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ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
ΖΗΤΟΎΝ:

Να σταματήσει η υπεραλίευση  
έως το 2015
Με δεδομένο ότι τρία στα τέσσερα ευρωπαϊκά ιχθυαποθέμα-
τα για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες βρίσκο-
νται σε κακή κατάσταση, πρέπει να δράσουμε τώρα. Η ΕΕ 
πρέπει να τερματίσει την υπεραλίευση έως το 2015 προκει-
μένου η ανασύσταση των αποθεμάτων έως το 2020 να διατη-
ρείται πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέ-
γιστη βιώσιμη απόδοση (MΒΑ). Αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
για να εξασφαλιστεί επικερδής αλιευτική βιομηχανία, που 
δεν θα εξαρτάται πλέον από δημόσια χρηματοδότηση – με 
περισσότερα ψάρια στη θάλασσα, οι αλιείς θα μπορούν να 
αλιεύουν λιγότερο και να κερδίζουν περισσότερα. Στην αλι-
ευτική γλώσσα: θέλουμε να επιτύχουμε θνησιμότητα λόγω 
αλιείας κάτω του δείκτη μέγιστης βιώσιμης αλιευτικής από-
δοσης (Fmsy) έως το 2015, ώστε να έχουμε βιομάζα πάνω 
από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (Bmsy) έως το 2020. 

Να αποκεντρωθεί η 
λήψη αποφάσεων
Οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμ-
ματα καθορίζονται σε επίπεδο 
ΕΕ – αλλά οι τρόποι επίτευξης 
των στόχων αποφασίζονται και 
εφαρμόζονται σε επίπεδο που 
βρίσκεται πιο κοντά σε άτομα που 
εξαρτώνται από την αλιεία και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στη 
διαδικασία αυτή πρέπει να συμμε-
τέχουν διαχειριστές, αλιείς, επι-
στήμονες, η κοινωνία των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Να καταστεί η προστασία του 
περιβάλλοντος απαραίτητη 
προϋπόθεση
Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με τη σω-
στή σειρά και να δώσουμε προτεραιότητα 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Μόνο 
με περισσότερα ψάρια στη θάλασσα μπο-
ρούμε να έχουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας 
για τους αλιείς σε κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντι-
κούς στόχους έναντι των βραχυπρόθεσμων 
οικονομικών οφελών.

Να δοθεί τέλος στις απορρίψεις ψαριών 
Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ψαριών και άλλων ειδών ξαναρίχνονται νε-
κρά στη θάλασσα κάθε χρόνο. Αυτή η τρομερή σπατάλη πρέπει να σταμα-
τήσει. Θέλουμε να απαγορευτεί η απόρριψη ψαριών στην ΕΕ, έτσι ώστε 
κανένα ψάρι να μη ρίχνεται στη θάλασσα και όλα τα ψάρια που εκφορτώ-
νονται να αφαιρούνται από την ποσόστωση. Αυτό πρέπει να συνοδευτεί 
με κίνητρα για τους αλιείς ώστε να αποφεύγεται εξαρχής η αλίευση των 
ανεπιθύμητων θαλάσσιων ειδών –για παράδειγμα με τη χρήση πιο επιλε-
κτικού εξοπλισμού– καθώς και με μέτρα που θα εμποδίζουν τη δημιουρ-
γία παράλληλης αγοράς για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Όλα αυτά θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός πενταετίας. 

Να διατεθεί δημόσια χρηματοδότηση για τη μετάβαση του αλιευτικού στόλου
Πρέπει να δοθεί τέλος στις επιδοτήσεις που οδηγούν σε υπεραλίευση. Τα κονδύλια δεν πρέπει να χρησιμοποιού-
νται για την ενίσχυση της ικανότητας του αλιευτικού στόλου. Αντιθέτως, η δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να συνδράμει τη μετάβαση σε βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για παράδειγμα επιδοτώντας επιλε-
κτικό αλιευτικό εξοπλισμό και υιοθετώντας αλιευτικές πρακτικές λιγότερο καταστρεπτικές για το περιβάλλον ή 
μέτρα κοινού συμφέροντος, όπως ελέγχους, συλλογή δεδομένων κ.λπ.
Η αλιεία σε μικρότερη ένταση από την προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη της MΒΑ απαιτεί βραχυπρόθε-
σμη μείωση των αλιευμάτων, για μια μεταβατική περίοδο, με παράλληλη ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα πρέπει να παρέχει 
χρηματοδότηση ώστε να συνδράμει τους αλιείς τους, για παράδειγμα για επανακατάρτιση ή διαφοροποίηση των 
επιχειρήσεών τους.

Να καταρτιστούν μακροπρόθεσμα 
σχέδια διαχείρισης
Θέλουμε σαφείς κανόνες ελέγχου της αλιείας που θα 
καθιστούν παράνομη την υπεραλίευση και θα αποτρέ-
πουν τον καθορισμό των ποσοστώσεων σε επίπεδα 
υψηλότερα από τα επιστημονικώς συνιστώμενα. Για 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να καταρτιστούν δεσμευτικά 
και μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης για όλους τους 
τύπους αλιείας. Με την ύπαρξη αυστηρών σχεδίων, οι 
υπουργοί δεν θα είναι σε θέση να παίζουν με τις αλιευ-
τικές ποσοστώσεις και να θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον 
των ανθρώπων που εξαρτώνται από την αλιεία.

Να σταματήσει η 
ιδιωτικοποίηση της θάλασσας
Δεν υποστηρίζουμε την πρόταση της Επι-
τροπής να καταστούν υποχρεωτικές στα 
κράτη μέλη οι μεταβιβάσιμες παραχωρή-
σεις αλιευμάτων. Οι υποχρεωτικές μεταβι-
βάσιμες παραχωρήσεις αλιευμάτων θα σή-
μαιναν την ιδιωτικοποίηση ενός δημόσιου 
πόρου –της θάλασσας– κάτι το οποίο δεν 
είναι αποδεκτό. Τα αποθέματα αλιευμάτων 
δεν αποτελούν ιδιωτική περιουσία.

Να δοθεί προτεραιότητα στην πρόσβαση σε αλιευτικά 
σκάφη χαμηλού αντικτύπου 
Το δικαίωμα αλιείας πρέπει να παρέχεται με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
κριτήρια. Θέλουμε να δώσουμε πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε εκείνους που 
αλιεύουν κατά τρόπο που είναι λιγότερο επιζήμιος για το περιβάλλον και δημι-
ουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι άδειες αλιείας δεν 
πρέπει να χορηγούνται με βάση το ιστορικό των αλιεύσεων, επειδή κάτι τέτοιο 
θα ανταμείψει εκείνους που έχουν συνεισφέρει περισσότερο στην υπεραλίευ-
ση. Τα αποθέματα αλιευμάτων αποτελούν δημόσιους πόρους και πρέπει να αξιο-
ποιούνται έτσι ώστε να επωφελείται το σύνολο της κοινωνίας.

Να γίνεται υπεύθυνη αλίευση στον υπόλοιπο κόσμο
Το 28% των ψαριών που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ μεταφέρονται εκτός των υδάτων 
της ΕΕ. Τα σκάφη αυτά πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες, οι οποίοι διέπουν τα 
σκάφη εντός της ΕΕ. Στις αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ πρέπει να 
αλιεύουν μόνο πλεόνασμα του αποθέματος που δεν είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση 
του τοπικού πληθυσμού. Οι πλοιοκτήτες πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι για τις άδειες αλιείας.

Να ακολουθούν όλοι τους 
κανόνες
Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις εναντίον 
των κρατών μελών που δεν τηρούν πλήρως 
τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, όπως η αναφορά 
πλήρων στοιχείων σχετικά με την ικανότητα 
του αλιευτικού στόλου και τα αλιεύματα. 
Σήμερα πολλά κράτη μέλη δεν τηρούν τις πιο 
βασικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
ΚΑΠ και πρέπει να θεωρηθούν υπόλογα.
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Οι θαλάσσιοι πόροι αποτελούν δημόσιο αγαθό, 
όχι ιδιωτικούς πόρους. Το δικαίωμα εκμετάλ-
λευσης αυτών των πόρων πρέπει, συνεπώς, 
να κατανέμεται σύμφωνα με κριτήρια που δι-
ασφαλίζουν ότι η αλιεία συμβάλλει όσο το δυ-
νατόν περισσότερο στο δημόσιο συμφέρον. Οι 
Πράσινοι προτείνουν να στηρίζεται η κατανο-
μή του δικαιώματος αλίευσης σε κριτήρια και 
όχι σε δυνάμεις της αγοράς – συγκεκριμένα 
στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές 
της αλιείας. Οι αλιείς θα πρέπει να αποδεικνύ-
ουν ότι οι αλιευτικές τους δραστηριότητες 
δεν βλάπτουν το θαλάσσιο περιβάλλον και ότι 
συμβάλλουν σημαντικά στις παράκτιες αλιευ-
τικές κοινότητες. Αυτή η άποψη σχετικά με το 
ποιος πρέπει να έχει δικαίωμα αλίευσης δια-
μορφώνει τα αιτήματα των Πρασίνων και οδη-
γεί στα ακόλουθα.

Η Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβοúλίο
Rue Wiertz 60 - 1047 Βρυξέλλες
Βέλγιο
www.greens-efa.eu
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