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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός 
τους τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις θα είναι αποφασιστικής 
σημασίας για το μέλλον των κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, η αλιεία, η διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και η προστασία και 
αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελούν ουσιώδη ζητήματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας αντιπροσωπεύει άμεσα και έμμεσα 
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, παρέχει τα προς το ζην σε πολλές παράκτιες 
περιοχές και παράκτιες κοινότητες —αυτές που μάχονται κατά της δημογραφικής 
συρρίκνωσης—, συμβάλλει στην παροχή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων σε 
εκατομμύρια καταναλωτές, και προωθεί ένα ισχυρό περιβαλλοντικό μοντέλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) 
καθιστά δυνατή τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την ανάπτυξη της αλιείας και 
τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, κατά συνέπεια, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, 
είναι αναγκαία μια συμφωνία προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα 
του αλιευτικού τομέα, η συνέχιση των υφισταμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και η διατήρηση των ειδών και η προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 της 12ης Δεκεμβρίου 2017 
σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων1 αποτέλεσε 
σημαντικό βήμα προόδου για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην παγκόσμια αλιεία, το 
οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη μελλοντική συμφωνία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι ιστορικοί, γεωγραφικοί και οικοσυστημικοί 
δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργούν στενή 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο μερών, τόσο ως προς τις δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας των εν λόγω 
προϊόντων, όσο και ως προς την προστασία των κοινών θαλάσσιων οικοσυστημάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ μοιράζονται επί του παρόντος 
97 αποθέματα που υπόκεινται σε συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη σκοπιά αυτή, η μη σύναψη συμφωνίας αναμένεται να 
προκαλέσει άμεση και σημαντική ζημία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, εν τέλει, 
για τους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για τα κοινά 
θαλάσσια οικοσυστήματα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, οποιαδήποτε συμφωνία θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην αποφυγή της οικονομικής διατάραξης για τους αλιείς της 
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα 
ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου·

1. δηλώνει εκ νέου ότι δεν μπορεί να συναφθεί συνολική συμφωνία, ούτε για τις 
εμπορικές συναλλαγές, μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν αυτή δεν 

1 ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81.
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περιλαμβάνει μια πλήρη, ισορροπημένη και μακροπρόθεσμη συμφωνία για την αλιεία 
και τα σχετικά με την αλιεία θέματα, με την οποία θα προβλέπεται η συνέχιση, υπό 
βέλτιστες συνθήκες, της πρόσβασης στα ύδατα, τους πόρους και τις αγορές των 
ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η συνέχιση των υφισταμένων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων·

2. δηλώνει εκ νέου ότι η αλιευτική συμφωνία πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια οικονομική εταιρική σχέση, ιδίως για το εμπόριο, 
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτές· τονίζει ότι το ζήτημα της 
ελεύθερης πρόσβασης σε ύδατα και λιμένες δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ζήτημα 
του ελεύθερου εμπορίου και της πρόσβασης των αλιευτικών προϊόντων του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην αγορά της ΕΕ·

3. υπενθυμίζει ότι τόσο τα ψάρια όσο και η ρύπανση δεν γνωρίζουν πολιτικά σύνορα και 
θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες· τονίζει ότι τα 
οικοσυστήματα είναι αλληλένδετα·

4. υπενθυμίζει ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερο αμοιβαίο όφελος εάν προστατευθούν τα 
κοινά οικοσυστήματα και εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, 
εάν διατηρηθεί η υφιστάμενη αμοιβαία πρόσβαση σε ύδατα και αλιευτικούς πόρους, με 
στόχο τη συνέχιση των υφισταμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και εάν 
καθοριστούν κοινές, συνεκτικές, σαφείς και σταθερές αρχές και κανόνες, που θα 
επιτρέπουν την αμοιβαία ανοικτή πρόσβαση των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας στις αγορές, χωρίς να προκαλούνται οικονομικές ή κοινωνικές 
εντάσεις λόγω άνισου ανταγωνισμού· επιμένει ότι η μελλοντική συμφωνία πρέπει να 
περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης που να ορίζει ότι οποιαδήποτε παραβίαση των όρων 
που αφορούν την αμοιβαία πρόσβαση σε ύδατα και πόρους θα οδηγεί σε αναστολή των 
προτιμησιακών δασμών για τα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου στην αγορά της ΕΕ·

5. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν στο σχέδιο πρότασης συμφωνίας τα ποσοστά 
κατανομής που ισχύουν επί του παρόντος για τα κοινά αποθέματα των δύο μερών στο 
Παράρτημα FISH-2 (Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων) σύμφωνα με την αρχή της 
ισχύουσας σχετικής σταθερότητας· το γεγονός ότι τα ποσοστά των αποθεμάτων που 
πρέπει να μοιραστούν τα δύο μέρη έχουν παραμείνει κενά μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
αρχική παραχώρηση προς το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλώνοντας τους στόχους της 
τρέχουσας εντολής·

6. καλεί τα δύο μέρη να διατηρήσουν τα υφιστάμενα ποσοστιαία μερίδια και τη σταθερή 
και συνεχή κατανομή των δικαιωμάτων αλιείας· τονίζει τη σημασία που έχουν η 
μακροπρόθεσμη διαχείριση των πόρων με βάση τη συμμόρφωση με τις αρχές της ΚΑΠ 
όπως η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) και τα τεχνικά μέτρα, τα περιφερειακά 
εργαλεία διαχείρισης όπως τα πολυετή σχέδια για τη Βόρεια Θάλασσα και τα δυτικά 
ύδατα, και η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, που έχουν μέχρι στιγμής 
συμβάλει, στο σύνολό τους, στη βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών 
αποθεμάτων προς όφελος των στόλων τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και του 
Ηνωμένου Βασιλείου·

7. υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στην κατάρτιση και την εφαρμογή 
των πολυετών σχεδίων για κάθε θαλάσσια λεκάνη, ιδίως για τη Βόρεια Θάλασσα και τα 
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δυτικά ύδατα, ότι τα εν λόγω πολυετή σχέδια καταρτίστηκαν λαμβανομένων υπόψη των 
κρατών μελών εκείνη την εποχή, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, και 
ότι οι στόχοι που καθορίστηκαν ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνώσεις και την ΚΑΠ·

8. επαναλαμβάνει ότι η πλήρης εφαρμογή της ΚΑΠ έχει αποφέρει σημαντικά θετικά 
αποτελέσματα, όσον αφορά τόσο την αύξηση του αριθμού των υπό εκμετάλλευση 
αποθεμάτων εντός της ΜΒΑ, όσο και τον τρόπο με τον οποίο τα πολυετή σχέδια 
συνέβαλαν στη βιολογική και οικονομική βιωσιμότητα, ωφελώντας τις ενδιαφερόμενες 
αλιευτικές κοινότητες·

9. τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει ότι τα τεχνικά μέτρα ή οι 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές είναι αμοιβαία, αμερόληπτα και αναλογικά και 
δεν αποτελούν de facto τρόπο αποκλεισμού σκαφών της ΕΕ από τα ύδατα του 
Ηνωμένου Βασιλείου· επισημαίνει ότι, όταν καθορίζονται προστατευόμενες θαλάσσιες 
περιοχές, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων αλιέων, θα 
πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση και την παρακολούθηση των εν λόγω περιοχών, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης· επιμένει 
ότι η συμφωνία δεν μπορεί να οδηγήσει σε διολίσθηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προτύπων της ΕΕ·

10. παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση των παράνομων, αδήλωτων και ανεξέλεγκτων (ΠΑΑ) αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στα ύδατα της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

11. επιμένει ότι τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου που 
εισέρχονται στην εσωτερική αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα με τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για τα εν λόγω προϊόντα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, 
καθώς και για να εξασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών στην Ευρώπη·

12. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν κατάλληλοι μηχανισμοί συνεργασίας και 
διαβούλευσης, να εφαρμοστεί κοινή επιστημονική προσέγγιση και να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τη συνεχή συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στη συλλογή δεδομένων 
και στην επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων, ως βάση για τις μελλοντικές 
αποφάσεις σχετικά με την κοινή διαχείριση της αλιείας σε όλες τις κοινές θαλάσσιες 
λεκάνες· παροτρύνει τα δύο μέρη να συνεχίσουν την ενεργό και καλόπιστη συνεργασία 
τους για τον έλεγχο της αλιείας και την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας·

13. σημειώνει την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να διαπραγματευτεί ξεχωριστή 
συμφωνία-πλαίσιο για την αλιεία με τη Νορβηγία· υπενθυμίζει ότι η Νορβηγία είναι 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), γεγονός που συνεπάγεται δικαιώματα και 
υποχρεώσεις σχετικά με τον αλιευτικό τομέα και τα αλιευτικά προϊόντα όσον αφορά 
την πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στην αγορά της ΕΕ·

14. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στη συμφωνία αναφορά στην 
υποχρέωση συνεργασίας στο πλαίσιο των παράκτιων κρατών, όπως προβλέπεται από το 
διεθνές δίκαιο, κάτι που είναι ουσιώδους σημασίας για τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας 
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και τη βιωσιμότητα των κοινών αποθεμάτων·

15. πιστεύει ότι οι διατάξεις οποιασδήποτε αλιευτικής συμφωνίας πρέπει να 
υποστηρίζονται από μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και να περιλαμβάνουν 
διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο μιας γενικής διαχείρισης της διακυβέρνησης της 
μελλοντικής σχέσης ανάμεσα στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο·

16. υπενθυμίζει τις προσπάθειες για τη σύναψη αλιευτικής συμφωνίας έως την 1η Ιουλίου 
2020· σημειώνει με λύπη ότι η κρίση του κορονοϊού, ή επιδημία COVID-19, διέκοψε τη 
συνήθη πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ· 
καλεί, επομένως, τα δύο μέρη να επιδείξουν ευελιξία και να αποφασίσουν το 
συντομότερο δυνατόν να παρατείνουν τη μεταβατική περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 
132 της συμφωνίας αποχώρησης, προκειμένου να υπάρξει σιγουριά στον τομέα·

17. πιστεύει ότι, σε περίπτωση που συμφωνηθεί η παράταση της μεταβατικής περιόδου, η 
τρέχουσα κατανομή των TAC και των ποσοστώσεων θα πρέπει να επεκταθεί αναλόγως, 
προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου στον τομέα της αλιείας·

18. καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια 
—τόσο για την παράταση της μεταβατικής περιόδου όσο και για τη μη επίτευξη 
συμφωνίας— και να προβλέψουν τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη του τομέα, 
καθώς και τα κανονιστικά πλαίσια που είναι κατάλληλα για κάθε σενάριο·

19. καλεί, τέλος, τα διαπραγματευόμενα μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τις διατάξεις για την αλιεία 
οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, προκειμένου να 
τεθούν σε εφαρμογή εγκαίρως, ώστε να καθοριστούν βάσει αυτών οι αλιευτικές 
δυνατότητες για το πρώτο έτος μετά τη μεταβατική περίοδο.
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