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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δεδομένων και ειδικής αποτίμησης όσον αφορά τον 
τομέα της αλιείας και το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας στην τετάρτη 
έκθεση με θέμα την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην ΕΕ·

2. επαναβεβαιώνει τη σημασία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την προαγωγή 
της κοινωνικοοικονομικής συνοχής των παράκτιων πληθυσμών, της τοπικής ανάπτυξης 
και των πολιτιστικών παραδόσεων·

3. υπογραμμίζει ότι την τελευταία δεκαετία ο τομέας της αλιείας έχει υποστεί μείωση της 
απασχόλησης (κατά 35%), των σκαφών (κατά 20%) και των αλιευμάτων (κατά 28%), 
στοιχείο το οποίο είχε σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες σε μειονεκτικές 
περιφέρειες και κοινότητες·

4. υπενθυμίζει ότι μετά την πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ ορισμένες περιοχές του "Στόχου 
1", στις οποίες υπήρχε σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της αλιείας, ζημιώθηκαν 
αδίκως εξ αιτίας του αποκαλούμενου "στατιστικού αποτελέσματος", χωρίς να έχουν 
επιλυθεί τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ούτε να έχουν εκλείψει 
οι υφιστάμενες ανισότητες·

5. ζητεί πάραυτα η διαρθρωτική πολιτική της ΕΕ για τον τομέα της αλιείας να προωθεί 
αποτελεσματικά τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα, τη διατήρηση 
της απασχόλησης, ένα δίκαιο εισόδημα και μία βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και 
εργασίας των αλιέων·

6. εκφράζει τη λύπη του διότι οι πιστώσεις που εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
για την Ένωση των είκοσι επτά δεν διαφέρουν κατά πολύ από τον προϋπολογισμό του 
χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας στην ΕΕ των 15, θεωρεί δε ότι η 
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας θα πρέπει να ενισχυθεί·

7. εκτιμά ότι η ύπαρξη της ΚΑΠ επιβάλλει την ύπαρξη σημαντικών δημοσιονομικών μέσων 
προσαρμοσμένων στον  τομέα της αλιείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως δε για την 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, ώστε να δοθεί αποτελεσματική απάντηση στις ανάγκες 
και τις προκλήσεις που ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει·

8. υπογραμμίζει την απαραίτητη συμβολή του τομέα  της αλιείας στις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες των κοινοτήτων αλιέων στις περιοχές σύγκλισης ή σε αυτές που πάσχουν λόγω 
της δυσμενούς γεωγραφικής τους θέσης ή λόγω μόνιμων μειονεκτημάτων, όπως είναι οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, αλλά επίσης σε εκείνες των φτωχών κοινοτήτων αλιέων στις 
περιοχές που ευημερούν·

9. εκφράζει τη λύπη του, διότι εμμένουν και μάλιστα μεγεθύνονται οι ασυμμετρίες μεταξύ 
περιφερειών και οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων κρατών 
μελών αλλά και εντός ενός εκάστου εξ αυτών· υπογραμμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη και 
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ορισμένες περιφέρειες παρουσιάζονται επί του παρόντος να μη συγκλίνουν εντός της ΕΕ·

10. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής συνιστά ουσιώδες μέσο προς προώθηση της άμβλυνσης 
των ασυμμετριών μεταξύ περιφερειών και των κοινωνικών ανισοτήτων, για να ευνοήσει 
την πραγματική σύγκλιση και να τονώσει την αύξηση και την απασχόληση, ενώ 
ταυτόχρονα χρησιμεύει για την ανακατανομή και αντιστάθμιση του κόστους της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές· για τον λόγο αυτό εκτιμά 
ότι πρέπει να ενισχυθεί η χρηματοδότησή της από την Κοινότητα και να εξασφαλίζεται η 
ορθή εκτέλεσή της·

11. απορρίπτει οιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής νέων προϋποθέσεων – όπως είναι 
πολιτικοοικονομικά κριτήρια επιδόσεων – για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, οι οποίες θα περιόριζαν ακόμη περισσότερο την 
πρόσβαση σε αυτή την πολιτική κυρίως για τις περιοχές σύγκλισης· εκτιμά ότι το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης για την 
επιλεξιμότητα για την πολιτική συνοχής της ΕΕ·

12. ενόψει της δημιουργίας, στο μέλλον, μιας "ναυτιλιακής πολιτικής" σε επίπεδο ΕΈ, 
υπογραμμίζει την αρχή ότι στις νέες προτεραιότητες πρέπει να  αντιστοιχούν νέα και 
άφθονα δημοσιονομικά μέσα και, συνεπώς, δεν πρέπει να ζημιωθεί το Ευρωπαϊκό 
Αλιευτικό Ταμείο (ΕΑΤ).
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