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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο 

(2016/2079(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)2, 

– έχοντας υπόψη τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη 

Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) (2017-2020) με στόχο τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο 

και στον Εύξεινο Πόντο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0000/2016), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος, με 17 000 θαλάσσια είδη, αποτελεί μία από τις 

κυριότερες περιοχές βιοποικιλότητας στον κόσμο· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Διαβουλεύσεις για τις 

αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2017 στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής» 

(COM(2016)0396), η Επιτροπή υποστηρίζει ότι στη Μεσόγειο η υπεραλίευση 

εξακολουθεί να αποτελεί συνηθέστατο φαινόμενο και ότι χρειάζονται επειγόντως 

λύσεις για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εν λόγω 

έγγραφο η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι πολλά από τα είδη 

που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης αλιεύονται σε ποσοστά που υπερβαίνουν σε 

μεγάλο βαθμό τις εκτιμήσεις του στόχου μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ)· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος πρέπει να αντιμετωπίσει τη σημαντική πρόκληση 

της επίτευξης ΜΒΑ για την πλειονότητα των ειδών έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, στη λεκάνη της Μεσογείου, το γενικό επίπεδο υπεραλίευσης είναι περίπου 2-3 

φορές υψηλότερο από το επίπεδο του δείκτη FMSY· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ για τη 

θέσπιση αποτελεσματικού νομικού πλαισίου και τη διασφάλιση της εφαρμογής και 

τήρησής του από τον τομέα της αλιείας, ποσοστό μεγαλύτερο του 93% των ειδών που 

αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης στη Μεσόγειο εξακολουθούν να θεωρούνται 

υπεραλιευόμενα· 

                                                 
1 ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22. 
2 ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19. 
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου για την κατάσταση των 

μεσογειακών ειδών (Φεβρουάριος του 2016, Κατάνια), συμφωνήθηκε ότι είναι 

επείγουσα ανάγκη να αντιστραφούν αυτές οι αρνητικές τάσεις, δεδομένης της 

σημαντικής πρόκλησης που θέτει η επίτευξη ΜΒΑ για όλα τα είδη έως το 2020· 

1. τονίζει ότι είναι σημαντικό να υλοποιηθούν, πλήρως και το συντομότερο δυνατόν, οι 

στόχοι και οι δράσεις που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ), και να εφαρμοστούν επειγόντως, με ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα τα πολυετή σχέδια διαχείρισης που προβλέπει η ΚΑΠ, σύμφωνα 

με μια προσέγγιση βασιζόμενη στα οικοσυστήματα· υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη 

επίτευξης του στόχου καλής περιβαλλοντικής κατάστασης που καθορίστηκε στην 

οδηγία-πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια στρατηγική· 

2. εκτιμά ότι απαιτείται επειγόντως μια συλλογική απάντηση η οποία θα βασίζεται στη 

συνεργασία σε διάφορα επίπεδα: διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό· εκτιμά 

ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων, των επιστημόνων 

και των ΜΚΟ, πρέπει να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και από 

τη βάση προς την κορυφή· 

3. επισημαίνει ότι η ΚΑΠ αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στις αλιευτικές δυνατότητες θα 

πρέπει να παρέχεται πρωτίστως στη μικρής κλίμακας και παραδοσιακή αλιεία και στους 

αλιείς των μικρών παράκτιων περιοχών και να περιλαμβάνει κίνητρα (άρθρο 7, 

παράγραφος 1, στοιχείο δ) του κανονισμού για την ΚΑΠ) για την προώθηση 

επιλεκτικότερων τεχνικών και μεθόδων αλιείας με μικρότερο αντίκτυπο στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα και στους πόρους του· για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες θα πρέπει να 

εστιαστούν στην κατεύθυνση αυτή προκειμένου τα κίνητρα και η προτιμησιακή 

πρόσβαση στις παράκτιες αλιευτικές περιοχές να διασφαλίζονται στον παραδοσιακό 

στόλο αλιείας μικρής κλίμακας και όχι στα μη επιλεκτικά τμήματα αλιείας με 

μεγαλύτερο αντίκτυπο· 

4. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO), η προληπτική προσέγγιση για τη διατήρηση, τη διαχείριση 

και την αξιοποίηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά 

τρόπο που να προστατεύει και να διαφυλάσσει το θαλάσσιο περιβάλλον στο σύνολό 

του, και επισημαίνει ότι η έλλειψη επιστημονικών στοιχείων δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την αναβολή ή τη ματαίωση δράσεων με στόχο τη 

διατήρηση και τη διαχείριση· 

5. εκτιμά ότι δεν είναι εφικτή η προστασία και η διαφύλαξη των αλιευτικών και των 

περιβαλλοντικών πόρων της λεκάνης της Μεσογείου με αποτελεσματικές πολιτικές 

διαχείρισης της αλιείας, εάν οι πολιτικές αυτές δεν συνοδεύονται από ισχυρές, 

συνολικές και επείγουσες πολιτικές και μέτρα αντιμετώπισης των ανθρωπογενών 

παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τους πόρους αυτούς: κλιματική αλλαγή 

(υπερθέρμανση, οξίνιση, επίπεδο ομβρίων υδάτων), ρύπανση (χημικοί, οργανικοί, 

μακροσκοπικοί και μικροσκοπικοί ρύποι), αναζήτηση και εξόρυξη αερίου και 

πετρελαίου, κυκλοφορία των πλοίων, χωροκατακτητικά είδη, καταστροφή ή αλλοίωση 

των φυσικών οικοτόπων, ιδιαίτερα των παράκτιων· 

6. υπογραμμίζει ιδιαιτέρως ότι εξακολουθεί να παρατηρείται ευρέως στη λεκάνη της 

Μεσογείου το φαινόμενο της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, ακόμη 
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και στις χώρες της ΕΕ· εκτιμά ότι καμία παρέμβαση για τη διαφύλαξη των πόρων, και 

κυρίως των οικονομιών της αλιείας μικρής κλίμακας, δεν μπορεί να μην λαμβάνει 

υπόψη την αποφασιστική καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας· 

7. θεωρεί προτεραιότητα την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων χερσαίου ελέγχου σε 

όλη την αλυσίδα διανομής (αγορές) και θαλάσσιου ελέγχου, ειδικότερα σε περιοχές 

όπου απαγορεύονται οι αλιευτικές δραστηριότητες (προσωρινά ή μόνιμα)· 

8. θεωρεί ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης μη μεταβιβάσιμων 

ποσοστώσεων, ιδίως για τα είδη που αποτελούν αντικείμενο μονοειδικής αλιείας· είναι 

της άποψης ότι, για λόγους αποφυγής των κοινωνικών ανισοτήτων, οι αλιευτικές 

δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, 

μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και θα πρέπει 

επίσης να είναι δίκαια κατανεμημένες στα διάφορα τμήματα της αλιείας, 

συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής αλιείας και της αλιείας μικρής κλίμακας, και 

να προβλέπουν την παροχή κινήτρων στον αλιευτικό στόλο ώστε να χρησιμοποιεί πιο 

επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές που να έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού σχετικά με την ΚΑΠ· 

9. επισημαίνει ότι το σύστημα των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στη Μεσόγειο 

δεν καλύπτει επαρκές ποσοστό της επιφάνειας και παρουσιάζει μεγάλες διαφορές 

κάλυψης μεταξύ των διαφόρων λεκανών· εκτιμά ότι έχει καθοριστική σημασία να 

αυξηθεί το ποσοστό των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, καθώς και να 

καθοριστούν περιοχές που θα υπόκεινται σε μέτρα προστασίας και να τεθεί σε 

εφαρμογή αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου για την επαλήθευση 

της αποτελεσματικότητας· 

10. εκτιμά ότι είναι θεμελιώδης η υιοθέτηση διαφοροποιημένης και διαρθρωμένης 

προσέγγισης των πολιτικών, στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης, με διαφορετικά 

κριτήρια που θα βασίζονται στα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών και στις τεχνικές 

των αλιευτικών πρακτικών· εκτιμά επίσης ότι ο κατάλληλος χωροταξικός (περιοχές 

απαγόρευσης της αλιείας, εκ περιτροπής, ολική ή μερική παύση δραστηριότητας 

ανάλογα με τα αλιευτικά συστήματα) ή χρονικός σχεδιασμός (βιολογική ανάπαυλα) 

πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα κάθε πολυετούς σχεδίου, όπως και η προώθηση 

τεχνικών μέτρων με στόχο τη μέγιστη επιλεκτικότητα των εργαλείων· 

11. επισημαίνει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί, σε επίπεδο Μεσογείου και για όλα τα εμπορικά 

είδη, ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ανάλογα με την ηλικία αναπαραγωγής, βάσει των 

βέλτιστων επιστημονικών γνώσεων· 

Δράσεις έναντι τρίτων χωρών 

12. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει δράσεις μέσω της ΓΕΑΜ για τη βελτίωση της 

κατάστασης των αποθεμάτων που είναι κοινά με τρίτες χώρες· 

13. καλεί την Επιτροπή να παράσχει συνδρομή στις εκτός ΕΕ χώρες της Μεσογείου για τον 

εκσυγχρονισμό των τομέων της αλιείας και την επίτευξη βιώσιμης αλιείας, μεταξύ 

άλλων μέσω μιας πολιτικής πιο ισόρροπων, δίκαιων και βιώσιμων αλιευτικών 

συμφωνιών· 
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Κοινωνικοοικονομικές πτυχές 

14. υπογραμμίζει ότι 250 000 άτομα εργάζονται άμεσα σε πλοία και ότι ο αριθμός των 

ατόμων που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας για βιοποριστικούς λόγους 

αυξάνεται εκθετικά εάν ληφθούν υπόψη οι οικογένειες που επιβιώνουν χάρη στη 

στήριξη της περιφερειακής αλιείας και οι οποίες εργάζονται σε συναφείς τομείς, όπως η 

μεταποίηση και η συντήρηση των πλοίων και ο τουρισμός· επισημαίνει ότι το 60% των 

θέσεων εργασίας που συνδέονται με την αλιεία βρίσκεται σε αναπτυσσόμενες χώρες 

της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο που 

διαδραματίζει η αλιεία μικρής κλίμακας στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών 

και ιδίως των πιο ευάλωτων παράκτιων κοινοτήτων· 

15. εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών 

σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο χρήσης των κονδυλίων που χορηγούνται μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Γειτονίας· 

16. θεωρεί θεμελιώδους σημασίας την προώθηση. την αξιοποίηση και την ενθάρρυνση της 

συνεργασίας μεταξύ των μικρών αλιέων της ίδιας περιοχής ή περιφέρειας, προκειμένου 

να αντιμετωπίζονται συλλογικά ο σχεδιασμός και η διαχείριση των τοπικών αλιευτικών 

πόρων, με στόχο την αποτελεσματική και απτή περιφερειοποίηση, σύμφωνα με τους 

στόχους της ΚΑΠ, στους τομείς όπου ο τεράστιος κατακερματισμός και η 

διαφοροποίηση των επαγγελμάτων, των στόχων, των τεχνικών χαρακτηριστικών και 

των πληρωμάτων καθιστούν πρακτικά αδύνατη την υιοθέτηση οριζόντιας και ενιαίας 

προσέγγισης· 

17. παρατηρεί ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, ο αριθμός των αποθεμάτων για τα οποία 

δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πραγματική αξιολόγηση της κατάστασης παραμένει 

υψηλός και ότι η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (STECF) 

θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι παρατηρείται μάλιστα μείωση των αξιολογήσεων αυτών, 

από 44 το 2012 σε 15 μόνο το 2014· 

18. εκτιμά ότι η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση της αλιείας εξαρτάται από την 

επιστημονική χρήση των σχετικών δεδομένων, όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα, 

τις διεξαγόμενες αλιευτικές δραστηριότητες, τη βιολογική κατάσταση των υπό 

εκμετάλλευση αποθεμάτων και την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση της 

ίδιας της αλιείας· 

19. επισημαίνει ότι μόνο το 40% των αλιευμάτων που εκφορτώνονται στην περιοχή 

εφαρμογής της ΓΕΑΜ προέρχεται από αποθέματα για τα οποία έχει διαβιβαστεί στην 

Επιτροπή επιστημονική αξιολόγηση και ότι το ποσοστό μειώνεται όσον αφορά τα 

αποθέματα που υπόκεινται σε σχέδιο διαχείρισης· κρίνει ότι είναι αναγκαίο να 

βελτιωθεί η κάλυψη των επιστημονικών αξιολογήσεων για την κατάσταση των 

αποθεμάτων και να αυξηθεί το ποσοστό των αλιευμάτων που εκφορτώνονται τα οποία 

προέρχονται από μορφές αλιείας οι οποίες ρυθμίζονται βάσει πολυετών σχεδίων 

διαχείρισης· 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που λαμβάνουν 

συγχρόνως υπόψη την ετερογένεια του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την πολυπλοκότητα 

των θαλάσσιων (υπό εκμετάλλευση ή μη) ειδών, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις 
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συμπεριφορές των αλιευτικών δραστηριοτήτων· 

21. αναγνωρίζει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα για τη μέτρηση της έκτασης και του αντίκτυπου 

της αλιείας μικρής κλίμακας είναι περιορισμένα και ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ 

κρατών· ότι, λόγω αυτής της έλλειψης δεδομένων, η αλιεία μικρής κλίμακας τείνει να 

υποτιμάται, γεγονός που οδηγεί στην περιθωριοποίησή της κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων· 

22. τάσσεται σθεναρά υπέρ της πρότασης της ΓΕΑΜ να δημιουργηθεί κατάλογος 

αλιευτικών δραστηριοτήτων και να περιληφθούν πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά 

εργαλεία και τις αλιευτικές δραστηριότητες, περιγραφή των αλιευτικών περιοχών, 

καθώς και των στοχευόμενων ειδών και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, προκειμένου 

να παρασχεθεί μια πλήρης εικόνα των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και να 

αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις με άλλους τομείς όπως η ερασιτεχνική αλιεία· 

23. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ισχυρή επιστημονική συνεργασία και να 

συμβάλει στη βελτίωση της συγκέντρωσης δεδομένων για τα σημαντικότερα 

αποθέματα, μειώνοντας το χρονικό διάστημα μεταξύ της συλλογής και της τελικής 

αξιολόγησης, και ζητώντας από την STECF να προβεί σε αξιολογήσεις για τα νέα 

αποθέματα· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι στη Μεσόγειο το 

μεγαλύτερο μέρος των εκφορτώσεων προέρχεται από είδη για τα οποία υπάρχουν 

ελάχιστα δεδομένα («data deficient fisheries»)· 

24. υπογραμμίζει την έντονη και επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί η ανταλλαγή των 

δεδομένων και να καταπολεμηθούν η διασπορά και η αδυναμία πρόσβασης σε αυτά, 

μέσω της ανάπτυξης παγκόσμιου διαδικτυακού αρχείου που θα χρηματοδοτηθεί με 

δημόσιους πόρους και θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα και 

την αλιεία, προκειμένου να διευκολυνθούν ο έλεγχος της ποιότητας και οι ανεξάρτητες 

και πολλαπλές αναλύσεις και, ως εκ τούτου, να πραγματοποιηθεί μια εποικοδομητική 

αντιπαραβολή των αξιολογήσεων των αποθεμάτων· 

25. σημειώνει ότι ο αντίκτυπος, καθώς και η ποσότητα, η έκταση και τα χαρακτηριστικά 

της ΠΛΑ αλιείας επί του παρόντος δεν αξιολογούνται και συνεπώς δεν παρουσιάζονται 

επαρκώς στις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αλιείας και τις 

διαχρονικές τάσεις, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη κατά την εκπόνηση 

των επιστημονικών αξιολογήσεων για τη διαχείριση της αλιείας· 

Ευαισθητοποίηση 

26. υπογραμμίζει ότι πραγματικά αποτελέσματα και πλήρης υλοποίηση μπορούν να 

επιτευχθούν με υψηλό επίπεδο ευθύνης και ευαισθητοποίησης μεταξύ των οικονομικών 

φορέων του τομέα, μέσω της ενίσχυσης και της εκπαίδευσης όλων των αλιέων 

(επαγγελματιών και ερασιτεχνών) και της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, καθώς και με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για τη διάδοση των 

ορθών πρακτικών· 

27. εκτιμά ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν επίσης οι καταναλωτές, οι οποίοι 

πρέπει να εκπαιδευτούν και να ενθαρρυνθούν προς την υπεύθυνη κατανάλωση ιχθύων, 

δίνοντας προτεραιότητα στα τοπικά είδη που έχουν αλιευθεί με βιώσιμες τεχνικές και 

που προέρχονται πιθανώς από αποθέματα που δεν υπεραλιεύονται· εκτιμά ότι, για τον 
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σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας αλλά επίσης, 

και κυρίως, ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος πληροφόρησης του 

καταναλωτή· 

28. υπογραμμίζει ότι αυτό το νέο σενάριο και όλοι αυτοί οι νέοι παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν στη Μεσόγειο και έχουν μεταβάλει την προσέγγιση της αλιείας στην 

περιοχή πρέπει να οδηγήσουν στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 

για τη Μεσόγειο, προκειμένου να προσαρμοστεί στην παρούσα κατάσταση· 

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η Μεσόγειος Θάλασσα, με τα 17 000 θαλάσσια είδη της, είναι μία από τις περιοχές με τη 

μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο. Ωστόσο, το συνολικό επίπεδο των υπεραλιευόμενων 

αλιευτικών πόρων είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο από το επίπεδο της μέγιστης βιώσιμης 

απόδοσης. Η Μεσόγειος κινδυνεύει να μετατραπεί σε έρημο.  

Εκτός από την υπεραλίευση, η Μεσόγειος αντιμετωπίζει και άλλες σημαντικές απειλές όπως 

η παρουσία υπερβολικών ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων ή λιπασμάτων, η ρύπανση, η 

αλλοίωση των ακτών και των οικοτόπων. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι: η κυκλοφορία 

των πλοίων, η εξόρυξη πετρελαίου και αερίου. Επιπλέον, η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή. Συνεπώς, χρειάζεται προστασία.  

Ορισμένα βασικά σημεία της παρούσας έκθεσης είναι τα εξής:  

- πολυετής διαχείριση των πόρων για μεγαλύτερη βιωσιμότητα χάρη επίσης σε πιο επιλεκτικά 

αλιευτικά εργαλεία· 

- συνεργασία με τις τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο· 

- βιολογική ανάπαυλα βάσει των βιολογικών χαρακτηριστικών των ειδών· 

- κλείσιμο ορισμένων περιοχών για εκτροφή ιχθυδίων ή για ανανέωση των υπεραλιευόμενων 

αποθεμάτων· 

- πρόσβαση στους προτιμησιακούς πόρους για την αλιεία μικρής κλίμακας· 

- μεγαλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων παράνομης αλιείας, σε συνδυασμό με ειδικά 

μέτρα για όσους παραβιάζουν τους κανόνες και δεν διαθέτουν άδεια· 

- ενδεχόμενη θέσπιση ποσοστώσεων για ορισμένα υπεραλιευόμενα είδη· 

- τήρηση του ελάχιστου μεγέθους και καθορισμός του μεγέθους βάσει επιστημονικών 

κριτηρίων· 

- καλύτερος έλεγχος της αλυσίδας έως την ιχθυαγορά με την παροχή αναλυτικότερων 

πληροφοριών στον καταναλωτή· 

- μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σύμφωνα με την περιφερειοποίηση που αναφέρεται στην Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική.  

Σε γενικές γραμμές, η έκθεση πρωτοβουλίας στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

- πολυετής διαχείριση των πόρων για μεγαλύτερη βιωσιμότητα χάρη επίσης σε πιο επιλεκτικά 

αλιευτικά εργαλεία· 

- συνεργασία με τις τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο· 

- βιολογική ανάπαυλα· 

- κλείσιμο ορισμένων περιοχών για εκτροφή ιχθυδίων ή για ανανέωση των υπεραλιευόμενων 

αποθεμάτων· 

- πρόσβαση στους προτιμησιακούς πόρους για την αλιεία μικρής κλίμακας· 

- μεγαλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων παράνομης αλιείας, σε συνδυασμό με ειδικά 

μέτρα για όσους παραβιάζουν τους κανόνες και δεν διαθέτουν άδεια· 

- θέσπιση ποσοστώσεων για ορισμένα υπεραλιευόμενα είδη· 

- τήρηση του ελάχιστου μεγέθους· 

- καλύτερος έλεγχος της αλυσίδας έως την ιχθυαγορά με την παροχή αναλυτικότερων 

πληροφοριών στον καταναλωτή· 

- μεγαλύτερη συμμετοχή της ΓΕΑΜ και των περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων στη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων σύμφωνα με την περιφερειοποίηση που αναφέρεται στην 

Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ). 


