καθώς και την επέκταση πολλών 
από τις θέσεις ελλιμενισμού τους και την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης και του 
εξοπλισμού διακίνησης φορτίων, που είναι πολύ σημαντικές για τα προϊόντα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας·

Γαλάζια μετάβαση

97. ζητεί την ανάπτυξη μέσων για τη χρήση των θαλάσσιων πόρων με βιώσιμο τρόπο και 
για τη διαφοροποίηση της οικονομίας των ωκεανών, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης 
νέων προϊόντων που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες και προέρχονται από 
αυτές, προϊόντων που μπορούν να προσθέσουν αξία στην πολιτιστική και φυσική μας 
κληρονομιά, ιδίως με την παροχή τουριστικών επιλογών υψηλής ποιότητας·

98. τονίζει την ανάγκη να συσταθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θαλάσσιας πολιτικής της 
ΕΕ που θα διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα, της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», της πολιτικής για το 
κλίμα και της ΚΑλΠ·

99. θεωρεί ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί 
και να βελτιώνει διάφορες παραμέτρους βάσει τεκμηριωμένων δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της καλής μεταχείρισης των ιχθύων και της πυκνότητας των 
ιχθυαποθεμάτων· θεωρεί, επιπλέον, ότι θα πρέπει να διεξαχθούν μελέτες εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ιχθύων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του εμπλουτισμού του περιβάλλοντός τους, της 
διατήρησης της ποιότητας των υδάτων εντός ορίων που σχετίζονται με την καλή 
διαβίωση προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ασθενειών και η εξάπλωσή τους, του 
περιορισμού της χρήσης αντιβιοτικών, καθώς και της συνέχισης της μείωσης της 
ρύπανσης, της επίτευξης καλύτερων κλιματικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων 
και της αύξησης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή·

100. σημειώνει ότι η διαφοροποίηση των αλιευτικών ειδών στην υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδών χαμηλού τροφικού επιπέδου και των μη σαρκοφάγων 
ειδών, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα·

101. επισημαίνει τον δυνητικό ρόλο της υδατοκαλλιέργειας, ιδίως στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια του εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και στη διευκόλυνση της 
μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων· θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τη μείωση 
της πίεσης που ασκείται στους θαλάσσιους πόρους μέσω της ανάπτυξης και της 
αύξησης της χρήσης εναλλακτικών λύσεων και πηγών ζωοτροφών που αποτελούν 
αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης εκτός των άγριων ιχθύων, αντιστρέφοντας την 
απώλεια βιοποικιλότητας στους ωκεανούς και τις θάλασσες· τονίζει ότι η χρήση του 
θαλάσσιου χώρου για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες 
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ρυθμίσεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία ενός σαφούς και αξιόπιστου 
νομικού πλαισίου που θα προωθεί την πρόσβαση στο νερό με όλες τις αναγκαίες 
εγγυήσεις·

102 σημειώνει ότι η αυξημένη χρήση ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων στην υδατοκαλλιέργεια 
της ΕΕ μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων ελεύθερων ιχθύων στα 
ύδατα της ΕΕ και τρίτων χωρών·

103. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής όλων των μέτρων για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικής 
ανάπτυξης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας λόγω της σημασίας τους για την 
ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού·

104. τονίζει τη σημασία των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τον 
εφοδιασμό με πρωτεΐνες, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επισιτιστική ασφάλεια, 
καθώς και για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας παγκοσμίως· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι σχεδόν ένα 
δισεκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, εξαρτώνται από την 
κατανάλωση ιχθύων και θαλασσινών καθώς αποτελούν για αυτούς βασική πηγή ζωικής 
πρωτεΐνης· σημειώνει ότι πάνω από το 90 % των αλιέων και των εργαζομένων στον 
τομέα της αλιείας παγκοσμίως εξαρτώνται από την αλιεία μικρής κλίμακας· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στα 
άτομα που απασχολούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

105. τονίζει ότι τα βιώσιμα τρόφιμα από τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις πηγές γλυκών 
υδάτων πρέπει να παράγονται μόνο με υπεύθυνη αλιεία και βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, 
και ότι όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καταναλώνονται στην ΕΕ 
πρέπει να προέρχονται από βιώσιμα συστήματα τροφίμων, με πλήρη σεβασμό των 
ορίων του πλανήτη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει δείκτες βιωσιμότητας για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από την ΕΕ βάσει επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων και να απαιτήσει τη συμμόρφωση με παρόμοια βιώσιμα πρότυπα για 
τα προϊόντα που εισάγονται στην αγορά της ΕΕ·

106. επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 1 % της παγκόσμιας παραγωγής φυκιών 
και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
την παραγωγή τους· τονίζει ότι τα φύκια αποτελούν μία από τις μελλοντικές λύσεις για 
την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας καθώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, να λειτουργήσουν ως 
υποκατάστατα άλλων υλικών σε διάφορους οικονομικούς τομείς ή να χρησιμοποιηθούν 
ως διατροφικό προϊόν για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν σημαντική πηγή πρωτεϊνών και ποιοτικών μικροθρεπτικών στοιχείων·

107. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις λύσεις για την ανάπτυξη της παραγωγής και 
της χρήσης φυκιών, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την επιτάχυνση της 
παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει γρήγορα ώστε να εγκριθούν τα φύκια ως 
νέο τρόφιμο, μειώνοντας έτσι το σχετικό κόστος εφαρμογής και διευκολύνοντας την 
είσοδο προϊόντων στην αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα και 
ασφάλειά τους·

108. φρονεί ότι θα πρέπει να προωθηθούν βιώσιμα μοντέλα υδατοκαλλιέργειας, τα οποία θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων που παρέχουν 
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προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διάκρισης μεταξύ της υδατοκαλλιέργειας παραγωγής και της υδατοκαλλιέργειας που 
βασίζεται στην επεξεργασία πρωτεϊνών, ιδίως όταν αυτή αποτελεί προϊόν πρακτικών 
που ασκούν πίεση στη βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων· θεωρεί ότι η παροχή 
τροφής για τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να προέρχεται από τη βιώσιμη γεωργία και 
αλιεία και, συνεπώς, να αποκλείει κάθε προϊόν προερχόμενο από την ΠΑΑ αλιεία και 
την υπεραλίευση·

109. θεωρεί ότι η παραγωγή μικροφυκιών μπορεί να μειώσει τη χρήση μη βιώσιμων 
ιχθυαλεύρων στην αλιεία· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και 
προώθησης της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι διαθέτει μεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης, και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό 
εργαλεία και κονδύλια της ΕΕ· ζητεί τη βελτίωση της συλλογής, της επεξεργασίας και 
της διάδοσης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια·

110. ζητεί να εφαρμοστεί η ΚΑλΠ σε όλους τους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να αποφέρει κοινωνικοοικονομικά οφέλη, 
συμβάλλοντας στη διαθεσιμότητα τροφίμων, καθώς και ελαχιστοποιώντας τον 
αντίκτυπο των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων τους στους οικοτόπους και τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, αποκαθιστώντας και διατηρώντας παράλληλα τους 
πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση· θεωρεί ότι η ΚΑλΠ πρέπει να 
εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
θαλάσσιων λεκανών·

111. επισημαίνει τον ρόλο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και των επαγγελματιών 
τους στην ενεργειακή μετάβαση και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της προώθησης δραστηριοτήτων όπως η 
συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων που συμβάλλουν σε μια κυκλική οικονομία·

112. προειδοποιεί ότι η απόρριψη αποβλήτων και κάθε είδους ρύπων στη θάλασσα, ιδίως 
από όλα τα είδη πλαστικών, είναι επιβλαβής για το περιβάλλον, προκαλεί σοβαρές 
οικονομικές απώλειες στον αλιευτικό τομέα και σε άλλες δραστηριότητες και επηρεάζει 
την ανθρώπινη υγεία σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την απόφαση του ΕΤΘΑΥ να παράσχει χρηματοδότηση σε αλιείς για την ανάκτηση 
και συλλογή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απολεσθέντων αλιευτικών 
εργαλείων, καθώς και άλλων θαλάσσιων απορριμμάτων· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την 
καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και κατάρτιση των αλιέων·

113 καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πιο ενεργά τον εκσυγχρονισμό και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας, ιδίως της αλιείας μικρής κλίμακας, 
επιδιώκοντας να καταστήσουν τα αλιευτικά εργαλεία πιο επιλεκτικά και να μειώσουν 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας·

114. επισημαίνει τον ρόλο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών 
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πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων20, ο 
οποίος καθορίζει τα μέτρα διατήρησης που διέπουν τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο 
διεξαγωγής της αλιείας, προκειμένου να προστατευθούν ευαίσθητα είδη και οικότοποι 
τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αυξάνοντας την αλιευτική απόδοση, 
μειώνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, ιδίως μέσω της 
αυξημένης επιλεκτικότητας·

115. θεωρεί σημαντική τη συνεχή συλλογή δεδομένων προκειμένου να αξιολογούνται 
καλύτερα τα κριτήρια βιωσιμότητας και να αποτρέπεται η δημιουργία αλιευτικών 
περιοχών στις οποίες έχουν εντοπιστεί ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα·

116. ζητεί, ειδικότερα, να απαγορευτεί από την ΕΕ η χρήση τρατών βυθού σε όλες τις 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές· ζητεί να χρησιμοποιηθεί το ΕΤΘΑΥ για την 
αποτελεσματική στήριξη της μετάβασης σε πιο επιλεκτικές και λιγότερο επιζήμιες 
αλιευτικές τεχνικές για τους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ·

117. τονίζει ότι τα βαθέα ύδατα φιλοξενούν τη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών και 
οικοσυστημάτων στη Γη, παρέχουν βασικά περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης παγίδευσης του άνθρακα, και 
χαρακτηρίζονται από περιβαλλοντικές συνθήκες που τα καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα 
σε ανθρωπογενείς διαταραχές· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν ένα διεθνές μορατόριουμ για την εξόρυξη ανοικτής θαλάσσης·

118. ζητεί τη δημιουργία νομοθετικών και μη νομοθετικών εργαλείων για την εφαρμογή της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και για την ενίσχυση των δράσεων που αποσκοπούν 
στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, 
προκειμένου να διατηρηθεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα, να αποκατασταθούν 
υποβαθμισμένα οικοσυστήματα και να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα στην αλιεία, 
την υδατοκαλλιέργεια και άλλους συναφείς τομείς·

119. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική· καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας, να την 
ευθυγραμμίσει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και του όγδοου προγράμματος 
δράσης για το περιβάλλον·

120. ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, η οποία 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την υγεία των 
οικοσυστημάτων και την οικονομική ανταγωνιστικότητα του ίδιου του αλιευτικού 
τομέα· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της εμπορικής και της αλιευτικής πολιτικής 
της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΠΛΑ·

Συνεργασία, γνώση και καινοτομία 

121. ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των κέντρων έρευνας 
και καινοτομίας, των δημόσιων αρχών και της βιομηχανίας, προκειμένου να 
προωθηθούν ο εξοπλισμός, οι μέθοδοι, οι τεχνικές και οι πρακτικές που βασίζονται στις 

20 ΕΕ L 198, της 25.7.2019, σ. 105.
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βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και μπορούν να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την ασφάλεια στην εργασία, την οικονομική ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, καθώς και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· υπενθυμίζει τη 
σημασία των βασικών γνώσεων σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς 
προκειμένου να ενημερωθεί η κοινωνία και να ενθαρρυνθούν όλοι οι πολίτες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υιοθετήσουν πιο ενημερωμένες και υπεύθυνες συμπεριφορές 
έναντι των ωκεανών και των πόρων τους·

122. σημειώνει ότι τα αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας και εναρμονισμένα δεδομένα για τους 
ωκεανούς αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της 
γαλάζιας οικονομίας·

123. επισημαίνει ότι το δυναμικό μιας στρατηγικής για τη γαλάζια οικονομία μπορεί να 
αξιοποιηθεί μόνο μέσω της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών· σημειώνει 
την αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης στις θαλάσσιες 
μεταφορές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο 
της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης του τομέα·

124. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω και να ενισχύσει κόμβους επιστημονικής 
γνώσης, όπως η υπηρεσία παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
(Copernicus) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας, 
που προσφέρουν ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς της 
Ευρώπης· σημειώνει ότι η ερασιτεχνική αλιεία αυξάνει τις γνώσεις και τη δέσμευση για 
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος·

125. επικροτεί τη σύσταση της αποστολής για τους ωκεανούς στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2030»· ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια και επικοινωνία σχετικά 
με το χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που συνδέονται με την 
αποστολή αυτή·

126. τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης της συλλογής δεδομένων σχετικά με την 
κοινωνικοοικονομική και την περιβαλλοντική παρακολούθηση, καθώς και την 
παρακολούθηση των ζώντων οικοσυστημάτων και των ιχθυαποθεμάτων· υπογραμμίζει 
ότι τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου 
να ρυθμιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων άλλων ναυτιλιακών κλάδων·

127. θεωρεί ότι η μείωση της ολικής χωρητικότητας ως κριτήριο για τη μέτρηση της 
αλιευτικής ικανότητας θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πραγματικότητα του τομέα και την ανάγκη χρήσης πιο σύγχρονων, λιγότερο ρυπογόνων 
και ενεργειακά αποδοτικότερων κινητήρων· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τα κριτήρια αυτά με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και 
των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, καθώς και να επιτρέψει τις αλλαγές που 
απαιτούνται για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, την προσέλκυση 
περισσότερων νέων εργαζομένων στον κλάδο, τη διασφάλιση μικρότερου 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου και τη μη αύξηση της αλιευτικής ικανότητας·

128. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει συνεκτικά δεδομένα που θα επιτρέψουν την έξυπνη 
διαχείριση του παράκτιου τουρισμού και την αποφυγή πίεσης στα οικοσυστήματα και 
τις τοπικές κοινότητες, καθώς και τον ανταγωνισμό με παραδοσιακές δραστηριότητες, 
όπως η παραδοσιακή και η παράκτια αλιεία·



PE697.834v02-00 32/57 RR\1253671EL.docx

EL

129. τονίζει τη σημασία των μέτρων διαχείρισης και προσαρμογής, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την προστασία των παράκτιων κοινοτήτων, των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα καλής χρήσης 
των κονδυλίων δεδομένων των τεράστιων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του 
συνεπαγόμενου κόστους· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα 
συναγερμού και επιτήρησης για τις ολοένα συχνότερες καταιγίδες και πλημμύρες, να 
διασφαλίσει επαρκή παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της υγείας και να 
διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τις έγκαιρες προειδοποιήσεις· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει διάφορα σενάρια και μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανής ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας και των ολοένα και πιο ισχυρών καιρικών φαινομένων·

130. υπενθυμίζει την ύπαρξη εργαλείων όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CleanSeaNet, το 
οποίο αποσκοπεί στην παρακολούθηση της πετρελαϊκής ρύπανσης· υπογραμμίζει ότι η 
περιφερειακή συνεργασία, μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες, είναι απαραίτητη, ιδίως στη 
Μεσόγειο Θάλασσα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να βελτιώσει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών· υπογραμμίζει τη σημασία του 
συνεργατικού, χωρίς αποκλεισμούς και διατομεακού θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες, καθώς και τις ανησυχίες για τη βιοποικιλότητα· τονίζει τη σημασία της 
ενεργειακής μετάβασης, στο πλαίσιο της οποίας ο τομέας της γαλάζιας οικονομίας 
μπορεί να προωθήσει τεχνολογίες υπεράκτιας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, όπως η παλιρροϊκή, η κυματική, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η απαλλαγή των κλάδων της ναυτιλίας και των 
θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, να αναπτυχθούν βιώσιμες 
τεχνολογίες και να αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών·

131. υποστηρίζει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας ως 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ, ιδίως στις περιοχές του 
Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας, ως τρόπο στήριξης όλων των 
τομεακών και διατομεακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 
μεταφορών, της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, της βιοτεχνολογίας, του βιώσιμου 
τουρισμού, της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, της εμπορικής και ερασιτεχνικής 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της κυματικής και παλιρροϊκής ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία που συμβάλλουν 
στον βιώσιμο τουρισμό, την αποδοτική χρήση των πόρων και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν τη 
δυνατότητα να καταστούν σημαντική συνιστώσα του ενεργειακού συστήματος της 
Ευρώπης έως το 2050· ζητεί τη δημιουργία κινήτρων και χρηματοδότησης για 
επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση του 
κλάδου των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

132. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ΕΕ αναλαμβάνει και διατηρεί τον ηγετικό της 
ρόλο όσον αφορά την τεχνολογία, διατηρεί τα ταλέντα και παράγει ενέργεια, 
μειώνοντας παράλληλα οποιεσδήποτε ενδεχόμενες επιπτώσεις στο θαλάσσιο 
περιβάλλον·

133. τονίζει τη σημασία της καινοτομίας στην αλιεία για τη βελτίωση τόσο των 
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περιβαλλοντικών όσο και των οικονομικών επιδόσεών της, και ζητεί μια νέα 
προσέγγιση της καινοτομίας, σύμφωνα με την οποία η καινοτομία και ο 
εκσυγχρονισμός δεν θα συνεπάγονται αύξηση της αλιευτικής ικανότητας·

134. παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να συνεργαστούν για να 
προωθήσουν και να στηρίξουν τοπικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των μέσων 
διαβίωσης. των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζονται με την 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

135. καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της εύθραυστης θέσης των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, να παράσχει ισχυρή στήριξη στην καινοτομία και την έρευνα, με στόχο την 
ανάπτυξη καινοτόμων, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμων 
πρακτικών και τεχνικών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στις εν 
λόγω περιοχές, δίνοντας έτσι στις εν λόγω περιφέρειες ηγετικό ρόλο στη διακυβέρνηση 
των ωκεανών·

136. τονίζει ότι τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον και 
στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση αυτών των περιοχών και, ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κέντρο για την καταπολέμηση της θαλάσσιας 
ρύπανσης από πλαστικά, το οποίο θα βρίσκεται κατά προτίμηση σε μία από τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, με εμπειρογνωμοσύνη στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τη 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις διάφορες ενώσεις του κλάδου της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας, επιφορτισμένο με την υιοθέτηση στρατηγικών και 
πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν σε άλλες 
περιοχές·

137. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί στους καταναλωτές μια θετική αντίληψη για 
τη διατροφική αξία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να παρέχεται στους καταναλωτές η κατάλληλη ενημέρωση ώστε να 
εξελιχθούν οι καταναλωτικές συνήθειες και να προωθηθεί η κατανάλωση λιγότερο 
γνωστών θαλάσσιων προϊόντων που προέρχονται από ευρωπαϊκά ύδατα·

138. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα 
προϊόντα από φύκια, να αυξηθεί η αποδοχή τους από τους καταναλωτές και να αυξηθεί 
η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων· 
επαναλαμβάνει ότι η ενημέρωση των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί μέσω 
αποτελεσματικής επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης βιωσιμότητας·

°

° °

139. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περιεχόμενο της πρότασης

Στις 17 Μαΐου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση σχετικά με μια νέα 
προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ (COM(2021)0240), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που θέτουν ως στόχο να μετατραπεί η 
οικονομία μας σε μια αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία, να εξαλειφθούν σταδιακά οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να προστατευτεί το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα και 
να μη μείνει κανείς στο περιθώριο.

Η παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει τη θέσπιση ενός συνολικού θεματολογίου για την επίτευξη 
αυτών των στόχων, ώστε να αντικατασταθεί η έννοια της ανεξέλεγκτης «γαλάζιας 
ανάπτυξης» από την έννοια μιας «βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας» που θα βασίζεται στην 
προστασία των τριών πυλώνων βιωσιμότητας: περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία·

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με μια νέα 
προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι η ανακοίνωση έχει ελλείψεις όσον αφορά την παρουσίαση συγκεκριμένων μέτρων για την 
προστασία της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ως τομέων της γαλάζιας οικονομίας.

Η γαλάζια οικονομία συνιστά ευρύ τμήμα της οικονομίας μας, το οποίο καλύπτει όλους τους 
κλάδους και τους τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες 
περιοχές, ακόμη και την χερσαία υδατοκαλλιέργεια και την παραγωγή φυκιών. Κατά την 
τελευταία δεκαετία, έχουν ληφθεί ορισμένα σημαντικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και τη 
διαφοροποίηση των διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων των πιο παραδοσιακών 
τομέων, όπως η αλιεία, ώστε να αναπτυχθούν πιο βιώσιμα μοντέλα γαλάζιας οικονομίας. 
Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι στο ευρύ τμήμα των τομέων της 
γαλάζιας οικονομίας, ενδέχεται ενίοτε ορισμένοι τομείς να έρχονται σε σύγκρουση με άλλους 
λόγω της έλλειψης σχεδιασμού και στρατηγικού θαλάσσιου χώρου, γεγονός που είναι 
επιζήμιο για ορισμένους τομείς.

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να τονωθεί η απασχόληση και το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αλλά και για 
να συμφιλιωθεί η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, καθώς προωθούν την υπεύθυνη χρήση των πόρων και συμβάλλουν στην 
επίτευξη της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης. Υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να 
λαμβάνεται υπόψη ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι τομείς υπεύθυνοι για την 
παροχή πρωτεϊνών και μικροθρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την ανθρώπινη υγεία.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτιστούν ειδικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανταγωνιστική και ανθεκτική ανάπτυξη των τομέων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, 
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χωρίς να λησμονείται η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Τονίζει, επιπλέον, ότι, προκειμένου να επιτευχθούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
βιωσιμότητας, είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών 
και των τοπικών αρχών και η ανάπτυξη διμερών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες, οι 
οποίες θα προσανατολίζονται στην επίτευξη αυτών των προτύπων οπουδήποτε 
δραστηριοποιείται ο ευρωπαϊκός στόλος. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί 
ότι όλοι πορευόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Αλιείας

Προς μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ: ο ρόλος των τομέων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας
(2021/2188(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Caroline Roose

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός για τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ των 
τομέων της γαλάζιας οικονομίας μπορεί να υπονομεύσει τα μέσα διαβίωσης των 
παράκτιων κοινοτήτων και της αλιείας μικρής κλίμακας, ιδίως των γυναικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία θα πρέπει να ακολουθεί μια προσέγγιση 
που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερεκμετάλλευση, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή 
προκαλούν σοβαρή απώλεια της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η οποία είναι καίριας 
σημασίας για την αλιεία και τις παράκτιες κοινότητες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας 
πρέπει να εγγυώνται την κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση, πρόσβαση και έλεγχο 
της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων από αλιείς μικρής κλίμακας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερεκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων, η οποία οδηγεί σε 
έλλειψη διαθέσιμων πόρων για τον τοπικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των νέων, 
μπορεί να συμβάλει στη μετανάστευση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τράτα βυθού αποτελεί την πιο διαδεδομένη πηγή φυσικής 
διαταραχής των παγκόσμιων οικοτόπων του θαλάσσιου βυθού από τον άνθρωπο· 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις η τράτα βυθού 
μπορεί να απελευθερώσει τόσο CO2 όσο ολόκληρος ο κλάδος της αεροπορίας, μέσω 
της διαταραχής ιζημάτων του θαλάσσιου πυθμένα που είναι ζωτικής σημασίας 
ταμιευτήρες μακροπρόθεσμης αποθήκευσης άνθρακα, ενώ συμβάλλει στην οξίνιση των 
ωκεανών και υπονομεύει τη θαλάσσια παραγωγικότητα και βιοποικιλότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αλλάζει όλο και περισσότερο την 
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κατανομή και τα μεταναστευτικά πρότυπα των διαφόρων ειδών ιχθύων και επηρεάζει 
την αλιεία μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πιο ευάλωτες στις 
επιπτώσεις της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή σχετικά με τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα 
μεταβαλλόμενο κλίμα παρέχει στοιχεία σχετικά με τα οφέλη του συνδυασμού των 
επιστημονικών γνώσεων με την τοπική και εγχώρια γνώση για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των ιχθυοπληθυσμών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή και η διαφθορά διευκολύνουν την ΠΛΑ αλιεία, 
η οποία συχνά συμπίπτει με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της σύγχρονης δουλείας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί σημαντική αγορά για τα ιχθυάλευρα και τα 
ιχθυέλαια της Δυτικής Αφρικής·

1. θεωρεί ότι ο ωκεανός είναι ένας παγκόσμιος και συνεχής χώρος· υπενθυμίζει τον καίριο 
ρόλο της αλιείας, ιδίως της αλιείας μικρής κλίμακας και της παραδοσιακής αλιείας, 
στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή· υπογραμμίζει τη στήριξή του στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του τομέα της αλιείας, ιδίως της αλιείας μικρής κλίμακας και της 
υδατοκαλλιέργειας, χωρίς κανέναν αντίκτυπο στο περιβάλλον· επισημαίνει τη σημασία 
του έγκαιρου και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τη συμβολή 
των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις μεταξύ 
της αλιείας και άλλων τομέων της γαλάζιας οικονομίας· παροτρύνει την ΕΕ να 
αντιμετωπίσει αυτές τις συγκρούσεις μέσω διαφανών μηχανισμών επίλυσης 
συγκρούσεων· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, την ανάγκη προώθησης του συμμετοχικού 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, της δημιουργίας φόρουμ των ενδιαφερόμενων 
μερών για διάλογο και της αυστηρής εφαρμογής της προληπτικής προσέγγισης, που δεν 
περιορίζεται στην εξόρυξη βαθέων υδάτων, αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη νέων 
γαλάζιων τομέων·

2. τονίζει τη σημασία των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τον 
εφοδιασμό με πρωτεΐνες, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επισιτιστική ασφάλεια, 
καθώς και για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας παγκοσμίως· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι σχεδόν ένα 
δισεκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, εξαρτώνται από ψάρια 
και θαλασσινά για την κύρια πηγή ζωικής πρωτεΐνης· σημειώνει ότι πάνω από το 90 % 
των αλιέων και των εργαζομένων στην αλιεία παγκοσμίως εξαρτώνται από την αλιεία 
μικρής κλίμακας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στα άτομα που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας·

3. τονίζει τις ατομικές και συλλογικές ευθύνες για τη διατήρηση των ωκεανών, μεταξύ 
άλλων ως βασικής ρυθμιστικής αρχής για το κλίμα, και την οικολογική τους 
κατάσταση· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, την ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης 
και βασισμένης στο οικοσύστημα προσέγγισης σε όλους τους τομείς της γαλάζιας 
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οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των εξορυκτικών βιομηχανιών· ειδικότερα, 
προτρέπει την ΕΕ και τις χώρες εταίρους να στηρίξουν πολιτικές που αντιμετωπίζουν 
την υπεραλίευση, την ΠΛΑ αλιεία και άλλες αλιευτικές πρακτικές που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στα θαλάσσια ενδιαιτήματα και τα οικοσυστήματα των ωκεανών και θέτουν 
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των πόρων· επιμένει στην ανάγκη να εξαλειφθούν οι 
επιζήμιες αλιευτικές επιδοτήσεις και να καταβληθούν προσπάθειες για την έγκριση 
επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τη διαχείριση 
όλων των αποθεμάτων, όπως απαιτείται έως το 2020 τόσο από την κοινή αλιευτική 
πολιτική της ΕΕ όσο και από τον στόχο 6 του Aichi για τη βιοποικιλότητα, καθώς και 
να ενισχυθεί η αποτελεσματική παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιτήρηση·

4. σημειώνει τη νέα στρατηγική της ΕΕ για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία· εκφράζει τη 
λύπη του για την έλλειψη συγκεκριμένων στόχων για την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια· υπογραμμίζει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα και να αναπτυχθεί μια ολιστική 
προσέγγιση της γαλάζιας οικονομίας που θα επικεντρώνεται στη διατήρηση και την 
αποκατάσταση των παράκτιων ζωνών·

5. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο και την ευθύνη της ΕΕ στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
της αλιείας, η οποία θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών πόρων, των δικαιωμάτων των 
ναυτικών επί των σκαφών και των δικαιωμάτων των αλιέων, ιδίως των αλιέων μικρής 
κλίμακας και των παραδοσιακών αλιέων, των οποίων η χρήση και ο έλεγχος των 
αλιευτικών πόρων θα πρέπει να προστατευθεί· παροτρύνει, για τον σκοπό αυτό, την ΕΕ 
να αυξήσει τη χρηματοδοτική της στήριξη για την ανάπτυξη ολόκληρης της αλυσίδας 
αξίας στον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας και να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο 
τους στην αλιεία μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πριν 
και μετά τη συγκομιδή, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας εσωτερικών υδάτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής των γυναικών και των παράκτιων κοινοτήτων 
στα προγράμματα διαχείρισης της αλιείας και στην ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών 
εισοδήματος για τους αλιείς για την αποτελεσματική μείωση της υπεραλίευσης·

6. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ στην αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής 
και τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συμβολή της στους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ μέσω της εξωτερικής διάστασης της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας 
πρέπει να συνάδουν με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις χωρίς να 
υπονομεύουν την τοπική επισιτιστική ασφάλεια ούτε να απειλούν την αλιεία μικρής 
κλίμακας σε τρίτες χώρες, θέτοντας τις εν λόγω συμφωνίες σε άμεσο ανταγωνισμό με 
τα σκάφη της ΕΕ· επισημαίνει τη σημασία των συμφωνιών αυτών όσον αφορά τη 
διμερή συνεργασία σε θέματα πολιτικής στον τομέα της αλιείας και ζητεί να 
ευθυγραμμιστούν οι συμφωνίες με την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και ιδίως με τον ΣΒΑ 14 (διατήρηση και βιώσιμη χρήση των 
ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη), καθώς 
και με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και τους στόχους της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής της ΕΕ, μέσω της αύξησης των διατάξεων για την τομεακή στήριξη και τη 
βιωσιμότητα που αφορούν τα πλεονάσματα, τις απορρίψεις και την προληπτική 
προσέγγιση· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με χώρες εταίρους εκτός ΕΕ μέσω των 



RR\1253671EL.docx 39/57 PE697.834v02-00

EL

διμερών ή πολυμερών σχέσεών της, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόλοι 
ανοικτής θαλάσσης χωρών εκτός ΕΕ εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα βιωσιμότητας με 
τους στόλους ανοικτής θαλάσσης της ΕΕ·

7. επισημαίνει ότι οι ΣΣΒΑ πρέπει να καταστούν εργαλείο για την ανάπτυξη των τοπικών 
γαλάζιων οικονομιών· θεωρεί ότι τα ανεπαρκή δεδομένα δυσχεραίνουν την αξιολόγηση 
της συμβολής των ΣΣΒΑ στην επίτευξη των ΣΒΑ στις χώρες εταίρους· παροτρύνει την 
ΕΕ να αυξήσει τη διαφάνεια, τη συλλογή δεδομένων (ιδίως όσον αφορά τα αλιεύματα, 
τη νηολόγηση των σκαφών και τις συνθήκες εργασίας) και τις απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων των ΣΣΒΑ και να δημιουργήσει μια κεντρική κοινωνικοοικονομική βάση 
δεδομένων για όλα τα σκάφη της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού δραστηριοποιούνται·

8. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις 
διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής των ΣΣΒΑ και να 
διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των κοινοτήτων που επηρεάζονται 
περισσότερο από αυτές τις εταιρικές σχέσεις·

9. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη παρακολούθησης της εφαρμογής και ορθής 
χρήσης της χρηματοδότησης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η τομεακή 
στήριξη στο πλαίσιο των ΣΣΒΑ συχνά δεν ωφελεί άμεσα τους αλιείς μικρής κλίμακας· 
καλεί την Επιτροπή να συνδέσει στενά τις ΣΣΒΑ με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ 
με στόχο τη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας για τις παράκτιες κοινότητες· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να δημοσιεύει προορατικά ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η τομεακή στήριξη για την καλύτερη 
παρακολούθηση της χρήσης του δημόσιου χρήματος της ΕΕ·

10. επικροτεί τον ρόλο των περιφερειακών συμβάσεων για τη θάλασσα και των 
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
φιλόδοξες αποστολές για τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας 
(ΠΟΔΑ) με σκοπό την προστασία των αλιευτικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και στα διεθνή ύδατα, ιδίως με τη βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων για είδη 
όπως ο τροπικός τόνος, τη μείωση των απορρίψεων, την εφαρμογή της προληπτικής 
προσέγγισης για τη διασφάλιση της διατήρησης απειλούμενων ειδών και ευπαθών 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και με τη βελτίωση των διαθέσιμων δεδομένων, 
της συμμόρφωσης και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων·

11. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις για την ενσωμάτωση των στόχων προσαρμογής 
και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στις ΣΣΒΑ της και στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των ΠΟΔΑ·

12. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση 
της παγκόσμιας διακυβέρνησης της αλιείας, κυρίως μέσω μηχανισμών όπως η 
πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της αλιείας·

13. τονίζει ότι η παραγωγή ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων, μεταξύ άλλων, μπορεί να 
συμβάλει στην υπεραλίευση στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στη Δυτική Αφρική· 
ζητεί να ληφθούν υποχρεωτικά μέτρα δέουσας επιμέλειας προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού της βιομηχανίας θαλασσινών είναι δίκαιη, πλήρως 
ανιχνεύσιμη, απαλλαγμένη από ΠΛΑ αλιεία και δεν συνδέεται με παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της 
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δουλείας· ζητεί, γενικότερα, τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης της αλιείας, της 
παρακολούθησης, της ανάπτυξης της οικολογικής σήμανσης και νέων τεχνολογιών 
όπως η τεχνολογία blockchain, προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων·

14. τονίζει τον αντίκτυπο της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ιδίως τη χρήση 
αλιευτικών πόρων από τις χώρες αυτές για τη σίτιση θηρευτών στην υδατοκαλλιέργεια 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη και ελεγχόμενη υδατοκαλλιέργεια δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί κινδύνους για τα περιβάλλοντα οικοσυστήματα σε συνδυασμό με 
περιστασιακές επιδημικές εξάρσεις νόσων· ζητεί την ανάπτυξη της βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας και των βέλτιστων 
πρακτικών υδατοκαλλιέργειας με τη σημαντική μείωση της εξάρτησης της βιομηχανίας 
της ΕΕ από τα ιχθυάλευρα και με την προώθηση μη σαρκοφάγων ειδών για τον σκοπό 
αυτό· καλεί επίσης την ΕΕ να παράσχει τεχνική βοήθεια στους παραγωγούς των 
αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως στους μικρούς παραγωγούς·

15. υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη που ασχολούνται με την αλιεία στη Δυτική Αφρική θα 
πρέπει να συστήσουν μια ΠΟΔΑ —ιδίως για την εκμετάλλευση κοινών αποθεμάτων, 
όπως τα μικρά πελαγικά είδη— όπως απαιτείται από το διεθνές δίκαιο, τους σχετικούς 
εθνικούς νόμους, τις παναφρικανικές και περιφερειακές αλιευτικές πολιτικές και άλλα 
μέσα· πιστεύει ότι αυτό το καθεστώς διαχείρισης θα πρέπει να συμμορφώνεται με μια 
προληπτική προσέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα, διασφαλίζοντας ότι τα 
συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα βρίσκονται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων·

16. παροτρύνει την ΕΕ να προωθήσει και να προστατεύσει αποτελεσματικά την αλιεία 
μικρής κλίμακας στην Αφρική, η οποία αποτελεί τους κύριους φορείς βιοπορισμού των 
ωκεανών, ως ακρογωνιαίο λίθο της μελλοντικής «γαλάζιας ειδικής ομάδας ΕΕ-
Αφρικής», δηλαδή μέσω της χρηματοδότησης της εφαρμογής των διεθνών 
κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας για τη βιώσιμη 
αλιεία μικρής κλίμακας·

17. παροτρύνει την ΕΕ να αναπτύξει μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα όσον αφορά τη διακυβέρνηση των ωκεανών και τη γαλάζια οικονομία, 
ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινότητες και στηρίζοντας τις δίκαιες αλυσίδες 
εφοδιασμού, την επισιτιστική κυριαρχία και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για τις 
τοπικές αλιευτικές κοινότητες·

18. σημειώνει τον στόχο της προστασίας του 30 % των ωκεανών του πλανήτη έως το 2030, 
αλλά προειδοποιεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της επισιτιστικής 
ασφάλειας, των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών, των αυτοχθόνων πληθυσμών και 
των τοπικών κοινοτήτων·

19. υπενθυμίζει ότι ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών, ιδίως η ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή σχετικά με τους ωκεανούς και 
την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, δείχνει ότι οι στόχοι όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτήν επιτυγχάνονται καλύτερα όταν οι αλιείς και οι τοπικές κοινότητες έχουν τον 
άμεσο έλεγχο της διαχείρισης των πόρων στους οποίους βασίζονται· τονίζει ότι τα 
οικοσυστήματα που διαχειρίζονται οι παράκτιες κοινότητες είναι μεταξύ των 
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πλουσιότερων και πιο παραγωγικών και συμβάλλουν επίσης στην προσαρμογή των 
παράκτιων περιοχών στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει τους 
κινδύνους της αρπαγής των ωκεανών που συνδέονται με τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό· τονίζει, επομένως, την ανάγκη να διασφαλιστεί η αλιεία μικρής κλίμακας, 
να διασφαλιστεί η υπεύθυνη διαχείριση της ιδιοκτησίας και να κληθούν οι δικαιούχοι 
των επιχειρήσεων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας 
να λογοδοτούν εάν οι δραστηριότητές τους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

20. επισημαίνει τις ανησυχίες ότι η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στη γαλάζια οικονομία 
θα οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού στον τομέα του χώρου εις βάρος πιο 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι οι ιδιώτες επενδυτές της ΕΕ λειτουργούν με διαφάνεια, δεν 
ανταγωνίζονται τις παράκτιες κοινότητες και σέβονται τους ΣΒΑ· τονίζει, γενικότερα, 
τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες στους 
διάφορους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, προκειμένου να βελτιωθεί ο σεβασμός των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων·

21. τονίζει ότι η γαλάζια οικονομία πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΕ και τις χώρες εταίρους να 
βασιστούν στην εγχώρια τεχνογνωσία στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και να προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχική 
διαχείριση, η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για την αύξηση της 
ανθεκτικότητας των παράκτιων κοινοτήτων·

22. εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπτώσεις ΠΛΑ αλιείας εκτός των υδάτων της ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι η ΠΛΑ αλιεία, η οποία διευκολύνεται από την πρακτική της σημαίας 
ευκαιρίας, βλάπτει την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων 
στις παράκτιες χώρες, δημιουργώντας παράλληλα γόνιμο έδαφος για την πειρατεία· 
ζητεί ένα ισχυρό παγκόσμιο σύστημα αποτρεπτικών κυρώσεων και μια πολυσχιδή 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας· τονίζει την ανάγκη να περιοριστεί 
η χρήση των σημαιών ευκαιρίας και μετανηολόγησης και να αντιμετωπιστεί η 
μεταφόρτωση στη θάλασσα, δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικά εργαλεία για την 
κάλυψη των κενών της ΠΛΑ αλιείας· καλεί την ΕΕ, γενικότερα, να ενισχύσει την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς προωθώντας τη 
διυπηρεσιακή συνεργασία σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία, 
βελτιώνοντας την εποπτεία των αλιευτικών φορέων στις αναπτυσσόμενες χώρες με τη 
στήριξη της ΕΕ και υποστηρίζοντας τα περιφερειακά κέντρα παρακολούθησης, ελέγχου 
και επιτήρησης και τις ειδικές ομάδες·

23. τονίζει ότι η διακυβέρνηση των χερσαίων δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για 
την επίτευξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, δεδομένου ότι οι ζώντες παράκτιοι 
πόροι απειλούνται περισσότερο από χερσαίες δραστηριότητες, με τη γεωργία, τους 
λιμένες και την υδατοκαλλιέργεια να έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο· παροτρύνει την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολιστική αντιμετώπιση 
των βαθύτερων αιτίων της θαλάσσιας ρύπανσης και της εξάντλησης των ιχθύων, καθώς 
και να μεταρρυθμίσουν αναλόγως τις τομεακές πολιτικές τους·

24. σημειώνει ότι η εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί αναπτυσσόμενο τομέα της γαλάζιας 
οικονομίας των ωκεανών· τονίζει το καθήκον των κρατών να απέχουν από τη λήψη 
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μέτρων, συμπεριλαμβανομένων αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας, που ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά τα μέσα διαβίωσης των αλιέων μικρής κλίμακας της 
ενδοχώρας και της θάλασσας, τα εδάφη τους ή τα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και το 
καθήκον τους να διενεργούν εκ των προτέρων αξιολογήσεις των έργων εξορυκτικής 
βιομηχανίας που διαχειρίζονται ιδιωτικοί φορείς, προκειμένου να αξιολογούν τις 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τοπικές αλιευτικές 
κοινότητες·

25. καλεί την ΕΕ να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των επιζήμιων επιπτώσεων των 
αλιευτικών τεχνικών, όπως τα εργαλεία που έρχονται σε επαφή με τον βυθό, η αλιεία με 
δυναμίτιδα, η ακατάλληλη αλιεία με τράτες ή οι διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων, στο 
κλίμα, τους θαλάσσιους βυθούς και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, περιορίζοντας τη 
χρήση τους· καλεί, ειδικότερα, την ΕΕ να απαγορεύσει τη χρήση τράτας βυθού σε όλες 
τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές· παροτρύνει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας χρησιμοποιείται για την 
αποτελεσματική στήριξη της μετάβασης σε πιο επιλεκτικές και λιγότερο επιζήμιες 
αλιευτικές τεχνικές για τους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ·

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης στην εξόρυξη βαθέων 
υδάτων· υπενθυμίζει ειδικότερα τη στήριξή του σε ένα διεθνές μορατόριουμ για τις 
εμπορικές άδειες εκμετάλλευσης της εξόρυξης σε βαθέα ύδατα, έως ότου μελετηθούν 
και διερευνηθούν επαρκώς οι επιπτώσεις της εν λόγω εξόρυξης στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα και 
γίνουν κατανοητοί όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι·

27. αναγνωρίζει ότι ο παράκτιος τουρισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μπορεί να είναι επιζήμιος όταν αναπτύσσονται 
στρατηγικές μαζικού τουρισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση της πρόσβασης σε τρόφιμα 
και της κατανάλωσης τροφίμων για τους τοπικούς καταναλωτές και την καταστροφή 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πολιτιστικών ταυτοτήτων· καλεί την ΕΕ να 
προωθήσει δίκαια μοντέλα τουρισμού με χαμηλό αντίκτυπο.
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ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το θέμα «Προς μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ: ο ρόλος των τομέων της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
(2021/2188(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Roman Haider

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Μια 
νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ – Μετασχηματισμός της 
γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον» (COM(2021)240),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών 
(COP21) της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του 
Κοινοβουλίου είναι αρμόδια για τον τομέα θαλάσσιου προγραμματισμού και την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της φύσης 
στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα - οι ευρωπαϊκές μεταφορές στην 
τροχιά του μέλλοντος» (COM(2020)0789),

– έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την 
περίοδο 2021-2027,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Μια 
νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό – Σχέδιο δράσης 2.0 για 
τον Ατλαντικό: επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για μια βιώσιμη, ανθεκτική και 
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ανταγωνιστική γαλάζια οικονομία στην ατλαντική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(COM/2020/329),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με μια νέα 
προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό21,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας22,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές23,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)24,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία της ΕΕ παρέχει 4,5 εκατομμύρια άμεσες 
θέσεις εργασίας και περιλαμβάνει όλους τους κλάδους και τους τομείς που σχετίζονται 
με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές, είτε βασίζονται στο θαλάσσιο 
περιβάλλον (όπως η ναυτιλία, οι θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, η αλιεία και η 
παραγωγή ενέργειας) είτε στην ξηρά (όπως οι λιμένες, τα ναυπηγεία, ο παράκτιος 
τουρισμός και η χερσαία υδατοκαλλιέργεια)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα 
ευρύ και ταχέως εξελισσόμενο τμήμα της οικονομίας μας, το οποίο έχει κάνει 
σημαντικά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση κατά την τελευταία 
δεκαετία, και το οποίο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα προσφέρει περαιτέρω νέες προοπτικές και θέσεις εργασίας, 
ιδίως σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του ωκεανού, η γαλάζια 
βιοοικονομία, η βιοτεχνολογία και η αφαλάτωση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η παγκόσμια γαλάζια οικονομία συγκρινόταν με μια 
εθνική οικονομία, θα ήταν η έβδομη μεγαλύτερη στον κόσμο και ο ωκεανός ως 
οικονομική οντότητα θα ήταν μέλος της G7· λαμβάνοντας υπόψη ότι λειτουργεί στο 
μεγαλύτερο οικοσύστημα του πλανήτη, δεδομένου ότι οι ωκεανοί περιλαμβάνουν το 
80 % όλων των μορφών ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί μας περιβάλλουν και 
μας στηρίζουν και παρέχουν κρίσιμους πόρους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και 
έναν ιστό οικονομικών αλληλεπιδράσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αποτελεί πυλώνα της 
γαλάζιας οικονομίας, με πάνω από τα μισά τουριστικά καταλύματα της ΕΕ να 
βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές και το 30 % των διανυκτερεύσεων να αφορά 
παραθαλάσσια θέρετρα, ενώ η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον τουρισμό και τις 

21 P9_TA(2021)0369.
22 ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27.
23 ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82.
24 ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.



RR\1253671EL.docx 47/57 PE697.834v02-00

EL

μεταφορές το 2020 και μετά25 υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας και της 
αποκατάστασης του χερσαίου και θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η διατήρηση και 
αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι απαραίτητες για την 
ανθρωπότητα, καθώς είναι θεμελιώδους σημασίας για την ορθή λειτουργία των 
ωκεανών ως καταβοθρών άνθρακα, για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, την 
ανθρώπινη υγεία και ως πηγή οικονομικής δραστηριότητας, μεταξύ άλλων για τις 
μεταφορές, το εμπόριο, τον τουρισμό, την αλιεία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
τα προϊόντα υγείας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες κοινότητες πρέπει να διαφοροποιήσουν τις πηγές 
εισοδημάτων τους προκειμένου να αντέξουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
κλυδωνισμούς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός ερασιτεχνικής αλιείας με καλάμι ως τομέας έχει τη 
δυνατότητα να αποτελέσει νέα πηγή εισοδήματος για τις παράκτιες κοινότητες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την καλή κατάσταση των 
ιχθυαποθεμάτων και παρέχοντας κοινωνικά οφέλη και οφέλη για την υγεία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αντιπροσωπεύει το 60 % 
της απασχόλησης στη γαλάζια οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική, 
ανθεκτική και κοινωνικά δίκαιη γαλάζια οικονομία χρειάζεται επαγγελματίες υψηλού 
επιπέδου ειδίκευσης και δεξιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «γαλάζιες θέσεις 
εργασίας» μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση και η προστασία της βιοποικιλότητας θα πρέπει 
να διασφαλίζονται κατά την προώθηση της θαλάσσιας οικονομικής δραστηριότητας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι τομείς της γαλάζιας οικονομίας έχουν πληγεί από την 
πανδημία COVID-19, ιδίως δε ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση των 
οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκλήθηκαν από την τρέχουσα κρίση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ναυπηγεία της ΕΕ θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που προκύπτουν από την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά καινοτόμων και 
ενεργειακώς αποδοτικών σκαφών εξυπηρέτησης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιμένες είναι ζωτικής σημασίας για τη συνδεσιμότητα και 
την οικονομία των περιφερειών και των χωρών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
απώλειας βιοποικιλότητας, όπως προβλέπεται στη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς αλλάζει το 
βιομηχανικό τοπίο της Ευρώπης (για παράδειγμα με την επέκταση των υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), ο ρόλος των λιμένων θα εξελιχθεί επίσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παράκτιες περιοχές, η ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών θα 
συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των παράκτιων οικοσυστημάτων και 

25 COM(2020)0550.
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τοπίων, κάτι που θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας 
των παράκτιων περιοχών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της γαλάζιας οικονομίας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 
στην ευημερία των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες, λόγω της απομόνωσής 
τους, εξαρτώνται ιδιαίτερα από δραστηριότητες που βασίζονται στη γαλάζια οικονομία, 
όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυτιλία και ο τουρισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
λιμένες αποτελούν σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·

1. υποστηρίζει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας ως 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ, ιδίως στις περιοχές του 
Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας ως τρόπο στήριξης όλων των 
τομεακών και διατομεακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων 
μεταφορών, της ναυπηγικής και της επισκευής πλοίων, της βιοτεχνολογίας, του 
βιώσιμου τουρισμού, της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, της εμπορικής και 
ερασιτεχνικής αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της κυματικής και της 
παλιρροϊκής ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα, την ανάπτυξη 
και την καινοτομία που συμβάλλουν στον βιώσιμο τουρισμό, την αποδοτική χρήση των 
πόρων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ιδίως ότι οι υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν σημαντική 
συνιστώσα του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης έως το 2050 και ζητεί να 
δημιουργηθούν κίνητρα και να δοθεί χρηματοδότηση για επενδύσεις σε λιμενικές 
υποδομές, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση του κλάδου των υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

2. αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν στους 
στόχους βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης· επισημαίνει ότι η 
απαλλαγή του τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές θα απαιτήσει μια ολοκληρωμένη 
και διατομεακή προσέγγιση και ότι τα μέτρα της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις εθνικές και τοπικές πολιτικές και να σέβονται την τεχνολογική 
ουδετερότητα· τονίζει την ανάγκη για βιώσιμα χρηματοδοτικά μέσα για την προώθηση 
αυτής της μετάβασης, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων·

3. επισημαίνει ότι η γαλάζια οικονομία θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας και της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
τηρώντας παράλληλα τις αρχές της ενεργειακής απόδοσης και της οικονομικής 
αποδοτικότητας, της τεχνολογικής ουδετερότητας, της διατήρησης της 
ανταγωνιστικότητας, της κυκλικής οικονομίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας, 
και θα πρέπει να δημιουργήσει πιο έξυπνες και βιώσιμες πρακτικές που είναι επωφελείς 
για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αύξηση των θέσεων 
εργασίας, και θα πρέπει, επιπλέον, να βασίζεται σε αναλύσεις εκτίμησης επιπτώσεων·

4. υπενθυμίζει την ύπαρξη εργαλείων όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CleanSeaNet, το 
οποίο αποσκοπεί στην παρακολούθηση της πετρελαϊκής ρύπανσης· υπογραμμίζει ότι η 
περιφερειακή συνεργασία, μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες, είναι απαραίτητη, ιδίως στη 
Μεσόγειο Θάλασσα· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή 
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πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών· υπογραμμίζει τη σημασία του 
συνεργατικού, χωρίς αποκλεισμούς και διατομεακού θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες, καθώς και τις ανησυχίες για τη βιοποικιλότητα· τονίζει τη σημασία της 
ενεργειακής μετάβασης, στο πλαίσιο της οποίας ο τομέας της γαλάζιας οικονομίας 
μπορεί να προωθήσει τεχνολογίες υπεράκτιας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, όπως η παλιρροϊκή, η κυματική, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η απαλλαγή των κλάδων της ναυτιλίας και των 
θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, να αναπτυχθούν βιώσιμες 
τεχνολογίες και να αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την «Αποστολή Αστερίας 2030: Αποκατάσταση του 
Ωκεανού και των υδάτων μας» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», που αναγνωρίζει 
την ανάγκη για μια συστημική και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τους 
ωκεανούς και τα ύδατά μας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

6. επισημαίνει ότι οι παράκτιες κοινότητες και οι κοινότητες που εξαρτώνται από τους 
ωκεανούς μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου τομέα γαλάζιας 
οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες τους· 
επισημαίνει ότι μπορούν να ηγηθούν ποικίλων δοκιμαστικών σχεδίων, όπως εκείνων 
που αφορούν τις τεχνολογίες υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που βασίζονται στη φύση και τη συμβολή της βιώσιμης αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας σε υγιεινά, ανθεκτικά και ασφαλή συστήματα τροφίμων·

7. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η νοοτροπία του ωκεανογραφικού 
γραμματισμού και να ναυπηγηθούν στόλοι παραδοσιακής και μικρής κλίμακας αλιείας, 
ως μέσο προσέλκυσης νέων στον τομέα του τουρισμού που σχετίζεται με την αλιεία·

8. επισημαίνει ότι ο ναυτιλιακός τομέας αποτελεί βασικό σύνδεσμο για τη διεθνή 
συνδεσιμότητα, για ένα παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, για την οικονομία της ΕΕ και 
την ανταγωνιστικότητά της και για τις περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει 
η ενίσχυση του ρόλου των λιμένων και την ανάγκη για επενδύσεις σε έξυπνες 
υποδομές, καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση λιμένων, κάτι που θα ενισχύσει 
περαιτέρω την ικανότητά τους για ανάπτυξη του εμπορίου·

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ΕΕ αναλαμβάνει και διατηρεί τον ηγετικό της 
ρόλο όσον αφορά την τεχνολογία, διατηρεί τα ταλέντα και παράγει ενέργεια, 
μειώνοντας παράλληλα οποιεσδήποτε ενδεχόμενες επιπτώσεις στο θαλάσσιο 
περιβάλλον·

10. επισημαίνει την ανάγκη κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης για τη γαλάζια 
οικονομία, ώστε να καταστούν δυνατές οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην έρευνα, 
την τεχνολογία και τις υποδομές σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών· καλεί, επομένως, 
την Επιτροπή και τον κλάδο να αξιολογήσουν τα οφέλη της δημιουργίας εταιρικών 
σχέσεων της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων με τον ιδιωτικό τομέα, σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες 
προκλήσεις του διεθνούς εμπορίου και της αλυσίδας εφοδιασμού, να προωθηθούν η 
καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα εντός του τομέα, να υπάρξει συμβολή στην 
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απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, να δημιουργηθούν υποδομές για 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά και φόρτωση και προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων σε 
λιμένες και τερματικούς εμπορευματικούς σταθμούς και να αναπτυχθούν σχέδια 
διαχείρισης αποβλήτων για τους λιμένες του Ατλαντικού, της Μεσογείου και της 
Βαλτικής· επικροτεί, επομένως, τη θέσπιση της «Ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για μια 
κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και παραγωγική γαλάζια οικονομία», η οποία αποσκοπεί 
στην ευθυγράμμιση των εθνικών, περιφερειακών και ενωσιακών προτεραιοτήτων όσον 
αφορά την έρευνα και την καινοτομία·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε λιμένες που βρίσκονται κατά 
μήκος των ακτών της ΕΕ προκειμένου να επικεντρωθούν στις ελλείπουσες συνδέσεις με 
την ενδοχώρα, με γενικό στόχο να καταστούν οι μεταφορές πιο ανθεκτικές και να 
μετατραπούν οι λιμένες σε πλατφόρμες εφοδιαστικής και στρατηγικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς για πολυτροπικές μεταφορές, παραγωγή, αποθήκευση και διανομή 
ενέργειας, καθώς και για τουρισμό· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ένα 
αγορακεντρικό μέτρο ως στόχος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη μείωση 
των αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές ώστε να εφαρμοστεί ένα 
σύστημα αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα στη διεθνή ναυτιλία και να 
διασφαλιστεί μια ρεαλιστική πορεία για μειώσεις των εκπομπών·

12. επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική βιώσιμης και 
έξυπνης κινητικότητας αποσκοπεί στη διάθεση στην αγορά των πρώτων σκαφών 
μηδενικών εκπομπών έως το 2030, και ότι η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει σημαντική 
έρευνα στον τομέα της υβριδοποίησης και της ηλεκτροδότησης των σκαφών μέσω του 
προγράμματος «Ορίζων 2020»· καλεί την Επιτροπή να εντείνει περαιτέρω τη στήριξή 
της για ηλεκτρικά σκάφη για σύντομες διαδρομές·

13. επισημαίνει ότι η πράσινη μετάβαση στις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να επιτρέψει 
την τεχνολογική ουδετερότητα, τη σταδιακή αύξηση των εντολών για ανάμειξη, χάρτες 
πορείας για τα σημεία εφοδιασμού και φόρτισης, καθώς και μια σαφή δέσμευση για 
μεταβατικά καύσιμα, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει όλους τους πλοιοκτήτες και τους φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης στην 
εφαρμογή όλων των διαθέσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών από τον ναυτιλιακό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων της βραδείας πλεύσης, της βελτιστοποίησης της ταχύτητας, της 
αιολικής πρόωσης, των αντιρρυπαντικών επιχρισμάτων, της ηλεκτροδότησης από 
ανανεώσιμες πηγές, της αποθήκευσης ενέργειας, της ψηφιοποίησης και της 
βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τα έργα προτεραιότητας που 
περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για τις ζώνες του 
Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας, ιδίως σε διασυνοριακές 
περιοχές και στο πλαίσιο των μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ 
και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (2021-2027), για να προωθήσουν, να 
απλοποιήσουν και να επενδύσουν επαρκή χρηματοδότηση στην πλήρη ανάπτυξη των 
θαλάσσιων αρτηριών ΔΕΔ‑Μ ώστε να ενσωματώσουν καλύτερα τις θαλάσσιες 
μεταφορές μικρών αποστάσεων για την ευρύτερη διανομή των εμπορευμάτων μέσω 
λιμένων που συνδέουν τα νησιά με τις ηπειρωτικές περιοχές και ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος πολυτροπικών μεταφορών· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν 
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αδιάλειπτες και βιώσιμες αλυσίδες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με όλους 
τους τρόπους μεταφοράς, και ιδίως στις σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές· πιστεύει ότι τα έργα θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
ανάγκες συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας των περιφερειακών, νησιωτικών και 
εξόχως απόκεντρων περιοχών του Ατλαντικού, της Μεσογείου και της Βαλτικής 
Θάλασσας·

15. επισημαίνει ότι οι λιμένες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της γαλάζιας 
οικονομίας, καθώς διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις οικονομικές δραστηριότητες του 
εν λόγω τομέα, και για τη διασφάλιση της μετάβασής του προς τη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας26· καλεί την 
Επιτροπή να ανακατανείμει περισσότερη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των μεταφορών και της προσβασιμότητας των κεντρικών λιμένων του 
ΔΕΔ-Μ και για τη μείωση του κόστους, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για τη 
συνεχή βυθοκόρηση, την εκβάθυνση διωρύγων και άλλα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων 
σε επιλεγμένους λιμένες· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι 
απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις σε βιώσιμες και έξυπνες λιμενικές υποδομές, ώστε 
να μπορέσουν οι λιμένες να καταστούν κόμβοι πολυτροπικής κινητικότητας και 
μεταφορών, καθώς και ενεργειακοί κόμβοι για ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρικής 
ενέργειας, υδρογόνο και άλλα εναλλακτικά καύσιμα, και χώροι δοκιμών για την 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία·

16. επισημαίνει ότι το δυναμικό μιας στρατηγικής για τη γαλάζια οικονομία μπορεί να 
αξιοποιηθεί μόνο μέσω της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών· σημειώνει 
την αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης στις θαλάσσιες μεταφορές 
και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης του τομέα·

17. ζητεί βελτιωμένη και πιο συντονισμένη εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων, για την καλύτερη προώθηση της στρατηγικής για τη γαλάζια οικονομία·

18. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει συνεκτικά δεδομένα που επιτρέπουν την έξυπνη 
διαχείριση του παράκτιου τουρισμού και αποφεύγουν την πίεση στα οικοσυστήματα 
και τις τοπικές κοινότητες, καθώς και τον ανταγωνισμό με τις λεγόμενες παραδοσιακές 
δραστηριότητες, όπως η παραδοσιακή και η παράκτια αλιεία·

19. επισημαίνει ότι η προώθηση της γαλάζιας οικονομίας είναι καίριας σημασίας για την 
αναζωογόνηση της οικονομίας στο σύνολό της και την αποκατάσταση των οικονομικών 
και κοινωνικών πτυχών αρκετών τομέων, όπως οι μεταφορές και ο τουρισμός, που 
έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19·

20. τονίζει τη σημασία των μέτρων διαχείρισης και προσαρμογής που χρειάζονται για την 
προστασία των παράκτιων κοινοτήτων, των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας και τα 
οποία θα αντιπροσωπεύουν κονδύλια που δαπανώνται σωστά σε σχέση με τις τεράστιες 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές· καλεί 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα προειδοποίησης και παρατήρησης για την 
αύξηση των καταιγίδων και των πλημμυρών, να παράσχει επαρκή παρακολούθηση του 

26 COM(2019)0640.
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περιβάλλοντος και της υγείας και να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τις έγκαιρες 
προειδοποιήσεις· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει διάφορα σενάρια και μέτρα για 
την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της έντασης 
των ακραίων καιρικών φαινομένων·

21. ζητεί την ανάπτυξη μέσων για τη χρήση των θαλάσσιων πόρων με βιώσιμο τρόπο και 
για τη διαφοροποίηση της οικονομίας των ωκεανών, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης 
νέων προϊόντων που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες και προέρχονται από 
αυτές, προϊόντων που μπορούν να προσθέσουν αξία στην πολιτιστική και φυσική μας 
κληρονομιά, ιδίως με την παροχή τουριστικών επιλογών υψηλής ποιότητας·

22. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νέες μορφές βιώσιμου θαλάσσιου και παράκτιου 
τουρισμού, να προωθήσει νέες μορφές τουριστικών δραστηριοτήτων, να παράσχει 
πρόσθετες ροές εσόδων και να αυξήσει την απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους για την ενίσχυση της αξίας των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, 
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τη γαλάζια πολιτιστική κληρονομιά και 
διατηρώντας τους θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους· τονίζει τη σημασία της 
κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων πρακτικών 
που ωφελούν την τοπική ανάπτυξη· αναγνωρίζει ότι ο τομέας του τουρισμού θα πρέπει 
να συνεργαστεί με τις παράκτιες κοινότητες και ότι χρειάζεται στήριξη για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των υποδομών και της 
ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων και τουριστικών θέρετρων·

23. τονίζει την ανάγκη διατήρησης του φυσικού κεφαλαίου και της κληρονομιάς μας για 
την ενθάρρυνση του βιώσιμου τουρισμού (όπως ο οικολογικός τουρισμός) και καλεί τα 
κράτη μέλη να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα με την επείγουσα υλοποίηση 
δράσεων (συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών) διατήρησης της θάλασσας για 
την προστασία, την αποκατάσταση και την εκτίμηση των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων μέσω των θαλάσσιων δικτύων Natura 2000·

24. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον βιώσιμο θαλάσσιο, νησιωτικό και παράκτιο 
τουρισμό σε σχετικές δράσεις και προγράμματα, να στηρίξει πρωτοβουλίες που 
ενθαρρύνουν τη διαφοροποίηση του παράκτιου, θαλάσσιου και ναυτιλιακού τουρισμού 
και να περιορίσει τον εποχιακό χαρακτήρα των τουριστικών δραστηριοτήτων και της 
απασχόλησης· επισημαίνει την ανάγκη συλλογής καλύτερων στοιχείων σχετικά με τη 
συμβολή του τουρισμού ερασιτεχνικής αλιείας με καλάμι στην οικονομία παράκτιων 
και νησιωτικών περιοχών· 

25. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει όλους τους στόχους της γαλάζιας 
οικονομίας τόσο με τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας, όπως η απαλλαγή του 
θαλάσσιου τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, η βιωσιμότητα και η προστασία της 
βιοποικιλότητας, όσο και με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

26.  τονίζει τη σημασία της γαλάζιας οικονομίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως 
στον τομέα του τουρισμού· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
πρόγραμμα μεταφορών με επιλογές που αφορούν ειδικά τον απομακρυσμένο και 
νησιωτικό χαρακτήρα (POSEI Transport) για την πιο άμεση αντιμετώπιση των αναγκών 
των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη στήριξη της λειτουργίας 
ορισμένων εμπορικών διαδρομών προς αυτές·
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27. υποστηρίζει τις βιώσιμες πρακτικές στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, δεδομένου 
ότι είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα των ζωνών του Ατλαντικού, της 
Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
υψηλής αξίας στη γαλάζια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση· τονίζει ότι η 
ειδική κατάρτιση σχετικά με τις δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την 
ανάγκη προστασίας τους·

28. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει ευρεία διαβούλευση με τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές και με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να 
εξευρεθούν εξατομικευμένες λύσεις για τις τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες·

29. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει πιθανές λύσεις για την προώθηση της 
ανθεκτικότητας του τομέα του τουρισμού έναντι των επιπτώσεων μελλοντικών 
πανδημιών ή άλλων γεγονότων που διαταράσσουν και θέτουν σε κίνδυνο τις 
τουριστικές δραστηριότητες, και να προτείνει κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων στον τομέα, 
ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητά του και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της 
γαλάζιας οικονομίας·

30. υπογραμμίζει τη σημασία της ιστιοπλοΐας και του ναυταθλητισμού για τον θαλάσσιο 
τουρισμό· υπογραμμίζει τον ρόλο του τοπικού πολιτισμού και της γαστρονομίας στην 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού παράκτιου τουρισμού και τη σημασία του παράκτιου και του 
καταδυτικού τουρισμού, του τουρισμού ερασιτεχνικής αλιείας με καλάμι, του 
οικοτουρισμού, του θαλάσσιου αθλητισμού και του κλάδου της κρουαζιέρας·

31. τονίζει τη σημασία των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών ως μέσου για την 
προστασία των ωκεανών· πιστεύει ότι οι περιοχές αυτές συνιστούν ευκαιρία για την 
ανάπτυξη του επιστημονικού τουρισμού·

32. σημειώνει ότι τα αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας και εναρμονισμένα δεδομένα για τους 
ωκεανούς αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της 
γαλάζιας οικονομίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία ανταλλαγής 
θαλάσσιων δεδομένων και παρατηρήσεων για τους ωκεανούς, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας, και για το έργο της υπηρεσίας 
παρακολούθησης θαλάσσιου περιβάλλοντος του Copernicus, που παρέχει δορυφορικά 
δεδομένα και υπηρεσίες πρόγνωσης στις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ και παγκοσμίως.
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