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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής καθώς προβλέπει την αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων και 
αποθαρρύνει την υπεραλίευση, η οποία αποτελεί απειλή για τη θαλάσσια ζωή·

2. τονίζει τη σημασία της πρότασης οδηγίας "Θαλάσσια στρατηγική" (COM(2005)0505) και 
υπενθυμίζει την ανάγκη να καταρτίσουν τα κράτη μέλη εθνικά προγράμματα με στόχο τη 
διατήρηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που συνδέονται με το θαλάσσιο 
περιβάλλον·

3. θεωρεί σημαντική την υποστήριξη συμφωνιών και σχεδίων δράσης μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών με στόχο τη διατήρηση κοινών θαλάσσιων περιοχών· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει μια κοινή 
θαλάσσια πολιτική που θα βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση των ωκεανών και 
επισύρει την προσοχή στην ανάγκη περιβαλλοντικής και οικολογικής προστασίας των 
ωκεανών, ως εγγύησης για την οικονομική ανάπτυξη τομέων όπως η αλιεία, ο τουρισμός 
και άλλοι·

5. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης κατά της παράνομης, 
αδήλωτης και αρρύθμιστης αλιείας (IUU), η οποία αποτελεί βασική απειλή για την 
ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων·

6. υπενθυμίζει τη σημασία του έβδομου προγράμματος πλαίσιο για τις δραστηριότητες στον 
τομέα της έρευνας και την ανάγκη να θεωρηθεί η αλιεία και η βιώσιμη εκμετάλλευση των 
ωκεανών ως στρατηγική προτεραιότητα για τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

7. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα προγράμματα διαχείρισης και ανασύστασης 
των πόρων που εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη ιχθύων, τα οποία συχνά δεν συνάδουν με 
την ορθή παρακολούθηση των ειδών αυτών· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει πιο 
συγκεκριμένα μέτρα, που θα είναι συμβατά με τα εργαλεία και τις μεθόδους αλιείας που 
χρησιμοποιούνται στις εν λόγω βιογεωγραφικές περιοχές· 

8. λαμβάνει υπόψη ότι η προώθηση επιλεκτικών μεθόδων αλιείας αποτελεί προτεραιότητα 
διότι θα συμβάλει στην αειφορία της αλιείας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω 
της μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

9. ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει καλύτερα κατά πόσον τηρείται η κοινοτική νομοθεσία 
που αφορά την καταπολέμηση της ρύπανσης και της υποβάθμισης των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων· 

10. χαιρετίζει την πρωτοβουλία εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών να συμπεριλάβουν 
τα θαλάσσια και τα ποτάμια οικοσυστήματα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 
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NATURA 2000 και ζητεί να δοθεί έμφαση και στις περιοχές αναπαραγωγής των 
ιχθυοαποθεμάτων·

11. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την επέκταση του δικτύου NATURA 2000 
στα δέκα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, δεδομένου ότι, με την προσχώρηση των τελευταίων, η Μαύρη Θάλασσα 
αποτελεί πλέον τμήμα των κοινοτικών υδάτων·

12. εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στη βιοποικιλότητα 
η εισαγωγή εξωτικών ειδών και η πιθανή διαφυγή γενετικώς τροποποιημένων ιχθύων στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, και ζητεί από την Επιτροπή περαιτέρω εξέταση των κινδύνων·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τη δυνατότητα διαφυγής γενετικώς τροποποιημένων 
ιχθύων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και την πιθανότητα αναπαραγωγής τους με 
τοπικούς ιχθύες, γεγονός που ενδέχεται να διαταράξει τη βιοποικιλότητα σε αυτά τα 
οικοσυστήματα· ζητεί από την ΕΚ να απαγορεύσει την είσοδο στην ΕΕ γενετικώς 
τροποποιημένων ιχθύων που προορίζονται για την τροφική αλυσίδα της·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κίνητρα και να υποστηρίξει τις μελέτες που 
αφορούν την καλλιέργεια νέων ειδών υπό αιχμαλωσία, ιδίως αυτών που αποτελούν 
αντικείμενο υπεραλίευσης, προκειμένου να δώσει απάντηση στις ανάγκες της αγοράς που 
αντιμετωπίζει τη δυνάμει απειλή της μείωσης των αλιευμάτων· 

15. καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει μελέτες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ιδίως
σε περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα και έντονη αλιευτική δραστηριότητα.

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκπεφρασμένη πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
ειδική νομοθεσία για την οικολογική πιστοποίηση των ιχθύων και την παροτρύνει να 
υποβάλει το συντομότερο νομοθετική πρόταση·

17. ζητεί από την ΕΚ να καθιερώσει ουσιαστικούς ελέγχους για την απόρριψη υδάτων 
έρματος στα ύδατα της ΕΕ·

18. ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στους υπευθύνους για τις διαδοχικές 
καθυστερήσεις στη συγκρότηση των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων για την 
αλιεία, που είναι απαραίτητα για την καλύτερη παρακολούθηση και διατήρηση των 
αλιευτικών πόρων·

19. παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής 
γνώμης για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και 
των συναφών οικοσυστημάτων·

20. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη οικονομικής αποζημίωσης των τοπικών κοινοτήτων, τα 
εισοδήματα των οποίων ζημιώνονται λόγω των ειδικών δράσεων για τη διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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