
P7_TA(2012)0129

Τα ψάρια ως κοινό αγαθό 
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τα ψάρια ως 
κοινό αγαθό 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 117 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) του 1982, το οποίο ορίζει ότι «Όλα τα κράτη έχουν την 
υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα ή να συνεργάζονται με άλλα κράτη στη λήψη μέτρων 
(...) τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη διατήρηση των ζώντων πόρων της ανοικτής 
θάλασσας»,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του 1993 για την προαγωγή της συμμόρφωσης προς διεθνή 
μέτρα διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην ανοικτή θάλασσα και τον 
Κώδικα Συμπεριφοράς του FAO για την Υπεύθυνη Αλιεία του 1995,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση παγκόσμια κατανάλωση ψαριών έχει φθάσει στο ύψος 
ρεκόρ των 17 κιλών ανά άτομο ετησίως και ότι για περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους άνω του 15 % της πρόσληψης πρωτεϊνών προέρχεται από τα ψάρια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια βιωσιμότητα της αλιείας αποτελεί προϋπόθεση για 
τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και την πρόσβαση των μελλοντικών γενεών σε αυτόν 
τον ανεκτίμητο θαλάσσιο πόρο, και ότι η συγκέντρωση της αλιευτικής δραστηριότητας 
σε ιδιωτικά χέρια έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η ανάληψη παγκόσμιας δράσης προκείμενου να 
προστατευτεί αυτός ο πόρος και να διασφαλιστεί ότι θεωρείται κοινό αγαθό, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η κατανομή των σχετικών συλλογικών 
οφελών να γίνεται κατά τρόπο ισότιμο·

1. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κανονιστική δράση, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, 
σχετικά με τη σημασία των ψαριών ως παγκόσμιου κοινού αγαθού, καθώς και να 
εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους θαλάσσιους πόρους, 
να διασφαλίσει την πρόσβαση στους πόρους αυτούς και τη βιώσιμη χρήση τους, μέσω 
συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, και να πραγματοποιήσει εκστρατεία πληροφόρησης 
για τους πολίτες της ΕΕ·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα 
ονόματα των υπογραφόντων1, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.

1 Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 18ης 
Απριλίου 2012 (P7_PV(2012)04-18(ANN1)).


