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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 η τρέχουσα διαπραγμάτευση θα είναι αποφασιστικής σημασίας 
για το μέλλον των κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου και, στο πλαίσιο αυτό, 
η αλιεία και η διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων 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, 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 βέλτιστων 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 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι αναγκαία μια συμφωνία προκειμένου να διασφαλιστεί η 
οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα, η διατήρηση των ειδών και η 
προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι ιστορικοί και γεωγραφικοί δεσμοί μεταξύ της 
ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργούν στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο 
μερών, τόσο όσον αφορά τις δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όσο και 
στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας των εν λόγω προϊόντων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από την άποψη 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·

1. δηλώνει εκ νέου ότι δεν μπορεί να συναφθεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, εάν αυτή δεν περιλαμβάνει πλήρη, ισορροπημένη και 
μακροπρόθεσμη συμφωνία για την αλιεία, με την οποία θα επιτρέπεται να συνεχιστεί, 
υπό βέλτιστες συνθήκες, η πρόσβαση στα ύδατα, τους πόρους και τις αγορές των 
ενδιαφερόμενων μερών·

2. υπενθυμίζει ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερο αμοιβαίο όφελος εάν διατηρηθεί η αμοιβαία 
πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, με τον καθορισμό κοινών, συνεκτικών και σταθερών 
αρχών και κανόνων, που θα επιτρέπουν την ανοικτή πρόσβαση των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στις αγορές, χωρίς να προκαλούνται οικονομικές ή κοινωνικές 
εντάσεις λόγω άνισου ανταγωνισμού·

3. ζητεί να διατηρηθεί μια σταθερή και συνεχής κατανομή των δικαιωμάτων αλιείας· 
τονίζει ότι είναι σημαντική η μακροπρόθεσμη διαχείριση των πόρων με βάση τη 
συμμόρφωση με τις αρχές της ΚΑΠ, όπως η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) και τα 
τεχνικά μέτρα που έχουν μέχρι στιγμής συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης των 
αλιευτικών αποθεμάτων προς όφελος των στόλων τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο 
και του Ηνωμένου Βασιλείου·



PE648.399v02-00 4/4 PA\1200902EL.docx

EL

4. τονίζει ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών διαβούλευσης, η 
εφαρμογή κοινής επιστημονικής προσέγγισης, και η παροχή εγγυήσεων για τη συνεχή 
συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στη συλλογή δεδομένων και στην επιστημονική 
αξιολόγηση των αποθεμάτων· καλεί επιτακτικά τα δύο μέρη να συνεχίσουν την ενεργό 
και καλόπιστη συνεργασία τους για τον έλεγχο της αλιείας και την καταπολέμηση της 
παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας·

5. πιστεύει, τέλος, ότι οι διατάξεις οποιασδήποτε αλιευτικής συμφωνίας πρέπει να 
υποστηρίζονται από μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, στο πλαίσιο μιας γενικής 
διαχείρισης της διακυβέρνησης της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου.


