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Άρθρο 138 του Κανονισμού
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D'Amato (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Viola Von 
Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Søren Gade (Renew), Chris MacManus (The Left), Anna Fotyga 
(ECR), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), 
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Θέμα: Δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση του υπερπόντιου στόλου της Κίνας, ο οποίος 
εμπλέκεται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράνομη αλιεία και αλιεία 
με τράτες βυθού

Σε πρόσφατη έρευνά του, το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης διαπίστωσε 554 περιστατικά 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, στα οποία εμπλέκεται ο κινεζικός υπερπόντιος 
στόλος.

Περίπου 1 στα 10 αδικήματα αφορούσαν βενθοπελαγικές μηχανότρατες. Η αλιεία με βενθοπελαγικές 
τράτες από τον κινεζικό υπερπόντιο στόλο είναι ιδιαίτερα σημαντική στη Δυτική Αφρική, όπου, βάσει 
εκτιμήσεων, αλιεύει 2,35 εκατομμύρια τόνους ετησίως, το ήμισυ των συνολικών αλιευμάτων του 
υπερπόντιου στόλου της Κίνας.

Η έκθεση έδειξε ότι η ΠΛΑ αλιεία από τον κινεζικό στόλο που αλιεύει με τράτες βυθού συνδέεται με 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικές καταχρήσεις: όλα τα ερωτηθέντα 
μέλη του πληρώματος που εργάζονταν σε αυτές τις μηχανότρατες στα ύδατα της Γκάνας ανέφεραν ότι 
υπήρξαν μάρτυρες ή θύματα σωματικής κακοποίησης. Από τα αδικήματα ΠΛΑ αλιείας στα οποία 
εμπλέκονται κινεζικές μηχανότρατες, οι παραβάσεις που συνδέονται με την περιοχή (αλιεία σε 
απαγορευμένες περιοχές) αντιπροσώπευαν το 7 % του συνόλου των μεμονωμένων παραβάσεων.

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει επί του παρόντος η Επιτροπή:

1. για να διασφαλίσει ότι τα αλιευτικά προϊόντα από σκάφη που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία, ιδίως δε 
σε παράνομη αλιεία σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, και σε αδικήματα που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, δεν εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ;

2. για τη στήριξη των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και άλλων μέτρων χωροχρονικής 
προστασίας εκτός της ΕΕ, ιδίως στη Δυτική Αφρική;

3. για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και τον εντοπισμό των σκαφών που 
δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ και εμπλέκονται στα προαναφερθέντα αδικήματα, ιδίως σε 
καταναγκαστική εργασία και σε καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;


