Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας
Χρηματοδοτούμενη αρχικά από το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της
Αλιείας (ΧΜΠΑ), η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική χρηματοδοτήθηκε κατά την περίοδο
2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) και χρηματοδοτείται σήμερα
από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με πόρους ύψους
6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ΕΤΘΑ στηρίζει τους αλιείς
στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία, στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στην
προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και χρηματοδοτεί έργα με
στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
ευρωπαϊκές ακτές.

Νομική βάση
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής,
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
Κανονισμός (EΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Στόχοι
Κύριος στόχος της αλιευτικής διαρθρωτικής πολιτικής είναι η παροχή χρηματοδοτικών
μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και για τη
βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Βοηθά τους αλιείς
να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις, όπως εκείνες που σχετίζονται με την
απαγόρευση των απορρίψεων, τα νέα μέτρα ασφαλείας καθώς και τις αλλαγές των
συνθηκών εργασίας, τη συλλογή δεδομένων και τις λιμενικές υποδομές.

Επιτεύγματα
Α.

Ιστορικό

Η αλιευτική διαρθρωτική πολιτική ξεκίνησε το 1970 με την απόφαση να ζητηθεί από το
Τμήμα Προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και
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Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) να υποστηρίξει δραστηριότητες ναυπήγησης, εκσυγχρονισμού,
εμπορίας και μεταποίησης στον τομέα της αλιείας.
Το 1992 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου αποφάσισε να ενσωματώσει
την αλιευτική διαρθρωτική πολιτική στα Διαρθρωτικά Ταμεία με δικό της στόχο, τον
στόχο 5(α) (προσαρμογή των διαρθρώσεων της αλιείας), και δικό της χρηματοδοτικό
μέσο, το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ). Για την
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία,
εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 1994-1999 η κοινοτική πρωτοβουλία PESCA για την
αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας, από κοινού με συνοδευτικά μέτρα όπως η
πρόωρη συνταξιοδότηση, οι πριμοδοτήσεις σε νέους αλιείς κ.λπ.
Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2000 εγκρίθηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές
που συμπεριελάμβαναν την ενσωμάτωση των διαρθρωτικών προβλημάτων των
εξαρτώμενων από την αλιεία περιοχών στον νέο στόχο 2 των Διαρθρωτικών Ταμείων
και τη μη ανανέωση της πρωτοβουλίας PESCA το 2000. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1263/1999 του Συμβουλίου καθόρισε το νέο πλαίσιο παρέμβασης του ΧΜΠΑ για
την περίοδο 2000-2006, με σκοπό να εξευρεθεί μια βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των
αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους.
Β.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ)

1.
Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, το ΕΤΑλ αντικατέστησε το ΧΜΠΑ από
την περίοδο 2007-2013 και είχε πέντε προτεραιότητες:
—

στήριξη των κύριων στόχων της ΚΑΠ, με τη διασφάλιση της βιώσιμης
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων και τη σταθερή ισορροπία μεταξύ των
πόρων αυτών και της ικανότητας του αλιευτικού στόλου της ΕΕ·

—

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας των
επαγγελματιών του κλάδου·

—

προαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον αλιευτικών μεθόδων και μεθόδων
παραγωγής·

—

παροχή επαρκούς στήριξης στους απασχολούμενους στον τομέα·

—

διευκόλυνση της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Για την περίοδο 2007-2013, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΑλ ανήλθε σε
3 849 εκατομμύρια ευρώ (2 908 εκατομμύρια ευρώ για τις περιοχές σύγκλισης και
941 εκατομμύρια ευρώ για τις λοιπές περιοχές).
2.

Τύποι δράσεων

—

μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (ενίσχυση για τον
μόνιμο ή προσωρινό παροπλισμό αλιευτικών σκαφών ή για κατάρτιση, απόκτηση
νέας ειδικότητας ή πρόωρη συνταξιοδότηση των αλιέων)·

—

υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία: προώθηση της απόκτησης και χρήσης
εξοπλισμού και μεθόδων που μειώνουν τον αντίκτυπο της αλιείας στο περιβάλλον,
ιδίως της αλιείας από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις·
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—

μέτρα κοινού ενδιαφέροντος: έργα που συνέβαλαν στη βιώσιμη ανάπτυξη ή τη
διατήρηση των πόρων, στην ενίσχυση των αγορών αλιευτικών προϊόντων ή
την προώθηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών του
αλιευτικού κλάδου, ήταν επιλέξιμα για ενίσχυση·

—

βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών παράκτιων περιοχών: υποστήριξη μέτρων και
πρωτοβουλιών με σκοπό τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της οικονομικής
ανάπτυξης σε περιοχές που πλήττονται από τη μείωση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων·

—

τεχνική βοήθεια: δράσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία, την
παρακολούθηση, τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, την αξιολόγηση και τους
εξωτερικούς και εσωτερικούς ελέγχους που απαιτούνται για την εφαρμογή του
προτεινόμενου κανονισμού.

Τα κράτη μέλη ήταν αρμόδια για την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ
αυτών των πέντε προτεραιοτήτων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
Για να υλοποιηθεί η συμφωνία του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο σχετικά με τη
νέα και πλήρως αναθεωρημένη ΚΑΠ, το ΕΤΘΑ τροποποιήθηκε περαιτέρω, βάσει της
πρότασης της Επιτροπής και της αρχικής τροποποίησης του Κοινοβουλίου το 2013, και
έλαβε την τελική μορφή του στο πλαίσιο συμφωνίας με το Συμβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020. Το Ταμείο
αποτελεί μέρος του τομέα 2: Βιώσιμη ανάπτυξη και φυσικοί πόροι. Αποτελεί το
κύριο χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ)
της ΕΕ. Ένα μικρό ποσό του ΕΤΘΑ αποσκοπεί στη στήριξη μιας ολοκληρωμένης
θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ). Η ΚΑΠ προωθεί κυρίως τη βιώσιμη αλιεία, τη βιώσιμη
υδατοκαλλιέργεια, τον έλεγχο και την επιβολή, τη συλλογή δεδομένων και τη γαλάζια
οικονομία. Το ΕΤΘΑ στηρίζει επίσης στόχους σε επίπεδο ΕΕ για θαλάσσια και
παράκτια ζητήματα όπως η διεθνής διακυβέρνηση, οι γνώσεις για τη θάλασσα και ο
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Για την περίοδο 2014-2020, το συνολικό ποσό
που διατέθηκε στο ΕΤΘΑ είναι 6 400 εκατομμύρια ευρώ. Τα ΕΔΕΤ λειτουργούν
σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες και διατάξεις (βλ. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013) που βελτιώνουν και εναρμονίζουν τον συντονισμό και την εφαρμογή τους
Το ΕΤΘΑ συγχρηματοδοτεί έργα από κοινού με εθνικούς πόρους: διατίθεται τμήμα
του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου σε κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με το
μέγεθος του αλιευτικού του τομέα (επίπεδο απασχόλησης και παραγωγής, μέγεθος του
αλιευτικού στόλου κ.λπ.). Στη συνέχεια, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα επιχειρησιακό
πρόγραμμα που περιγράφει την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, το οποίο θα
πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Οι εθνικές αρχές έχουν εντολή να επιλέγουν
τα προς χρηματοδότηση έργα, και είναι από κοινού αρμόδιες με την Επιτροπή για την
εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος.
Το εν λόγω πρόγραμμα στηρίζει τους εξής τέσσερις κύριους τομείς:
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Α.

Βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη αλιεία στην ΕΕ

—

επένδυση σε πιο επιλεκτικά εργαλεία αλιείας προκειμένου να εξαλειφθεί το
φαινόμενο των απορρίψεων και, με τον τρόπο αυτό, να υπάρξει διαχείριση
των επιπτώσεων της υποχρέωσης εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων που
προβλέπεται από την αναθεωρημένη ΚΑΠ ήδη από το 2015·

—

απόδοση προτεραιότητας, κατόπιν ειδικού αιτήματος του Κοινοβουλίου, στη
συλλογή δεδομένων και στους ελέγχους μέσω σημαντικής αύξησης του τμήματος
του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ που διατίθεται για τον σκοπό αυτό·

—

εφαρμογή μέτρων για τη διαφύλαξη των αποθεμάτων, όπως είναι οι περίοδοι
βιολογικής ανάπαυσης·

—

πάγωμα επιχορηγήσεων για επαγγελματίες που δεν συμμορφώνονται με τους
κανόνες της ΚΑΠ.

Β.

Ένας ανταγωνιστικός αλιευτικός τομέας στην ΕΕ

—

ενίσχυση εισόδου (επενδύσεις ύψους μέχρι και 75 000 ευρώ σε σκάφη κάτω των
12 μέτρων) για αλιείς ηλικίας κάτω των 40 ετών με πέντε τουλάχιστον χρόνια
επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα·

—

στήριξη της διαφοροποίησης των εισοδηματικών πηγών των αλιέων μέσω
επικουρικών δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, αλιευτικός τουρισμός)· αξίζει να
επισημανθεί ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε την επιλογή της κατάρτισης των αλιέων
σε νέο αντικείμενο εκτός αλιευτικού τομέα που αρχικά είχε προτείνει η Επιτροπή·

—

επενδύσεις στα σκάφη για την καλύτερη διαχείριση των αλιευμάτων και τη
βελτίωση της ποιότητάς τους και επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές για να είναι
δυνατή η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης·

—

στήριξη της καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης περισσότερο
σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον σκαφών·

—

στήριξη των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που εκπονούν οι οργανώσεις των
παραγωγών·

—

οικονομική ενίσχυση της οριστικής παύσης δραστηριοτήτων για τη διάλυση
σκαφών προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα και η αλιευτική προσπάθεια του
στόλου·

—

ενίσχυση της αντικατάστασης κινητήρων με σκοπό τη μείωση της ισχύος και των
εκπομπών CO2 (υπό την προϋπόθεση της μείωσης ισχύος κινητήρων για σκάφη
μεταξύ 12 και 24 μέτρων).

Γ.

Καλύτερες κοινωνικές συνθήκες:

—

επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας στα σκάφη·

—

επαγγελματική κατάρτιση για αλιείς·

—

θέσπιση ταμείου αλληλασφαλίσεως για την κάλυψη φυσικών καταστροφών
και ατυχημάτων περιβαλλοντικού ή υγειονομικού χαρακτήρα (για την κάλυψη
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των αλιέων, καθώς και των οστρακοκαλλιεργητών σε περίπτωση νεκρωτικών
ασθενειών των καλλιεργούμενων οστράκων).
Δ.

Γαλάζια ανάπτυξη (υδατοκαλλιέργεια)

—

στήριξη για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της
μεταφοράς γνώσης·

—

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

—

πρωτοβουλίες για την προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας
και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την υδατοκαλλιέργεια·

—

προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της
δημόσιας υγείας και ασφάλειας·

—

ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και
της διά βίου μάθησης. Για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, οι στρατηγικές
ευφυούς εξειδίκευσης (RIS3) είναι σημαντικές διότι: υιοθετούν μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση, με την πρόβλεψη νέων πρωτοβουλιών και εφαρμογών που
μπορούν να ενταχθούν σε όλες τις υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες
μέσω της προώθησης της καινοτομίας, της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και
προσεγγίσεων από τη βάση προς την κορυφή. Συνεπώς, οι εν λόγω αρχές
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της γαλάζιας
ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός
Για την περίοδο 2014-2020, το ΕΤΘΑ ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 89%
του Ταμείου αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από τα κράτη μέλη και χρησιμοποιείται
για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, με την παροχή
περισσότερων εργαλείων της αγοράς για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες,
την προώθηση της κοινής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, και τη στήριξη
της αλιείας μικρής κλίμακας. Από το ποσό αυτό:
—

4 340 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων για μέτρα που σχετίζονται με τη μεταποίηση
και την εμπορία, την τεχνική βοήθεια, την τοπική ανάπτυξη και τη στήριξη των
αλιευτικών περιοχών·

—

580 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για μέτρα ελέγχου και επιβολής, έτσι ώστε
να παρακολουθείται η συμμόρφωση με την ΚΑΠ και να προστατεύεται η ισότιμη
πρόσβαση σε υγιή αποθέματα. Τα μέτρα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο
της πρόσβασης σε περιοχές αλιείας, την αλιευτική προσπάθεια, τα συνολικά
επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις·

—

520 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τη χρηματοδότηση της συλλογής
δεδομένων προκειμένου να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη διαχείριση της αλιείας
(π.χ. κατανόηση και παρακολούθηση των εμπορικών ειδών και της δυναμικής της
αλιείας ενός αποθέματος καθώς και των μικτών τύπων αλιείας, και οικολογική
μοντελοποίηση των περιφερειακών λεκανών)·
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—

71 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για μέτρα γαλάζιας οικονομίας, ώστε να υπάρξει
βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας με βάση τους θαλάσσιους
πόρους σε τομείς όπως η θαλάσσια επιτήρηση, βελτίωση των γνώσεων για τη
θάλασσα και τα οικοσυστήματα, και υπεύθυνη εκμετάλλευση των νέων θαλάσσιων
πόρων (ενέργεια, βιοτεχνολογία, κ.λπ.)·

—

192,5 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την αποζημίωση των εξόχως απόκεντρων
περιοχών (ΕΑΠ), των οποίων οι στόλοι αποτελούνται κυρίως από σκάφη αλιείας
μικρής κλίμακας. Το ΕΤΘΑ λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των εξόχως
απόκεντρων περιοχών, με την εντατικοποίηση των δημόσιων ενισχύσεων και ένα
ειδικό καθεστώς αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.

Η Επιτροπή διαχειρίζεται άμεσα το υπόλοιπο 11% για τη στήριξη έργων σε επίπεδο
ΕΕ για θαλάσσια και παράκτια ζητήματα, μεταξύ άλλων για τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασμό, τη διεθνή διακυβέρνηση και συνεργασία, καθώς και την ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)
Η διαθρωτική βοήθεια στην ΚΑΠ διέπεται από το ΠΔΠ, το οποίο καθορίζει τα ετήσια
ανώτατα ποσά που μπορεί να δαπανήσει η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.
Παρέχει ένα σύστημα για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τη δημοσιονομική
πειθαρχία, το οποίο εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ θα είναι προβλέψιμες και
θα παραμένουν εντός των συμφωνημένων ορίων για περίοδο αρκούντως μεγάλη
ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα των κοινών πολιτικών. Το ΠΔΠ
2014-2020 χωρίζεται σε έξι κατηγορίες δαπανών που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς
τομείς δραστηριοτήτων, ένας από τους οποίους είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και οι
φυσικοί πόροι, και ο οποίος περιλαμβάνει την ΚΑΠ και διαθέτει προϋπολογισμό του
ανέρχεται σε 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε
την πρότασή της για το ΠΔΠ 2021-2027, και, στις 12 Ιουνίου 2018, η ΓΔ MARE
δημοσίευσε την πρότασή της για το ΕΤΘΑ στην οποία περιγράφονται οι ακόλουθες
βασικές προτεραιότητες:
—

προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών
πόρων·

—

συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω βιώσιμων και
ανταγωνιστικών υδατοκαλλιεργειών και αγορών·

—

ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των
ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων·

—

ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών,
προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη
διαχείριση.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το Κοινοβούλιο ψηφίζει τόσο επί του προϋπολογισμού όσο και επί της απαλλαγής
του. Οι συννομοθέτες ψηφίζουν την πρόταση του ΕΤΘΑ χρησιμοποιώντας τη συνήθη
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νομοθετική διαδικασία. Το Κοινοβούλιο ελέγχει διεξοδικά τις δαπάνες της ΕΕ μέσω των
ΕΔΕΤ κατά την ετήσια διαδικασία απαλλαγής.
Στις 6 Ιουλίου 2016, το Κοινοβούλιο συζήτησε και ενέκρινε μια έκθεση πρωτοβουλίας
σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020[1],
ως τη συμβολή του στη διαδικασία πριν από την παρουσίαση της ενδιάμεσης
επανεξέτασης του ΠΔΠ από την Επιτροπή. Στις 11 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή
Αλιείας ψήφισε επί της γνωμοδότησής της προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών
σχετικά με «Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ
μετά το 2020».
Στις 13 Μαρτίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ορισμένους κανόνες
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση[2]. Ο εν λόγω κανονισμός της ΕΕ ισχύει για το εν
εξελίξει ΕΤΘΑ της περιόδου 2014-2020.
Στις 4 Απριλίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την περίοδο 2021-2027[3]. Το εν λόγω
Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στην παροχή στοχευμένης χρηματοδότησης από
τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη στήριξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της
θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης σχετικά
με τη διακυβέρνηση των ωκεανών.
Carmen-Paz Martí
05/2019

[1]ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 64.
[2]P8_TA-PROV(2019)0183.
[3]P8_TA(2019)0343.
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