
 

AD\1119274EL.docx  PE595.662v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Προϋπολογισμών 
 

2016/2016(INI) 

7.3.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

προς την Επιτροπή Αλιείας 

σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές 

(2016/2016(INI)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Esteban González Pons 

 



 

PE595.662v02-00 2/6 AD\1119274EL.docx 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1119274EL.docx 3/6 PE595.662v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 

να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

στο άρθρο 349, επιτρέπει, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων 

περιφερειών (ORs), τη θέσπιση ειδικών μέτρων στις περιφέρειες αυτές, στο πλαίσιο των 

κοινών πολιτικών, όπως η αλιευτική πολιτική· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού 

Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή 

Αλιευτική Πολιτική (KAλΠ), αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών και επιτρέπει μια διαφοροποιημένη στάση σε αυτές· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός στόλος που έχει βάση στις εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες αποτελείται κυρίως από παλαιά σκάφη, μικρότερα των 12 μέτρων, που δεν 

έλαβαν στο παρελθόν ενισχύσεις για εκσυγχρονισμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο 

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των σκαφών και επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας σε 

αυτά·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές η οικονομική κρίση έγινε 

ιδιαίτερα αισθητή και οι εκεί αλιευτικοί κλάδοι πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα των 

ιδιαίτερων διαρθρωτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση στην έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ/EMFF) και των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

του ΕΤΘΑ και συνεπώς η καθυστερημένη εφαρμογή των υποστηρικτικών διατάξεων του 

ΕΤΘΑ, έχουν επιφέρει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες σε ορισμένες επιχειρήσεις στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές· 

1. σημειώνει τις γενικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη βελτίωση των σκαφών, 

θεωρεί όμως λυπηρό το ότι στις διατάξεις αυτές δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένα 

μέτρα τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την κατάσταση των 

αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· 

2. διαπιστώνει τις δυσχέρειες ή ακόμα και την αδυναμία ορισμένων αλιέων στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις και/ή ασφάλιση για τα 

σκάφη τους· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει, στην προοπτική του επόμενου πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, τη θέσπιση ενισχύσεων για την προοδευτική ανανέωση των 

στόλων μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, με στόχο τη βελτίωση της 

ασφάλειας και της αποδοτικότητάς τους, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα οδηγήσει στην 

αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων τους, ούτε θα υπονομεύσει τον προϋπολογισμό ή τη 

βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων· 

4. καλεί την Επιτροπή, όποτε υποβάλλει προτάσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά 

με τα κριτήρια υπολογισμού του επιπλέον κόστους που οφείλεται στα ειδικά 
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μειονεκτήματα των ΕΑΠ, να εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο των κλιματολογικών και 

γεωγραφικών συνθηκών· 

5. προτείνει να αυξηθεί η ένταση των ενισχύσεων για αντικατάσταση κινητήρων στις 

εξόχως απόκεντρες περιφέρειες όπου τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι 

κλιματολογικές συνθήκες και η κλιματική αλλαγή έχουν καθοριστικό αρνητικό αντίκτυπο 

για τους στόλους τους· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, με στόχο την ανάπτυξη του 

τοπικού αλιευτικού κλάδου στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τη χρήση των 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ, των συνεργειών μεταξύ όλων των 

ταμείων που είναι ενταγμένα στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, καθώς και όλων των άλλων 

σχετικών ευρωπαϊκών μέσων και πολιτικών, σε συμφωνία με τη στρατηγική της ΕΕ για 

μια ανάπτυξη ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς· 

7. ζητεί να συνεχιστεί η προσπάθεια για την απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε 

να διευκολυνθεί η πρόσβαση των στόλων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στις 

ενωσιακές χρηματοδοτήσεις· 

8. συνιστά να συνεκτιμήσει η μελλοντική Κοινή Αλιευτική Πολιτική πλήρως τις 

ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών και να τους επιτρέψει να υλοποιήσουν 

τις μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες που κρύβει η 

ορθολογική ανάπτυξη των αλιευτικών κλάδων τους· 

9. συνιστά ως εκ τούτου να δημιουργηθεί μετά το έτος 2020 ένα ειδικό ταμείο για την αλιεία 

στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατά το πρότυπο του Προγράμματος ειδικών μέτρων 

λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα (POSEI), που έχει αποδείξει τη 

χρησιμότητά του για τη στήριξη της γεωργίας στις περιφέρειες αυτές· συνιστά ειδικότερα, 

μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης αλιείας και υγιών αποθεμάτων ως στόχων, να επιτρέπει το 

ταμείο αυτό τη χορήγηση ενίσχυσης για την ανανέωση του στόλου σε αυτές τις 

περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών αλιείας μικρής κλίμακας και 

παραδοσιακής αλιείας που εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους στα λιμάνια τους· 
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