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Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Αλιείας ανέλαβε να υποβάλει 
γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιουνίου 2020, η επιτροπή 
αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

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

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pierre Karleskind
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, που 
δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 10 Μαρτίου 2020 (COM(2020)0102), αποσκοπεί 
στη θέσπιση ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την πλήρη 
αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προκειμένου να επιτευχθεί η 
οικολογική και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ και να ενισχυθεί παράλληλα η διεθνής 
ανταγωνιστικότητά της·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και το σύνολο 
των αλυσίδων αξίας τους περιλαμβάνουν πολυάριθμες ΜΜΕ και στηρίζουν χιλιάδες 
θέσεις εργασίας, γεγονός που τις καθιστά αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, η οποία πρέπει, κατά συνέπεια, να συμβάλει στην ψηφιακή και 
οικολογική μετάβαση και να επωφεληθεί από αυτήν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 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 20301, το Κοινοβούλιο 
ζήτησε μορατόριουμ για τις δραστηριότητες εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στους 
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και σε όλους τους συναφείς κλάδους, από 
το εμπόριο ιχθύων έως τη διανομή και τη μεταποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
αλιείς, ιχθυοκαλλιεργητές, μεταποιητές, έμποροι λιανικής και διανομείς αναγκάστηκαν 
να μειώσουν ή να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους για λόγους δημόσιας υγείας, 
αλλά και λόγω της απότομης μείωσης της ζήτησης για θαλασσινά και προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως λόγω της κατάρρευσης των διαύλων παροχής υπηρεσιών 
εστίασης (HORECA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε αντίκτυπο στο σύνολο του 
αλιευτικού κλάδου, όχι μόνο λόγω της έλλειψης πρώτων υλών αλλά και διότι ο κλάδος 
αναγκάστηκε να προσαρμόσει ταχύτατα τις μεθόδους παραγωγής του σε νέα 
υγειονομικά μέτρα προκειμένου να μπορέσει να διατηρήσει τη δραστηριότητά του και 
να προμηθεύει βασικά αγαθά για τον πληθυσμό σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί και οι μεταποιητές αναγκάστηκαν να εντοπίσουν 
νέους προμηθευτές και να βρουν εναλλακτικές εμπορικές διεξόδους·

1. θεωρεί ότι οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο των αλυσίδων 
αξίας τους και όλοι οι άλλοι τομείς που συνδέονται με αυτούς πρέπει να 
συμπεριληφθούν στη νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι συμβάλλουν και επωφελούνται από την οικολογική και ψηφιακή 
μετάβαση, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των τομέων, 
και προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική τους 
σταθερότητα· τονίζει τον καίριο ρόλο των τομέων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στη διασφάλιση της βιομηχανικής και επισιτιστικής αυτονομίας της 
Ένωσης·

2. ζητεί μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία θα συμβάλει στην 
οικολογική και ψηφιακή μετάβαση των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

1 ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 9.
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και άλλων κλάδων που σχετίζονται με τα οικοσυστήματα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και θα μειώνει το οικολογικό τους αποτύπωμα και τον αντίκτυπό 
τους στη βιοποικιλότητα·

3. καλεί την Επιτροπή να εντάξει τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων της διανομής και της μεταποίησης, στο σχέδιο ανάκαμψης της 
Ένωσης, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα με τη θέσπιση φιλόδοξων 
βιομηχανικών, περιβαλλοντικών και ψηφιακών πολιτικών· υπενθυμίζει τη σημασία των 
τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, και το εισόδημα για 
πολλές παράκτιες περιοχές και κοινότητες·

Οικολογική μετάβαση

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί καίριος ρόλος στους θαλάσσιους τομείς —και 
ιδίως στην αλιεία— κατά την οικολογική μετάβαση, μέσω της διασφάλισης συνοχής 
μεταξύ των θαλάσσιων και αλιευτικών πολιτικών της Ένωσης και του στόχου της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την απαλλαγή των θαλάσσιων τομέων, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αλιείας, από τις ανθρακούχες εκπομπές, κατόπιν 
εκτίμησης επιπτώσεων· θεωρεί ότι η αναβάθμιση των πλοίων για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων προκλήσεων, και ιδίως για την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, θα συμβάλει στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας· 
τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής κατάρτισης των εργαζόμενων στα ναυπηγεία 
για τον σκοπό αυτόν·

5. καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για καθαρό υδρογόνο, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για το υδρογόνο που παρουσίασε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, 
Thierry Breton, στις 9 Ιουλίου 2020·

6. ζητεί την επιβολή διεθνούς μορατόριουμ σε όλες τις εξορυκτικές δραστηριότητες στον 
πυθμένα της θάλασσας, καθώς και την απαγόρευση της αναζήτησης ή εξόρυξης 
πετρελαίου ή φυσικού αερίου σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) και 
παράκτιες περιοχές ή κοντά σε αυτές, όπως ζητείται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου 
της 16ης Ιανουαρίου 2018, προκειμένου να προστατευθούν τα ωκεάνια οικοσυστήματα, 
οι ιχθυοπληθυσμοί και το μέλλον του αλιευτικού τομέα της ΕΕ·

7. τονίζει ότι η συμμετοχή των υφιστάμενων ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι αλιείς και οι 
ιχθυοκαλλιεργητές, αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή μιας φιλόδοξης 
στρατηγικής για τις ωκεάνιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οι 
διαβουλεύσεις με τους τομείς της θάλασσας και της αλιείας και με τις παράκτιες 
κοινότητες σχετικά με τον μερισμό του θαλάσσιου χώρου είναι απαραίτητες για την 
επιτυχία οποιασδήποτε τέτοιας στρατηγικής· υποστηρίζει, υπό αυτές τις συνθήκες, την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να χαράξει στρατηγική για τις ωκεάνιες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

8. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το πλέον 
κατάλληλο για τη στήριξη της οικολογικής μετάβασης και ότι οι τομείς αυτοί πρέπει να 
λάβουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτήν τη 
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μετάβαση·

Ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία

9. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
στην ψηφιακή μετάβαση· θεωρεί ότι η ψηφιακή μετάβαση αυτών των τομέων θα 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητά τους και θα 
καταστήσει δυνατή την παραγωγή νέων δεδομένων, διευκολύνοντας παράλληλα τη 
συλλογή δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά, και θα βελτιώσει επίσης την 
κατανόηση του υδάτινου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη 
γνώση σχετικά με την εξέλιξή τους σε πραγματικό χρόνο·

10. τονίζει ότι η επιτυχής ψηφιακή μετάβαση των τομέων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς θαλασσινών 
προϊόντων, μέσω της καλύτερης αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης και με 
βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από 
έντονο γεωγραφικό κατακερματισμό των πηγών εφοδιασμού·

11. θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερα τα συστήματα ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, θα ενισχύσει την αξία αυτών των προϊόντων, 
θα τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα συμβάλει στην καταπολέμηση 
της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας· ζητεί να συμπεριληφθεί 
στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» ένα τμήμα που θα αφορά την ενίσχυση 
της αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να στηριχθούν οι 
εν λόγω τομείς στην οικολογική και ψηφιακή μετάβαση·

12. θεωρεί ότι η καινοτομία πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη του 
τριπλού στόχου της οικολογικής μετάβασης, της ψηφιακής μετάβασης και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 
πρέπει, ειδικότερα, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων, πιο επιλεκτικών και πιο 
οικολογικών αλιευτικών τεχνικών και εξοπλισμού· τονίζει τη σημασία της καινοτομίας 
και της επιστημονικής έρευνας σε αυτούς τους τομείς με σκοπό την επίτευξη του 
στόχου βιωσιμότητας της κοινής αλιευτικής πολιτικής· θεωρεί ότι μια προορατική 
πολιτική κατάρτισης, χρηματοδότησης και διεθνών εταιρικών σχέσεων με στόχο την 
ανάπτυξη της έρευνας για την εκμετάλλευση της θάλασσας είναι απαραίτητη για την 
προώθηση της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα·

13. υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, τα δεδομένα, οι διαστημικές υπηρεσίες και το 
δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της 
αλιείας για τη στήριξη της οικολογικής μετάβασης· τονίζει ότι οι τεχνολογίες αυτές 
καθιστούν δυνατή τη συλλογή δεδομένων που είναι πολύ χρήσιμα για τον έλεγχο της 
αλιείας, τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την παρακολούθηση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων·

14. τονίζει ότι η ψηφιακή μετάβαση των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή οικονομική και τεχνική υποστήριξη·

Εμπορική πολιτική
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15. τονίζει τη σημασία της διασφάλισης θεμιτού ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο, ιδίως 
όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· υπενθυμίζει ότι βρίσκονται σε 
εξέλιξη διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), 
με σκοπό την εξάλειψη των επιζήμιων επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην ΠΑΑ αλιεία, 
την υπεραλίευση και την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα· υπογραμμίζει ότι ο στόλος 
της Ένωσης συμμορφώνεται με τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
στον κόσμο· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ευθυγραμμισμένης με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, το συντομότερο δυνατόν·

16. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή μεταξύ της 
εμπορικής και της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του 
κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της νέας γενιάς εμπορικών συμφωνιών, το οποίο 
υποχρεώνει τα μέρη να συνεργάζονται ενεργά για την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας· 
υποστηρίζει την πρωτοβουλία για τον καθορισμό της νέας θέσης του υπεύθυνου 
συμμόρφωσης για τις εμπορικές συμφωνίες, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις των εμπορικών συμφωνιών και την 
παρακολούθησή τους·

17. παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, 
καθώς και στη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ και στις παράκτιες κοινότητες· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στον 
κατάλογο των «ευαίσθητων προϊόντων» κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες 
χώρες·

Κρατικές ενισχύσεις και χρηματοδότηση

18. τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των ευρωπαϊκών κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ιδίως όσον αφορά το ύψος του ανώτατου ορίου των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, ώστε να αντιστοιχεί στο ποσό του 
ανώτατου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε άλλους τομείς· 
πιστεύει ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για τα 
προϊόντα αυτά θα συμβάλει στην πλήρη απελευθέρωση του επενδυτικού δυναμικού των 
τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην οικολογική και ψηφιακή μετάβαση 
και στην καινοτομία·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την κατάλληλη χρηματοδότηση 
για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να τους στηρίξουν 
σε αυτές τις οικολογικές και ψηφιακές μεταβάσεις, ιδίως μέσω της αναθεωρημένης 
στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει σημαντική αύξηση του ΕΤΘΑ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027.


