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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας 
και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες
(2019/2161(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α), δ) και ια) και τα άρθρα 
9 και 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ – SOLAS),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την ίδρυση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΔΝΟ),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Τορρεμολίνος (1977),

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Τορρεμολίνος (1993) και τη Συμφωνία του Κέιπ 
Τάουν (2012) για την επικαιροποίηση και την τροποποίηση της Σύμβασης του 
Torremolinos,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του 1995 για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης 
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για το πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών 
(STCW-F),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της ΔΟΕ, του 2007, σχετικά με την εργασία στον τομέα της 
αλιείας (C188),

– έχοντας υπόψη τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ, του 2005, για τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό μικρών αλιευτικών σκαφών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europêche), της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών 
Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA) και της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), του Δεκεμβρίου του 
2000, με τίτλο «Mutual Recognition of Certificates in the Sea Fishing Sector in Europe, 
Final Report» (Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών στον τομέα της ευρωπαϊκής 
θαλάσσιας αλιείας, Τελική έκθεση) – μια μελέτη η οποία εκπονήθηκε για το φόρουμ 
που πραγματοποιήθηκε στο Bénodet (Γαλλία) στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2000 και είναι 
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γνωστή και ως «έκθεση Bénodet» – και ιδίως τη σελίδα 9 αυτής,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης με τίτλο «Training of Fishers» 
(Kατάρτιση των αλιέων)1, την οποία δημοσίευσε το Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικών 
Πολιτικών και Πολιτικής Συνοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια επισκόπηση των ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων για 
το έτος 20192, την οποία δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα (EMSA),

– έχοντας υπόψη την ετήσια οικονομική έκθεση του 2019 σχετικά με τον αλιευτικό στόλο 
της ΕΕ (ΕΤΟΕΑ 19-06)3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO) με τίτλο «The State of World Fisheries and Aquaculture» (Κατάσταση 
της παγκόσμιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας)4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα και 
ότι η βιωσιμότητα αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες – τον οικονοµικό, τον 
περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, 
παρέχει τροφή σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, και ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), ο τομέας αυτός αποτελεί σημαντική πηγή 
απασχόλησης και κύρια πηγή εισοδήματος για το 10-12 % του παγκόσμιου πληθυσμού· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 140 εκατομμύρια 
επιπλέον θέσεις εργασίας σχετίζονται με την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας του τομέα της 
αλιείας, ιδίως με τη μεταποίηση και την πώληση αλιευτικών προϊόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τον FAO, 
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % των θέσεων εργασίας που σχετίζονται 
με την υδατοκαλλιέργεια, αλλά μόνο το 3 % περίπου των θέσεων εργασίας στον τομέα 
της παραγωγικής αλιείας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat5, το 
2017, στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ απασχολούνταν συνολικά περίπου 180 000 άτομα, 
εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο στον υποτομέα της υδατοκαλλιέργειας· 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617484/IPOL_STU(2018)617484_EN.pdf
2 http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/3734-annual-overview-of-marine-
casualties-and-incidents-2019.html
3 Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) – Ετήσια οικονομική έκθεση 2019 
σχετικά με τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ (STECF-19-06). Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Λουξεμβούργο, 2019, JRC112940, ISBN 978-92-79-79390-5, doi:10.2760/56158)
4 https://doi.org/10.4060/ca9229en
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#The_factors_of_production
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λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το εν λόγω σύνολο, 41 000 στην Ισπανία, 29 000 στην 
Ιταλία, 21 000 στην Ελλάδα, 20 000 στη Γαλλία και 14 700 στην Πορτογαλία 
απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα της αλιείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, η 
Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, παρόλο που αντιπροσώπευαν μόνο το 11 % της 
αλιευτικής παραγωγής της ΕΕ, αντιπροσώπευαν το 35,9 % της απασχόλησης· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η 
Eurostat6 το 2019, το 14,4 % των εργαζομένων στον τομέα «της γεωργίας, της 
δασοκομίας και της αλιείας» το 2018 ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρόκειται για τον τομέα δραστηριότητας με τον μεγαλύτερο αριθμό 
εργαζομένων αυτής της ηλικιακής ομάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το 
ποσοστό των εργαζομένων αυτής της ηλικιακής ομάδας μειώνεται σταθερά από το 
2008, ο πραγματικός αριθμός των εργαζομένων αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχει 
μειωθεί κατά την ίδια αναλογία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που να 
καλύπτουν μόνο τον τομέα της αλιείας, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την 
ηλικιακή διάρθρωση των αλιέων είναι δυνατό να ληφθούν από ορισμένες στατιστικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δείχνουν τα αριθμητικά 
στοιχεία, το ποσοστό των αλιέων ηλικίας 55 ετών και άνω αυξάνεται τα τελευταία 10 
χρόνια, ανερχόμενο σήμερα περίπου στο 20 % των ενεργών αλιέων, ενώ, από την άλλη 
πλευρά, το ποσοστό των νέων αλιέων (ηλικίας έως 34 ετών) δεν παρουσιάζει σαφή 
τάση, παραμένοντας μεταξύ του 20 και 23 % των ενεργών αλιέων·

Ζ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η πλειονότητα των κρατών μελών και των 
οικονομικών εταίρων της ΕΕ στον τομέα της αλιείας αναφέρονται συχνά στην έλλειψη 
ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων για την αλιεία, γεγονός που έχει αναγνωριστεί εδώ 
και τουλάχιστον δύο δεκαετίες και το οποίο δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στον 
κλάδο συνολικά και επιδεινώνει τα κοινωνικά προβλήματα στις παράκτιες κοινότητες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα θαλάσσια ατυχήματα και τα συμβάντα, αν και 
η αλιεία δεν είναι η δραστηριότητα εκείνη που προκαλεί τα περισσότερα ατυχήματα, τα 
αλιευτικά σκάφη είναι εκείνα τα θαλάσσια σκάφη που «χάνονται» συχνότερα, ενώ το 
2018 ο αριθμός των συμβάντων στα οποία εμπλέκονται αλιευτικά σκάφη αυξήθηκε 
κατά 40 %·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αύξηση του αριθμού των συμβάντων, ο αριθμός των 
θανάτων που οφείλονται σε ατυχήματα και συμβάντα σε αλιευτικά σκάφη παρουσιάζει 
πτωτική τάση, με τη συντριπτική πλειονότητα των συμβάντων να οφείλονται σε 
ανθρώπινους παράγοντες (62,4 %) και με τις αστοχίες του συστήματος/εξοπλισμού να 
αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή αιτία (23,2 % των συμβάντων)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα ασφάλειας – η αλιευτική δραστηριότητα 
θεωρείται ομόφωνα επικίνδυνο επάγγελμα – και ο επίμοχθος χαρακτήρας της εργασίας 
σε αλιευτικά σκάφη αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που εξηγούν την έλλειψη 
ενδιαφέροντος εκ μέρος των νέων για την αλιεία·

6 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη τυποποίησης όσον αφορά την πιστοποίηση και τη 
βασική κατάρτιση των αλιέων, καθώς και όσον αφορά την αναγνώρισή τους μεταξύ 
των κρατών μελών, αποτελεί έναν περιορισμό που διαπιστώθηκε πριν από δύο 
δεκαετίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιδόσεων του στόλου της 
ΕΕ, ενώ καταδεικνύουν γενικά βελτίωση του εισοδήματος και ετήσια αύξηση των 
κερδών και των μέσων αποδοχών των αλιέων, όταν αναλύονται λεπτομερώς ανά 
κράτος μέλος, θαλάσσια λεκάνη και αλιευτικό στόλο, καταδεικνύουν ότι οι τάσεις 
αυτές δεν είναι ενιαίες και, ειδικότερα, δεν αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των 
επιδόσεων του στόλου μικρής παράκτιας αλιείας της ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό ποσοστό αλιέων έχουν χαμηλά και μη τακτικά 
εισοδήματα, τα οποία δεν τους παρέχουν επαρκή κοινωνική προστασία, και ότι το 
γεγονός αυτό υπονομεύει περαιτέρω την ελκυστικότητα του τομέα της αλιείας μεταξύ 
των νέων·

Καλύτερη ενημέρωση και κατάρτιση προφίλ του ενεργού πληθυσμού στον τομέα της 
αλιείας

1. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο πληροφορίες σχετικά με 
τον ενεργό πληθυσμό στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συλλέγονται και διατίθενται τακτικά και συστηματικά σε 
επίπεδο ΕΕ και ανά κράτος μέλος·

2. υπενθυμίζει ότι η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο του μεγάλου 
τομέα «της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας» μπορεί να κρύβει ή να 
συγκαλύπτει καταστάσεις και μεταβολές, με αρνητικό αντίκτυπο σε καθέναν από 
αυτούς τους τομείς· τονίζει ότι, παρόλο που όλοι αυτοί είναι πρωτογενείς τομείς 
παραγωγής, οι δραστηριότητές τους δεν συνδέονται μεταξύ τους, στην περίπτωση δε 
της αλιείας, δεν πραγματοποιούνται καν στο ίδιο περιβάλλον ή στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή·

3. επαναλαμβάνει ότι, όπως συμβαίνει και με τη διαχείριση των αποθεμάτων και των 
οικοτόπων, η βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων βάσει αξιόπιστων δεδομένων 
σχεδόν πραγματικού χρόνου και πολλαπλών χρονολογικών σειρών είναι καίριας 
σημασίας για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κοινωνικών εξελίξεων στον 
τομέα, ιδίως των εξελίξεων στην απασχόληση, χωρίς τις οποίες δεν θα είναι δυνατές η 
παρακολούθηση και η πλήρης εφαρμογή ενός από τους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας 
που προτείνονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ – του κοινωνικού πυλώνα·

4. υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που διατίθενται από διάφορους φορείς φαίνεται να 
καταδεικνύουν τη γήρανση των πληρωμάτων των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ, αλλά ότι, 
όπως συμβαίνει και με τη διαχείριση της αλιείας και την προσαρμογή των μέτρων που 
λαμβάνονται, η διαχείριση, η παρακολούθηση και η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει 
να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τους αλιευτικούς στόλους 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

5. παροτρύνει την Επιτροπή, ιδίως την Eurostat, και τα κράτη μέλη, να λάβουν υπόψη τις 
τάσεις της απασχόλησης, όχι μόνο σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των θέσεων 
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εργασίας, αλλά και σε σχέση με το επίπεδο κατάρτισης και την ηλικιακή διάρθρωση 
του ενεργού πληθυσμού στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και, εάν 
είναι δυνατόν, και στην αλυσίδα αξίας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
παράγοντας σχετικά δεδομένα εξίσου λεπτομερή με εκείνα που υπάρχουν για την 
παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας και των επιδόσεων του τομέα με 
συγκεκριμένο τρόπο·

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί του σκάφους με στόχο τη βελτίωση 
της ασφάλειας

6. επισημαίνει ότι, παρόλο που οι συνθήκες ασφάλειας επί των σκαφών, ιδίως των 
μεγαλύτερων, έχουν βελτιωθεί, ο αριθμός των συμβάντων και των ατυχημάτων που 
καταγράφηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 
(EMSA) το 2018 αυξήθηκε κατά 40 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά το 
γεγονός ότι ο αριθμός των θανάτων μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια·

7. επισημαίνει ότι μόνο ο EMSA είναι αρμόδιος να παρεμβαίνει και να συλλέγει δεδομένα 
σχετικά με ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα στα οποία εμπλέκονται αλιευτικά σκάφη 
μήκους άνω των 15 μέτρων, ή σε περιπτώσεις όπου σκάφη μήκους κάτω των 15 μέτρων 
εμπλέκονται σε ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2009/18/ΕΚ7 και, επομένως, ότι τα ατυχήματα και τα συμβάντα 
στα οποία εμπλέκονται αλιευτικά σκάφη θα είναι σαφώς περισσότερα από τα 
καταγραφόμενα στις ετήσιες εκθέσεις του EMSA·

8. επισημαίνει ότι οι επαγγελματικές θαλάσσιες δραστηριότητες εν γένει, και ιδίως η 
αλιεία, θεωρούνται υψηλού κινδύνου και επικίνδυνες, και ότι η κατάσταση 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το 85 % των σκαφών της ΕΕ είναι σκάφη παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας (συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων), τα οποία, επομένως, 
εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους που προκαλούνται από τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και από το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται κοντά στην ακτή·

9. τονίζει ότι, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και της ΕΕ να βελτιώσουν 
τις συνθήκες ασφάλειας επί των σκαφών, ιδίως των αλιευτικών, οι διεθνείς συμβάσεις 
που καθορίζουν τους κανόνες και τα συστήματα προστασίας των πλοίων και των 
επιβαινόντων ισχύουν μόνο για τα μεγαλύτερα και νεότευκτα σκάφη·

10. επαναλαμβάνει ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του σκάφους δεν μπορούν 
να εξεταστούν χωριστά από τις συνθήκες ασφάλειας· είναι της άποψης ότι οι καλές 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα σκάφη, όπως και ο χρόνος ανάπαυσης των 
αλιέων, βελτιώνουν τις συνθήκες ασφάλειας υπό τις οποίες διεξάγονται οι αλιευτικές 
δραστηριότητες, έχοντας άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια των αλιέων, καθώς ένα 
μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων και συμβάντων στα αλιευτικά σκάφη εξακολουθεί να 
συνδέεται με ανθρώπινο σφάλμα οφειλόμενο είτε στην έλλειψη γνώσεων ή κατάρτισης 
είτε σε κόπωση·

11. επισημαίνει ότι οι ναυτικοί, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων, συχνά αποκλείονται 
από το πεδίο εφαρμογής των εθνικών νομικών πλαισίων της ΕΕ και των κρατών μελών 
για την εργασία, με το σκεπτικό ότι πολλοί κανόνες δεν αφορούν, στην 

7 ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 114-127.
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πραγματικότητα, τις δραστηριότητες αυτών των εργαζομένων· επισημαίνει ότι, εφόσον 
δεν είναι δυνατή η εφαρμογή γενικών εργασιακών καθεστώτων, είναι απαραίτητο να 
παρέχονται στους ναυτικούς, και ιδίως στους αλιείς, κατά τρόπο εξατομικευμένο, 
ορισμένες βασικές εγγυήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις απασχόλησης·

12. επισημαίνει ότι, ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, το μέγεθος του 
σκάφους, την περιοχή άσκησης δραστηριοτήτων και τις καιρικές συνθήκες, η αλιεία 
παρουσιάζει διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης που πρέπει να παρέχονται επί του σκάφους·

13. υπενθυμίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Τορρεμολίνος (1993) και της Συμφωνίας του Κέιπ Τάουν (2012), για 
την τροποποίηση και τη βελτίωση της Σύμβασης του Τορρεμολίνος (1977), στόχος της 
οποίας ήταν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ασφάλειας των αλιευτικών σκαφών, και 
επισημαίνει ότι, ακόμη και μετά τη μείωση των απαιτήσεων το 2012, η εν λόγω 
σύμβαση δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ·

14. χαιρετίζει τη θέσπιση των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΔΝΟ, του 2005, 
για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό μικρών αλιευτικών σκαφών, 
επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι, καθώς είναι προαιρετικές, μπορούν να χρησιμεύσουν 
μόνο ως καθοδήγηση, και ότι καμία νομική υποχρέωση ή τυποποίηση βασικών 
κανόνων δεν ισχύει για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

15. υπενθυμίζει ότι απώτερος στόχος της ΚΑΠ είναι να καταστεί η αλιευτική 
δραστηριότητα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη, και ότι μόνο με 
καλές συνθήκες εργασίας, διαβίωσης και ασφάλειας θα καταστεί δυνατή η προσέλκυση 
νέων και θα επιτευχθεί η ανανέωση των γενεών σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας, η 
οποίος παρέχει στους πολίτες της ΕΕ υγιεινά τρόφιμα·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα αλιευτικά σκάφη, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας, 
εργασίας και διαβίωσης· προτείνει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να θεσπιστούν 
βασικοί νομικοί κανόνες που θα εφαρμόζονται με ομοιόμορφο και οριζόντιο τρόπο στο 
σύνολο του αλιευτικού στόλου της ΕΕ και θα λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, το μέγεθος των σκαφών και τα είδη αλιευτικής 
δραστηριότητας για τα οποία προορίζονται τα σκάφη·

17. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 
διαβίωσης και ασφάλειας επί των σκαφών της ΕΕ, βρίσκοντας τρόπους με τους οποίους 
οι συνθήκες αυτές μπορούν να βελτιωθούν χωρίς να αυξηθεί η αλιευτική ικανότητα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

18. τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη για τακτική παρακολούθηση και συλλογή στατιστικών 
πληροφοριών σχετικά με συμβάντα και ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται σκάφη που 
δεν καλύπτονται από την οδηγία 2009/18/ΕΚ, δεδομένου ότι μόνο με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μεταβολών των αριθμητικών αυτών στοιχείων 
ανά γεωγραφική περιοχή, στόλο και χρησιμοποιούμενο αλιευτικό εξοπλισμό, θα 
καταστεί δυνατή η εξεύρεση λύσεων που θα επιτρέψουν τη βελτίωση και θα 
περιορίσουν και θα αποτρέψουν την εμφάνιση τέτοιων ατυχημάτων, ιδίως σε σκάφη 
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της τοπικής και παράκτιας αλιείας·

19. προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο να 
επαναπροσδιορίσει η αποστολή του EMSA, ώστε να του παρασχεθεί η δυνατότητα να 
διενεργεί την εν λόγω παρακολούθηση και να υποβάλει τακτικά σχετικές πληροφορίες·

Βελτίωση της κατάρτισης και διασφάλιση της αναγνώρισης της κατάρτισης σε επίπεδο 
ΕΕ

20. τονίζει ότι η έκθεση Bénodet του 2000, με την οποία εντοπίστηκαν τα προβλήματα 
όσον αφορά την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων για τον τομέα της αλιείας 
και αναδείχθηκαν η ποικιλομορφία και η πολυπλοκότητα των συστημάτων κατάρτισης 
και πιστοποίησης των αλιέων που ισχύουν στα κράτη μέλη, φαίνεται να έχει 
λησμονηθεί και ότι, δύο δεκαετίες αργότερα, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος·

21. επισημαίνει ότι οι μετακινήσεις εργατικού δυναμικού μεταξύ των κρατών μελών, 
ακόμη και από τρίτες χώρες προς την ΕΕ, αυξάνονται, και ότι η ανανέωση των γενεών 
των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας, στην οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι 
εν λόγω μετακινήσεις, εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από την έλλειψη τυποποιημένων 
συστημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για τους αλιείς·

22. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει σαφώς την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, όπως αποτυπώνεται σε πολλές 
διατάξεις των Συνθηκών·

23. επισημαίνει ότι, ακόμη και αν ένας αλιέας τρίτης χώρας διαθέτει πιστοποιήσεις 
εργασίας που αναγνωρίζονται στην αλιευτική περιοχή, είναι δύσκολο για ένα κράτος 
μέλος να του επιτρέψει να έχει πρόσβαση στην ίδια εργασία σε άλλο κράτος μέλος·

24. τονίζει ότι σε άλλους τομείς θαλάσσιων δραστηριοτήτων, τόσο αναψυχής όσο και 
επαγγελματικών, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τη διεθνή 
αναγνώριση της κατάρτισης, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αυτή έχει αποκτηθεί, 
και ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η βασική κατάρτιση να τυποποιηθεί και να 
παρέχεται από σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναγνωρίζονται από τα διεθνώς 
εγκεκριμένα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα κάθε κράτους μέλους ή τρίτης χώρας·

25. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης του 1995 για τα πρότυπα 
εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για το πλήρωμα των 
αλιευτικών σκαφών (STCW-F), η ΔΟΕ θεσπίζει μια σειρά θεμελιωδών προτύπων όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων απαιτήσεων 
κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας για όλους τους τύπους και τα μεγέθη αλιευτικών 
σκαφών· επισημαίνει ότι η σύμβαση αυτή, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο 
του 2012, εφαρμόζεται μόνο στις χώρες που την έχουν κυρώσει· 

26. επισημαίνει ότι, ενώ η απόκτηση πρακτικών γνώσεων και πρακτικής εργασιακής 
εμπειρίας παρέχει μια στέρεη βάση που εξακολουθεί να έχει σημασία για την 
κατάρτιση των αλιέων σε ορισμένα κράτη μέλη, η επίσημη πιστοποίηση παρέχει τη 
μόνη εγγύηση ότι οι απαραίτητες γνώσεις έχουν αφομοιωθεί κατάλληλα· σημειώνει ότι 
η επίσημη πιστοποίηση όχι μόνο ενισχύει το προσωπικό προφίλ των αλιέων, αλλά 
συνιστά επίσης μια μορφή κοινωνικής αναγνώρισης του επαγγέλματος αυτού·
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27. σημειώνει ότι, ενώ ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν επενδυθεί σε εκπαιδευτικές δομές και 
σχολεία που παρέχουν προηγμένη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση στον 
τομέα της γαλάζιας οικονομίας, ο παλαιότερος τομέας δραστηριότητάς της, η αλιεία, 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την εισαγωγή σε αυτές τις δομές, 
με εξαίρεση τα περιφερειακά ή εθνικά προγράμματα κατάρτισης, ελλείψει ευρωπαϊκής 
αναγνώρισης της αποκτηθείσας κατάρτισης·

28. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινές βάσεις για ένα 
τυποποιημένο σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης για τις διάφορες κατηγορίες 
αλιέων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της 
πιστοποίησης που έχει αποκτηθεί σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος· θεωρεί ότι αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει μια διαδικασία για την αναγνώριση των πιστοποιητικών που 
έχουν αποκτηθεί εκτός της Ένωσης, η οποία θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό 
σύστημα αναγνώρισης της κατάρτισης, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία 
των αλιέων εντός της ΕΕ·

29. επισημαίνει ότι στόχος του ΕΤΘΑΥ είναι να συμβάλει στην πλήρη εφαρμογή της ΚΑΠ, 
ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι αλιείς πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι και, επομένως, ένα μέρος της 
χρηματοδότησης πρέπει να διατεθεί για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των 
υφιστάμενων και των εισερχόμενων αλιέων της ΕΕ· 

Ενίσχυση της προβολής των γυναικών και εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 
απασχόληση σε αυτόν τον τομέα

30. επισημαίνει ότι, παρόλο που τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 3 % των απασχολουμένων σε παραγωγικές αλιευτικές 
δραστηριότητες, πολλά σκάφη, ιδίως σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, 
λειτουργούν ως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες κάθε αναγκαία 
υλικοτεχνική και διοικητική υποστήριξη παρέχεται σε άτυπη βάση από γυναίκες που 
δεν απασχολούνται επίσημα με άλλη μορφή απασχόλησης·

31. επισημαίνει ότι αυτή η άτυπη βοηθητική δραστηριότητα δεν παρέχει στις 
ενδιαφερόμενες γυναίκες κανένα δικαίωμα αμοιβής, κοινωνικής πρόνοιας ή σύνταξης 
και ότι, σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής της λειτουργίας των σκαφών, μόνο το 
επίσημα αναγνωρισμένο εργατικό δυναμικό δικαιούται να λάβει παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων να 
αμβλύνονται·

32. επισημαίνει ότι, παρά τους κινδύνους που ενέχει η αλιευτική δραστηριότητα, δεν 
υπάρχει λόγος αποκλεισμού ή παρεμπόδισης της πρόσβασης των γυναικών στο 
επάγγελμα αυτό, όπως καταδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό των γυναικών 
μελών πληρώματος και πλοιάρχων αλιευτικών σκαφών· παρατηρεί ότι, ευτυχώς, 
υπάρχουν ορισμένες ιδιαίτερα δραστήριες ενώσεις οι οποίες εκπροσωπούν γυναίκες 
που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας, ιδίως στα περιφερειακά γνωμοδοτικά 
συμβούλια·

33. σημειώνει ότι ο ρόλος των γυναικών στον τομέα της αλιείας, αν και συχνά άτυπος, 
πρέπει να αναγνωρίζεται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο· επισημαίνει ότι η 
καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές τους και τα μέτρα για τη βελτίωση 
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της κατάστασής τους και την ενίσχυση του προφίλ τους θα συμβάλει όχι μόνο στην 
προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής τους ανέλιξης, αλλά και στην αποσαφήνιση 
του ρόλου τους στον τομέα της αλιείας· 

34. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για τη 
βελτίωση των προσόντων των γυναικών που συμμετέχουν στη γαλάζια οικονομία, ιδίως 
στον τομέα της αλιείας, και να προωθήσουν την επίσημη αναγνώριση της συμβολής 
τους στην αλιεία· θεωρεί επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια του 
ΕΤΘΑΥ, εντός του κοινοτικού πλαισίου 2021-2027 και πέρα από αυτό, θα συμβάλουν 
σημαντικά στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των γυναικών στον τομέα της 
αλιείας, παρέχοντας στήριξη για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, εργασίας και 
ασφάλειας επί των αλιευτικών σκαφών και διασφαλίζοντας ότι πραγματοποιούνται οι 
απαραίτητες προς τούτο αλλαγές·

Προώθηση της επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας και ανανέωση των γενεών 
στον τομέα

35. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη ενιαία αγορά αλιευτικών 
προϊόντων, αντιπροσωπεύει μόνο το 6 % των συνολικών παγκόσμιων αλιευμάτων, 
καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες·

36. επισημαίνει ότι τα πρότυπα της ΚΑΠ συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αυστηρών 
και συμβάλλουν σημαντικά στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική 
βιωσιμότητα, και ότι, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης, η πρόοδος 
που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες δείχνει τι μπορεί να γίνει προς αυτή την 
κατεύθυνση, ώστε, αφενός, να προωθηθεί η βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων και των 
οικοτόπων και, αφετέρου, να αυξηθούν τα έσοδα των αλιέων και των πλοιοκτητών·

37. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν η συνέχεια της αλιευτικής δραστηριότητας, η 
ανανέωση των γενεών και μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση του εν λόγω τομέα, 
καθώς και της σημασίας του για τον βιώσιμο εφοδιασμό των Ευρωπαίων με υγιεινά 
τροφίμων που προέρχονται από περιβαλλοντικά υγιείς οικοτόπους·

38. τονίζει ότι οι αλιείς συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, 
τόσο συμμετέχοντας άμεσα στη συλλογή αλιευτικών δεδομένων όσο και παρέχοντας 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, των ειδών και των οικοτόπων·

39. παρατηρεί ότι, εφόσον λάβουν την κατάλληλη κατάρτιση και αποκτήσουν ειδικές 
δεξιότητες, οι αλιείς θα μπορούσαν να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης μέσω της επιτόπιας συλλογής και καταγραφής 
περιβαλλοντικών δεδομένων, παρέχοντας υπηρεσίες επαλήθευσης των δεδομένων που 
αποκτώνται μέσω τηλεπαρακολούθησης με τη χρήση δορυφόρων και άλλων μέσων· το 
2019, ο κοινοτικός στόλος, ο οποίος αποτελείτο από περισσότερα από 81 000 αλιευτικά 
σκάφη όλων των μεγεθών, παρείχε έναν μη συγκρίσιμο αριθμό πλατφορμών που 
συνέλεγαν συνεχώς αλιευτικά και άλλα θαλάσσια δεδομένα σε σχεδόν καθημερινή 
βάση· πρόκειται για έναν μηχανισμό που μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη 
συλλογή ακόμη περισσότερων δεδομένων σχετικά με τις θάλασσες της Ευρώπης και 
του κόσμου·
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40. επισημαίνει ότι η συμμετοχή των νέων και η ανανέωση των γενεών όχι μόνο θα 
διασφαλίσουν τη συνέχεια της αρχαιότερης δραστηριότητας της γαλάζιας οικονομίας, 
αλλά θα συμβάλουν επίσης στη βελτίωση και την αύξηση της ενημέρωσης των 
νεότερων γενεών σχετικά με ζητήματα βιωσιμότητας και σχετικά με την ανάγκη να 
συμβάλουμε όλοι στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η 
οποία πλήττει δριμύτερα τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές του πλανήτη· 

41. τονίζει τη σημασία που έχει ο ωκεανογραφικός γραμματισμός, ο οποίος δεν πρέπει να 
αποκλείει τον ψηφιακό γραμματισμό και την ψηφιοποίηση της αλιευτικής 
δραστηριότητας· τονίζει επίσης ότι, παρά τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 
μεγαλύτερων σε ηλικία χρηστών, η χρήση εργαλείων ΤΠ κατά τη συλλογή και 
καταχώριση δεδομένων στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας, ο 
οποίος βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, ή κατά τη χρήση νέων εφαρμογών 
και εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της 
ευημερίας των αλιέων στη θάλασσα, είναι ευκολότερη και πιο διαισθητική για τις 
νεότερες γενιές·

42. επισημαίνει ότι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων έχει 
αυξήσει την παραγωγικότητα και το μέσο εισόδημα των αλιέων και έχει επίσης 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του 
θερμοκηπίου· σημειώνει ότι οι αλιείς συμμετέχουν όλο και περισσότερο στη συλλογή 
όλων των θαλάσσιων απορριμμάτων, μεταξύ άλλων, απολεσθέντων ή 
εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, και ότι η οικολογική συμβολή τους στο 
θέμα αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ενθαρρυνθεί·

43. χαιρετίζει τις υπό συζήτηση προτάσεις σε σχέση με το ΕΤΘΑΥ 2021-2027 για την 
παροχή βοήθειας και στήριξης σε νέους αλιείς που ασχολούνται με την πρώτη αγορά 
σκάφους ή αλιευτικής επιχείρησης· τονίζει την ανάγκη να προσελκυστούν νέοι όχι μόνο 
σε δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, αλλά και στη διαχείριση αλιευτικών 
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών σε ολόκληρο τον 
τομέα·

44. επισημαίνει ότι η ανανέωση των γενεών, με τη συμμετοχή αλιέων καλά εκπαιδευμένων 
και ενημερωμένων σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογίες, τις διαδικασίες και τους 
τρόπους διασφάλισης της βιωσιμότητας των πόρων, αποτελεί επίσης έναν τρόπο 
συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο κίνημα για την καταπολέμηση, τον 
περιορισμό και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ 
αλιεία)·

45. επισημαίνει ότι η ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, διαβίωσης και 
ασφάλειας επί του σκάφους, να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες όσον αφορά την 
αναγνώριση των πιστοποιητικών αλιείας, να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην κυκλοφορία 
των αλιέων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον 
τομέα αυτό, αποτελούν παράγοντες που ενθαρρύνουν την άφιξη αλιέων τρίτων χωρών, 
οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, απασχολούνται παράνομα·

46. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση των 
πολιτών στην Ευρώπη όσον αφορά τη σπουδαιότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
και τη συμβολή των αλιέων στον επισιτιστικό εφοδιασμό της Ευρώπης και στη 
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διατήρηση των ωκεανών και της θαλάσσιας ζωής, προκειμένου να καταρριφθεί η 
προκατάληψη σύμφωνα με την οποία οι αλιείς είναι θηρευτές που ενδιαφέρονται μόνο 
για την εκμετάλλευση πόρων χωρίς να προβληματίζονται καθόλου για το μέλλον·

47. σημειώνει ότι το ερώτημα που τέθηκε στην έκθεση Bénodet του 2000 – «Τα ψάρια 
προέρχονται από τη θάλασσα, αλλά από πού θα έρθουν οι μελλοντικοί αλιείς;» – 
παραμένει επίκαιρο και, δύο δεκαετίες αργότερα, μπορεί να αναδιατυπωθεί 
λεπτομερέστερα ως εξής: «Τα ψάρια προέρχονται από τη θάλασσα και οι αλιείς είναι οι 
θεματοφύλακες των ψαριών και της θάλασσας, αλλά πώς θα μπορέσουμε να τα 
ανανεώσουμε και από πού θα έρθουν οι μελλοντικοί αλιείς;»·

48. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανανέωση των γενεών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
μετάβαση στην ψηφιοποίηση και στη γαλάζια οικονομία· αυτό θα έχει ως συνέπεια, όχι 
μόνο να προσελκυστούν νέοι στην αλιεία, αλλά επίσης να εξασφαλιστεί ότι αυτοί είναι 
ενημερωμένοι και λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση, να τους διανοιχθούν 
ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας και να τους δοθεί η δυνατότητα να βελτιώσουν 
την προσωπική τους κατάσταση και να συμβάλουν στη συνοχή των τοπικών 
κοινοτήτων τους, ιδίως στις πιο απομονωμένες παράκτιες περιοχές με λιγότερες 
ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να εργαστούν για 
να επιφέρουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές σε αυτούς τους 
τομείς, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στον τομέα αυτό μέσω της 
αύξησης των ευκαιριών κινητικότητας και απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς 
δυσκολίες ή περιορισμούς όσον αφορά την αναγνώριση των δεξιοτήτων και της 
κατάρτισής τους·

49. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το μέλλον της ευρωπαϊκής αλιείας αντιμετωπίζει διάφορες περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές προκλήσεις. Στόχος της παρούσας προτεινόμενης έκθεσης πρωτοβουλίας είναι να 
αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση στον τομέα της αλιείας, 
ιδίως όσον αφορά τη διαδοχή των γενεών των εργαζομένων. Η σημασία της αλιείας είναι 
αδιαμφισβήτητη, όχι μόνο επειδή αποτελεί έναν από τους βασικούς πρωτογενείς τομείς 
παραγωγής για τον επισιτιστικό εφοδιασμό ενός συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου 
πληθυσμού, αλλά και λόγω του ποσοστού του πληθυσμού που εξαρτάται από αυτόν για την 
επιβίωσή του (μεταξύ 10 και 12 %, σύμφωνα με τον FAO).

Στην ΕΕ, οι επίσημες στατιστικές για την απασχόληση στον τομέα της αλιείας δεν είναι πολύ 
λεπτομερείς και δεν αποτυπώνουν πλήρως την εξέλιξη της ηλικιακής διάρθρωσης του 
εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία και δείκτες δείχνουν ότι, δεδομένων ιδίως 
των απαιτήσεων της συγκεκριμένης εργασίας από σωματικής άποψης και των κινδύνων που 
αυτή ενέχει, ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων του τομέα είναι μεγαλύτερης ηλικίας. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν λύσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες 
ασφάλειας, εργασίας και διαβίωσης στα σκάφη, η κατάρτιση και η αναγνώριση της εργασίας, 
καθώς και να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών και να καταρριφθούν οι μύθοι σχετικά με 
τον τομέα, γεγονός που θα μπορούσε να προωθήσει τη διαδοχή των γενεών.

Η θέση του εισηγητή

Κατά την άποψη του εισηγητή, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η στατιστική απεικόνιση της 
απασχόλησης στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και στην υπόλοιπη αλυσίδα 
αξίας, ιδίως μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με το επίπεδο κατάρτισης και την ηλικιακή 
διάρθρωση, καθώς και σχετικά με την εξέλιξή τους με την πάροδο του χρόνου. Η διαχείριση 
της απασχόλησης, όπως και η διαχείριση της αλιείας, θα πρέπει επίσης να βασίζεται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες γνώσεις και πληροφορίες. Μόνο με επικαιροποιημένες στατιστικές θα 
καταστεί δυνατός ο εντοπισμός καταστάσεων στις οποίες τα μέτρα διαχείρισης χρήζουν 
τροποποίησης και βελτίωσης.

Μόνο εάν εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα αλιευτικά σκάφη 
είναι δυνατό να προσελκυστούν νέοι σε αυτήν τη γραμμή εργασίας και να βελτιωθεί η 
ασφάλεια για όλους. Παρά την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί, εξακολουθούν να 
συμβαίνουν πολλά ατυχήματα στο πλαίσιο της θαλάσσιας αλιευτικής δραστηριότητας και, 
παρά τη μείωση του αριθμού των θανάτων, η συντριπτική πλειονότητα των ατυχημάτων 
οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα.

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι, αν και ορισμένες εκθέσεις και μελέτες καταδεικνύουν την 
ανάγκη να θεσπιστούν κριτήρια για την κατάρτιση και την αναγνώριση ενιαίας πιστοποίησης 
στην ΕΕ, αυτό δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η 
κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών. Με τη διαδοχή των γενεών θα 
πρέπει επίσης να βελτιωθούν η κατάρτιση και η πιστοποίηση των αλιέων, η κατάρτιση δε 
αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην ασφάλεια της εργασίας επί του σκάφους αλλά 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των πόρων. 

Τονίζοντας τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 
(ΕΤΘΑΥ) για την αντιμετώπιση πολλών από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο 
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της προσέλκυσης νέων γενεών στην αλιεία, ο εισηγητής επισημαίνει ότι η διαδοχή των 
γενεών συμβάλλει στην πλήρη εφαρμογή της ΚΑΠ σύμφωνα με τους στόχους του ταμείου.

Η διαδοχή των γενεών θα συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των θαλάσσιων και 
αλιευτικών πόρων, καθώς θα συνοδεύεται από αύξηση και βελτίωση της κατάρτισης των 
αλιέων. Η κατάρτιση αυτή θα δημιουργήσει ένα εργατικό δυναμικό που θα είναι πιο 
προσεκτικό και ανοικτό στην εφαρμογή αλλαγών συμπεριφοράς, όπως, για παράδειγμα, η 
ψηφιακή υποβολή δεδομένων, ή θα συμμετέχει στη συλλογή περισσότερων και καλύτερων 
δεδομένων σχετικά με την αλιεία και το περιβάλλον. Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ότι, με τη 
διαδοχή των γενεών στην αλιεία, θα αποσαφηνιστεί επίσης ο ρόλος του επαγγέλματος στη 
συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς οι αλιείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
θεματοφύλακες της θάλασσας και των πόρων της.


