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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 
Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) του 2019 
σχετικά με τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ, η αποδοτικότητα του στόλου της ΕΕ 
διατηρήθηκε το 2017, καταγράφοντας καθαρό κέρδος 1,3 δισεκατομμυρίων EUR, ενώ 
αναμενόταν ελαφρά βελτίωση των επιδόσεων για το 2019, λόγω των υψηλότερων 
τιμών εκφόρτωσης και των συνεχιζόμενων χαμηλών τιμών των καυσίμων και 
επιτοκίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 
είναι να διασφαλίζει ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι βιώσιμες από 
περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη1·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 20142, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προέτρεψε την Επιτροπή να προωθήσει ένα ειδικό στατιστικό πρόγραμμα 
για τις περιφέρειες που εξαρτώνται από την αλιεία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
παράκτια παραδοσιακή αλιεία, στις παραδοσιακές μεθόδους αλιείας και στους ειδικούς 
διαύλους εμπορίας, στην εργασία και στις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες των 
γυναικών που απασχολούνται στους τομείς της συλλογής οστρακοειδών, της 
κατασκευής και επιδιόρθωσης διχτύων, της παραδοσιακής αλιείας και σε συναφείς 
δραστηριότητες, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιμέρους απαιτήσεις της 
δραστηριότητας των γυναικών και να βελτιωθεί η κοινωνική αναγνώριση αυτών των 
πολύ σκληρών επαγγελμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 υπήρχαν περισσότεροι από 152 000 αλιείς στην ΕΕ, εκ 
των οποίων σημαντικός αριθμός – άνω του 25 %, σύμφωνα με εκτιμήσεις – 
προσέφεραν μη αμειβόμενη εργασία3·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στον τομέα 
της αλιείας είναι γυναίκες και, παρά το γεγονός ότι σχετικά λίγες από αυτές εργάζονται 
στα ίδια τα αλιευτικά σκάφη, πολλές απασχολούνται, συχνά άτυπα, στην ξηρά, 
παρέχοντας υποστήριξη σε θαλάσσιες δραστηριότητες, ιδίως στην περίπτωση της 
αλιείας μικρής κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σημαντική συμβολή τους 
στον τομέα, ο ρόλος των γυναικών εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται επαρκώς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αναγκαστικής εργασίας καθώς 
και περιστατικά δραστηριότητας εμπορίας ανθρώπων που σχετίζονται με τον αλιευτικό 
κλάδο4·

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών, ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 150.
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την 
κοινή αλιευτική πολιτική και τη διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες το 2019 (COM(2018)0452).
4 Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΟΕ), «Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries» (Πιασμένοι 
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό και ασταθές εισόδημα, τα ζητήματα υγείας και 
ασφάλειας και οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας αποτελούν σημαντικά εμπόδια στο να 
καταστεί ο τομέας της αλιείας ελκυστικός στους νέους εργαζομένους και, κατά 
συνέπεια, θέτουν σε κίνδυνο τη διαδοχή των γενεών στον τομέα της αλιείας και το 
μέλλον του αλιευτικού κλάδου συνολικά·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά αποδοτικότητας μεταξύ της βιομηχανικής αλιείας 
και της αλιείας μικρής κλίμακας έχει αυξηθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια και ότι η 
αλιεία μικρής κλίμακας πλήττεται σφοδρότερα, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση 
τόσο του στόλου όσο και των αλιέων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός στόλος μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύει πάνω 
από το 60 % του συνολικού ευρωπαϊκού στόλου, απασχολεί σημαντικό αριθμό 
εργαζομένων και είναι θεμελιώδης για την οικονομία των μικρών παράκτιων περιοχών, 
οι οποίες συχνά είναι επίσης περιοχές αντιμέτωπες με την οικονομική ύφεση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2008, η συνολική απασχόληση στον αλιευτικό στόλο 
της ΕΕ έχει μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 1,3 % ετησίως, εν μέρει λόγω της μείωσης της 
αλιευτικής ικανότητας του στόλου5· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των αλιέων 
σε αρκετές περιοχές είναι άνω των 50 ετών και σε ορισμένες άνω των 60 ετών, στοιχείο 
που καταδεικνύει ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διαδοχή των γενεών, το οποίο 
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην 
Ευρώπη στο προσεχές μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο για τους νέους 
αλιείς να οραματίζονται ένα ασφαλές μέλλον και να σχεδιάζουν να σταδιοδρομήσουν 
στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, ο παράκτιος στόλος μικρής 
κλίμακας της ΕΕ αντιπροσώπευε το 75 % του ενεργού αλιευτικού της στόλου και το 
50 % των απασχολούμενων πληρωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες 
αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας είναι περιθωριοποιημένες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2018, σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των θανατηφόρων εργατικών 
ατυχημάτων στην ΕΕ των 27 συνέβησαν στους τομείς των κατασκευών, των 
μεταφορών, της αποθήκευσης, της μεταποίησης, της γεωργίας, της δασοκομίας και της 
αλιείας6·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του ισχύοντος κανονισμού (ΕΚ) 1005/2008 του 
Συμβουλίου για την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία7 είναι να 
διασφαλιστεί η απαγόρευση εισόδου παράνομα αλιευμένων ιχθύων στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΛΑ αλιεία συχνά συνοδεύεται από παραβιάσεις 
ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ υποχρεούνται να κυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ για την εργασία στον τομέα της 
αλιείας (ILO C188), σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2017/1598·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παράκτιος τουρισμός, η ερασιτεχνική αλιεία και η προώθηση 
της πολιτισμικής κληρονομιάς συνιστούν σημαντικά στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης 

στα δίχτυα: αναγκαστική εργασία και παράνομη εμπορία στην αλιεία), 2013.
5 Ό.π. (COM(2018)0452).
6 Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα, Νοέμβριος 2020.
7 ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
8 ΕΕ L 25 της 31.1.2017, σ. 12.
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των παράκτιων περιοχών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή το 
2019, η μέση ηλικία του ευρωπαϊκού στόλου ήταν 29,9 έτη και, αντίστοιχα, στην αλιεία 
μικρής κλίμακας έως 32,5 έτη, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα των σκαφών, καθώς και την επάρκεια και την 
αναβάθμιση του εξοπλισμού και των προτύπων ασφαλείας τους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η αλιεία ενδέχεται να περιοριστεί λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, θα αναδυθούν νέες δραστηριότητες στη θάλασσα όπως η καλλιέργεια 
μακροαλγών, τα αιολικά πάρκα και περιβαλλοντικές υπηρεσίες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΛΑ αλιεία αποτελεί σοβαρή απειλή για τους θαλάσσιους 
πόρους παγκοσμίως, δεδομένου ότι εξαντλεί τα αποθέματα ιχθύων, καταστρέφει τους 
θαλάσσιους οικοτόπους, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, επισύρει άδικη τιμωρία εις 
βάρος έντιμων ψαράδων και θέτει σε κίνδυνο τα μέσα βιοπορισμού των παράκτιων 
κοινοτήτων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση του αλιευτικού στόλου 
σε ολόκληρη την Ευρώπη9·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή των αλιέων στη συλλογή και μεταφορά 
στην ξηρά απορριμμάτων που αλιεύονται στη θάλασσα είναι απαραίτητη για την 
προστασία της βιοποικιλότητας και των αποθεμάτων ιχθύων, καθώς και για την 
επίτευξη των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας αξίας που παράγεται από την ανακύκλωση των 
απορριμμάτων που συλλέγονται στη θάλασσα·

1. αναγνωρίζει ότι οι παράκτιες και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτώνται 
παραδοσιακά από την αλιεία και θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη, 
προκειμένου να εδραιωθούν οι θέσεις εργασίας στον τομέα της αλιείας, να 
αναπτυχθούν νέοι τομείς, καθώς και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ιδίως 
στην αλιεία μικρής κλίμακας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στοχευμένες πολιτικές 
με σκοπό την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων, 
ποικίλων θέσεων εργασίας και την προώθηση της ψηφιοποίησης· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να προλαμβάνονται κάθε είδους διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να 
παρέχεται προστασία και στήριξη στις ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες· 
υποστηρίζει τη συνδυαστική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων για τη δημιουργία συνεργειών με μέριμνα ώστε να αποφευχθούν 
αλληλεπικαλύψεις·

2. επικροτεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει χρησιμοποιηθεί 
ευρέως για την αναζωογόνηση παράκτιων και αγροτικών περιοχών, παρέχοντας στα 
άτομα που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας ευκαιρίες κατάρτισης και 
απασχόλησης προσαρμοσμένες στις ατομικές και τοπικές ανάγκες, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του τομέα· 
επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Study on ownership and exclusive rights of fisheries means of production» (Μελέτη 
για την ιδιοκτησία και τα αποκλειστικά δικαιώματα των μέσων παραγωγής στην αλιεία), Φεβρουάριος 2019.
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(ΕΤΘΑΥ) συμβάλλει στην αλιεία και στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, καθώς και στην 
κοινωνική ένταξη, την κινητικότητα και την ανάπτυξη της απασχόλησης· 

3. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025 
επιτάσσει τα αρμόδια ταμεία της ΕΕ να στηρίζουν δράσεις για την προαγωγή της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να προωθούν τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
φροντίδας, να υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να καταπολεμούν τον 
διαχωρισμό με βάση το φύλο·

4. επισημαίνει τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο που έχει η αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ στον αλιευτικό κλάδο, και προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν ενωσιακά κονδύλια για την υποστήριξη των θέσεων εργασίας, την 
προώθηση της βιώσιμης αλιείας και την προαγωγή της ισότητας των φύλων στον 
τομέα·

5. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει επείγουσες πρωτοβουλίες για να θέσει τέλος στην 
αναγκαστική εργασία και την εμπορία ανθρώπων στον αλιευτικό κλάδο·

6. τονίζει τον σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 
και την ανάγκη να διαθέσουν τα κράτη μέλη ενωσιακά κονδύλια ώστε να στηριχθεί η 
διατήρηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της αλιείας και η γαλάζια 
οικονομία· τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα εν λόγω κονδύλια να προωθούν δράσεις που 
αντιμετωπίζουν τις παράπλευρες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις ευάλωτες 
ομάδες και τις ειδικές υγειονομικές ανάγκες και να αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
συνεχούς πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

7. καταδικάζει απερίφραστα κάθε ρητορική μίσους και κάθε εχθρική ενέργεια εις βάρος 
αλιέων· υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαίοι αλιείς πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα 
παγκοσμίως όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, 
ότι έχουν αποδείξει τη δέσμευσή τους σε αυτήν την προτεραιότητα μέσω της συνεχούς 
προσαρμογής σε νέους και απαιτητικούς κανονισμούς και ότι, αν και οι ευρωπαϊκές 
πολιτικές εξακολουθούν να βελτιώνονται, η ΚΑΠ λαμβάνει υπόψη, εδώ και δεκαετίες, 
την ανάγκη εύλογης διαχείρισης των ειδών· ζητεί αμοιβαίο σεβασμό προς το επάγγελμα 
των αλιέων, με γνώμονα την ανθρώπινη και πολιτισμική αξία της εργασίας τους, τον 
στρατηγικό χαρακτήρα του εν λόγω επαγγέλματος για την επισιτιστική αυτονομία μας 
και τη συμβολή του στην κατανάλωση ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, καθώς και στη 
γνώση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

8. επισημαίνει ότι, στα τέλη του 2019, τα κράτη μέλη ανέφεραν δαπάνες ύψους 
153 εκατομμυρίων EUR για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι τα συλλεχθέντα δεδομένα δεν είναι αντιπροσωπευτικά, διότι τα κράτη μέλη 
δεν διευκρινίζουν τα ακριβή κονδύλια τα οποία έχουν διατεθεί στον θαλάσσιο τομέα 
και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της κάλυψης των 
περιφερειακών αναγκών όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση 
και την ένταξη·

9. επικροτεί τα οφέλη που επιφέρουν οι στρατηγικές αλλαγές στην ΕΕ, ιδίως δε η πράσινη 
και η ψηφιακή μετάβαση, οι οποίες αναμένεται να προστατεύσουν τις υφιστάμενες 
θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας σε περιοχές που 
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εξαρτώνται από την αλιεία σε μεγάλο βαθμό και να τονώσουν περαιτέρω την 
οικονομική τους ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διαφυλαχθούν τα 
παραδοσιακά επαγγέλματα στον τομέα της αλιείας, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στην 
κοινωνικοοικονομική ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων, συνεισφέροντας στην 
τοπική ανάπτυξη, στη διατήρηση αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο σε 
προηγούμενα όσο και σε επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στον 
εφοδιασμό με νωπά ψάρια και στη διατήρηση των παραδοσιακών τοπικών πολιτισμών· 
πιστεύει ότι η παράκτια αλιευτική δραστηριότητα είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι 
διασφαλίζει όχι μόνο την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας στις οικείες 
περιοχές αλλά και την ίδια την επιβίωση ολόκληρων παράκτιων κοινοτήτων· τονίζει, εν 
προκειμένω, την ανάγκη ευθυγράμμισης με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών 14 και τη 
Συμφωνία του Παρισιού· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι αλιείς να έχουν τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στις αλλαγές που επιφέρουν αυτές οι μεταβάσεις·

10. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αναγνωρίζεται το έργο των 
γυναικών στην αλιεία και να διασφαλίζεται ίση αμοιβή μεταξύ των φύλων·

11. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί στους εργαζομένους στον τομέα της 
αλιείας, ιδίως στους νέους και σε όσους ενδιαφέρονται για το εν λόγω επάγγελμα, 
δίκαιη πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς σε συμβουλευτική, σε ποιοτικά, αμειβόμενα 
προγράμματα πρακτικής άσκησης καθώς και σε επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, μεταξύ άλλων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των θαλάσσιων πόρων και των 
παράκτιων ζωνών, την ποιότητα των αλιευμάτων, καθώς και κατάρτιση όσον αφορά 
την εμπορία και τη διαχείριση, ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή τους στις νέες 
τάσεις της αγοράς, όπως τα βιολογικά τρόφιμα, οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ο 
εξειδικευμένος τουρισμός και η πώληση και προώθηση τοπικών προϊόντων με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών· επιβεβαιώνει ότι η κατάλληλη και ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση 
είναι απαραίτητες προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι νέοι να διατηρήσουν τις παράκτιες 
αλιευτικές δραστηριότητες και παραδόσεις· τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν στους 
νέους όλες οι σχετικές πληροφορίες και να αναδειχθούν οι δυνατότητες εξέλιξης όσον 
αφορά τη σταδιοδρομία τους, ώστε να μπορούν να εστιάσουν πλήρως στον τομέα της 
αλιείας· ενθαρρύνει ακόμη τη συνδυαστική χρηματοδοτική στήριξη από τα κονδύλια 
της ΕΕ για τέτοιου είδους προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτική, προγράμματα 
πρακτικής άσκησης και επαγγελματική εκπαίδευση για όλους τους αλιείς στη διάρκεια 
των μη αλιευτικών περιόδων· σημειώνει ότι οι δίαυλοι κατάρτισης διαφέρουν στα 
κράτη μέλη και περιλαμβάνουν τόσο την παραδοσιακή προσέγγιση μέσω της 
μεταφοράς γνώσεων από τους γονείς στα παιδιά, όσο και την τυπική, επαγγελματική 
(ανώτερη) εκπαίδευση, ενώ το περιεχόμενο των προσφερόμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης και εκπαίδευσης συχνά ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών και μερικές 
φορές ακόμη και εντός αυτών10·

12. σημειώνει ότι η κατάρτιση των αλιέων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να 
τονωθεί η συμμετοχή και η συμβολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην προστασία 
της φύσης, καθώς και στο να στηριχθεί η εφαρμογή και η χρήση πιο βιώσιμων τεχνικών 

10 Ενημερωτικό έγγραφο της Επιτροπής Αλιείας «Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς 
εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες», 2020, 
σ. 10.
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αλιείας, σύμφωνα με τους στόχους για βιώσιμη αξιοποίηση πόρων στο πλαίσιο της 
ΚΑΠ·

13. υπενθυμίζει ότι η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και 
πιστοποιητικών που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα εντός της ΕΕ θα αυξήσει την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και θα καταστήσει τα ναυτικά επαγγέλματα πιο 
ελκυστικά για τη νεότερη γενιά· είναι της άποψης ότι η αναγνώριση των 
πιστοποιητικών δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υπέρμετρες οικονομικές και 
γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις·

14. ανησυχεί έντονα για τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας των αλιέων που απασχολούνται στην αλιεία μεγάλης κλίμακας και εκείνων 
που εργάζονται στην αλιεία μικρής κλίμακας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δράσουν γρήγορα και από κοινού για την καλύτερη στήριξη και την 
αναζωογόνηση της αλιείας μικρής κλίμακας, η οποία εξάλλου έχει αποδειχθεί πιο 
βιώσιμη από την εντατική και βιομηχανική αλιεία μεγάλης κλίμακας, ενώ αποτελεί 
θεμελιώδη πυλώνα για την οικονομία και την ταυτότητα των μικρών παράκτιων 
πόλεων·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχειας στην επαγγελματική σταδιοδρομία και, στο 
πλαίσιο αυτό, της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας: υπενθυμίζει ότι οι 
αλιείς θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη προκειμένου να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία 
τους στην ξηρά εάν, για λόγους υγείας, εξαιτίας μεταβολών στην αγορά εργασίας ή 
άλλων παραγόντων, δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να εργάζονται στη θάλασσα· 
πιστεύει ότι τα ενωσιακά ταμεία, ιδίως το ΕΚΤ, θα πρέπει να στηρίζουν την ομαλή 
επαγγελματική τους μετάβαση, μεταξύ άλλων μέσω της διά βίου μάθησης·

16. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι το εργαλείο επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ για 
τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ιδίως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF), ως εργαλεία 
για τη συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο των πολιτών στην εξεύρεση λύσεων στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας· αναγνωρίζει ότι το EMFAF θα 
μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την υποστήριξη της ΕΕ στους αλιείς για τη συλλογή 
απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και θαλάσσιων απορριμμάτων, και, κατά 
συνέπεια, να συμβάλει στην προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και 
παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς 
και στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά σε μια κυκλική 
οικονομία·

17. ενθαρρύνει, επίσης, την παροχή στήριξης στις επιτυχημένες ομάδες τοπικής δράσης για 
την αλιεία (FLAG) και τη δυνητική επέκταση και καλύτερη παρακολούθησή τους, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων της κοινωνικής οικονομίας, προκειμένου να 
προωθηθούν οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων, 
να βελτιωθεί η χρήση των φυσικών πόρων, να καταστούν οι αλιευτικές κοινότητες 
ελκυστικότερες με την τόνωση των υπηρεσιών και την ενίσχυση του πολιτισμού, και να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας· είναι της γνώμης ότι η υλοποίηση αυτών των 
στρατηγικών θα πρέπει να λαμβάνει στήριξη από τα ταμεία της ΕΕ·
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18. υπογραμμίζει, επομένως, πόσο σημαντικό είναι να στηριχθούν νέες αγορές για την 
πώληση ιχθύων και άλλων προϊόντων που αλιεύονται στη θάλασσα, όπως τα αλιευτικά 
υποπροϊόντα τα οποία μπορούν να εξαχθούν και να διοχετευθούν στην αγορά μη 
εδώδιμων προϊόντων, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση των πόρων, να προάγεται 
η βιώσιμη αλιεία και να μειώνονται τα απορρίμματα του τομέα· ζητεί να 
απλουστευθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, οι 
διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη τοπικών αγορών νωπών ιχθύων 
με σκοπό την ενίσχυση της άμεσης εμπορίας και των υπηρεσιών παράδοσης στο σπίτι, 
ιδίως για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτό μπορεί να 
βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να διατηρούν υψηλότερο ποσοστό της αξίας των 
αλιευμάτων τους· 

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη βιώσιμη αλιεία μικρής κλίμακας μέσω 
πολιτικών κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την υλοποίηση του ΣΒΑ 14· επίσης, ζητεί 
από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόταση της Επιτροπής για ένα ενωσιακό 
σύστημα ελέγχου της αλιείας με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων διατάξεων για 
την ιχνηλασιμότητα και τη βελτίωση της πιστοποίησης προέλευσης, καθώς τα στοιχεία 
αυτά μπορούν να συμβάλουν σε πιο βιώσιμη διαχείριση των πόρων και να ανοίξουν 
αγορές υψηλότερης αξίας· 

20. ενθαρρύνει την περαιτέρω ψηφιοποίηση του τομέα, η οποία θα πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα για καλύτερη συνεργασία μεταξύ αλιέων και πελατών, ώστε να ενισχυθεί η 
ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων και να διασφαλίζεται η καλύτερη 
διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, την αξία της 
πρόσβασης σε κατάρτιση, η οποία θα μπορούσε να υποστηριχθεί από κονδύλια της ΕΕ·

21. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων 
στον αλιευτικό κλάδο, η οποία συχνά διατρέχει κίνδυνο, όχι μόνο λόγω τους εγγενούς 
κινδύνου που ενέχει η εργασία στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά και εξαιτίας της χρήσης 
σκαφών τα οποία δεν τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας, γεγονός που 
επιτείνει την έκθεσή τους σε, ενίοτε σοβαρά, εργατικά ατυχήματα· καλεί, συνεπώς, τις 
αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους στον τομέα και να διασφαλίσουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και θεμιτό ανταγωνισμό για τις αλιευτικές εταιρείες παγκοσμίως, χωρίς 
να υποβαθμιστούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή 
στήριξη για τη βελτίωση της ασφάλειας του στόλου και των συνθηκών εργασίας 
σύμφωνα με τις επιταγές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αλιεία μικρής κλίμακας, ιδίως στις νησιωτικές και τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, όπου η μέση ηλικία των σκαφών είναι σημαντικά υψηλότερη από ό, τι στη 
βιομηχανική αλιεία· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επιδιώξει συμφωνία 
για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών·

22. εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση των αλιέων στη Βαλτική Θάλασσα· τονίζει την 
ανάγκη αποκατάστασης των αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα· καλεί τα 
κράτη μέλη να προστατεύσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας·

23. επισημαίνει το δικαίωμα όλων των εργαζομένων στον αλιευτικό κλάδο να 
συνδικαλίζονται, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δήλωσή της ότι «οι συλλογικές 
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διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποτελούν τον χρυσό κανόνα σε όλα τα κράτη μέλη»11·

24. εκφράζει την ανησυχία του για τη γήρανση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της 
αλιείας και ζητεί να παρασχεθούν κίνητρα με σκοπό την προσέλκυση της νεότερης 
γενιάς· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαδοχή των γενεών υποστηρίζοντας 
όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα της αλιείας, και να 
εστιάσουν σε ζητήματα όπως το υψηλό αρχικό κόστος της έναρξης επιχείρησης, οι 
μέθοδοι όσον αφορά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, η εισοδηματική 
αστάθεια, η ισότητα των φύλων, και η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας· επικροτεί τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα τα οποία αποσκοπούν 
στη συνεργασία με τους νέους μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, όπως η 
χρηματοδοτική πρωτοβουλία για την απόκτηση του πρώτου σκάφους στο πλαίσιο του 
EMFAF, και τους ενθαρρύνουν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της αλιείας12· 
σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ζήτημα των αξιοπρεπών 
μισθών και εισοδημάτων στον τομέα της αλιείας· καλεί την Επιστημονική, Τεχνική και 
Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) να ενσωματώσει δείκτες που σχετίζονται με 
πρωταρχικούς κοινωνικούς στόχους στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τα εισοδήματα και 
την ασφάλεια·

25. επισημαίνει τον ρόλο των γυναικών στον τομέα της αλιείας ο οποίος συχνά είναι 
παραγνωρισμένος ή ελάχιστα ορατός, ωστόσο έχει θεμελιώδη σημασία για την 
υλικοτεχνική και διοικητική υποστήριξη των αλιευτικών σκαφών, καθώς και για την 
εμπορία και μεταποίηση ιχθύων· υπογραμμίζει ότι οι δράσεις προσέλκυσης των νέων 
στην αλιευτική δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και να 
λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο των γυναικών σε ολόκληρο τον αλιευτικό κλάδο, από την 
αλίευση μέχρι τη διαχείριση των σκαφών και την υδατοκαλλιέργεια, την εμπορία και τη 
μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, καθώς και τον επιστημονικό και διοικητικό ρόλο 
που διαδραματίζουν·

26. ζητεί την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 17 του κανονισμού της ΚΑΠ, ώστε να 
διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών και η κατανομή επαρκών αλιευτικών 
δυνατοτήτων σε νέους αλιείς·

27. επισημαίνει ότι η προώθηση υψηλών προτύπων ως προς την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας είναι πολύ σημαντική για την προσέλκυση μιας 
νέας γενιάς αλιέων και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας 
στον τομέα·

28. θεωρεί ότι η εξασφάλιση ενός προσβάσιμου εργασιακού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων 
και στον τομέα της αλιείας, με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας τόσο 
ενεργών όσο και πρώην αλιέων και άλλων εργαζομένων στον αλιευτικό κλάδο που 
πάσχουν από σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες, θα μπορούσε να ενισχύσει την 
κοινωνική ένταξη και να συμβάλει στην παροχή περισσότερων κινήτρων για τη 

11 Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Ώθηση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στην ΕΕ: επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί για τους εργαζομένους σε όλα τα κράτη μέλη», 28 Οκτωβρίου 2020.
12 Βλ., για παράδειγμα, έργα όπως το «Blå omsorg (Blue care) – servicemodell för utsatta barn och unga I 
Österbotten» στη Φινλανδία.
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δημιουργία εισοδήματος στον τομέα της αλιείας και στις αλιευτικές κοινότητες· 

29. καλεί τις αρμόδιες αρχές να στηρίξουν την πρόσβαση σε προσαρμοσμένο εξοπλισμό 
αλιείας και εξοπλισμό εξωτερικών χώρων για άτομα με αναπηρία· ζητεί τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την αναφορά των επαγγελματικών ατυχημάτων στον 
τομέα της αλιείας·

30. εφιστά την προσοχή στον απρόβλεπτο αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στον τομέα της αλιείας, ιδίως σε παράκτιες 
περιοχές οι οποίες αποτελούν τη βάση των αλιευτικών στόλων που πλήττονται 
περισσότερο· θεωρεί ότι ο εν λόγω αντίκτυπος θα επηρεάσει όχι μόνον τα αλιευτικά 
σκάφη και τους αλιείς τους, αλλά και ολόκληρη την κοινότητα και την απασχόληση 
στις παράκτιες περιοχές.
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