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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν υπάρχει 

επαρκής προϋπολογισμός· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός αυτός συγκεντρώνεται 

στο τμήμα ΙΙΙ και τίτλο 11, "Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία"· επισημαίνει ότι το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλιεία (ΕΤΘΑ) που έχει περιορισμένους 

πόρους στη διάθεσή του σε σύγκριση με άλλα ενωσιακά ταμεία και υποχρεωτικές 

εισφορές στους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας και τις συμφωνίες 

για τη βιώσιμη αλιεία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού και ότι η 

μείωση των συνεχών περικοπών στις πιστώσεις που έχουν επέλθει στο τελευταίο 

κονδύλιο του προϋπολογισμού είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι οι προσδοκίες σχετικά με τη διεύρυνση του δικτύου συμφωνιών με τρίτες χώρες θα 

εκπληρωθούν· 

2. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να αποτυπώνει τους διακηρυγμένους 

στόχους πολιτικής για την απασχόληση, τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα· 

τονίζει ότι οι τομείς της αλιείας και των θαλάσσιων υποθέσεων αποτελούν επίσης πηγή 

απασχόλησης και ανάπτυξης και ότι συμβάλλουν ενεργά στην περιφερειακή ανάπτυξη 

και τη διαχείριση των φυσικών πόρων· 

3. τονίζει πως είναι σημαντική η κοινωνική και οικονομική διάσταση της αλιείας για τις 

τοπικές κοινότητες και ορισμένες θαλάσσιες, παράκτιες καιι νησιωτικές περιοχές που 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία· αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρηθούν 

αρκετές δημοσιονομικές προβλέψεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης στους 

παράκτιους, παραδοσιακούς  και μικρής κλίμακας στόλους  

4. υπογραμμίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αλιείας 

και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων είναι σημαντική και ότι ο ρόλος που αυτές 

διαδραματίζουν στη γαλάζια οικονομία είναι ζωτικός· 

5. τονίζει ότι η ΚΑλΠ συμβάλλει επίσης στην κοινωνική συνοχή στις εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες και τα νησιά ανοικτού πελάγους· υπογραμμίζει ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι αλιευτικές επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές επιβαρύνονται με πρόσθετες 

δαπάνες και για το λόγο αυτό θα πρέπει ειδικά να αναγνωριστούν και να στηριχθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ως περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 

προβλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

6. τονίζει ότι η εφαρμογή της νέας ΚαλΠ συνεπάγεται αλλαγή αντίληψης στη διαχείριση 

της αλιείας τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους αλιείς και υπενθυμίζει επ' αυτού 

τις δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη όταν 

μειώθηκαν οι πιστώσεις· 

7. επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης χωρίς 

περικοπές για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και των επενδύσεων επί των 
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πλοίων και στους λιμένες προκειμένου να διασφαλισθεί ευκολότερη εφαρμογή της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης· 

8. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής για τον έλεγχο της αλιείας μπορεί να 

υλοποιηθεί μόνο με τον εκσυγχρονισμό των μέσων που αυτή διαθέτει, πράγμα που δεν 

μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της· 

9. τονίζει πως είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση και διατήρηση 

τουλάχιστον του επιπέδου των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο τρέχον οικονομικό 

έτος για τη συλλογή δεδομένων, η οποία είναι ουσιαστικό στοιχείο για τη λήψη 

ορθολογικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σε ζητήματα αλιευτικής 

πολιτικής· 

10. τονίζει με έμφαση ότι σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής πρέπει να γίνουν επενδύσεις 

στους τομείς της ανάλυσης και διάδοσης γνώσης και κατανόησης των οικονομικών 

πτυχών της αγοράς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και για το λόγο αυτό το κονδύλιο 

του προϋπολογισμού που προορίζεται για την ενημέρωση σχετικά με την αγορά πρέπει 

να ενισχυθεί με τις απαραίτητες  πιστώσεις υποχρεώσεων προκειμένου να καλυφθούν 

οι προβλεπόμενες πιστώσεις πληρωμών· 

11. τονίζει πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που εστιάζουν στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας (ειδικά μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων), σε 

καινοτόμα σχέδια και τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, προκειμένου να 

αυξηθεί η προσθετική αξία των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με την προώθηση για 

παράδειγμα, της σήμανσης των προϊόντων ή του αλιευτικού τουρισμού, καθώς και στην 

προστασία και την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων· 

12. αποδίδει πολιτική προτεραιότητα στο ζήτημα της απασχόλησης των νέων στον εν λόγω 

τομέα· τονίζει ότι είναι καθήκον των κρατών μελών να κάνουν τα πάντα για να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στα διάφορα επαγγέλματα της αλιείας, 

αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων 

και των Διαρθρωτικών Ταμείων· 

13. επισημαίνει ότι, καθώς η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 θα 

συμπέσει με την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

2014-2020, το οικονομικό έτος 2017 είναι η κατάλληλη περίοδος για να διασφαλιστεί 

ότι η Ένωση διαθέτει επαρκείς πόρους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων και προβλέπει τις αναγκαίες πιστώσεις για την 

αντιμετώπιση των αναγκών χρηματοδότησης της ΚΑλΠ·  

14. τονίζει ότι πολλοί μεικτοί τύποι αλιείας θα πληγούν από την υποχρέωση εκφόρτωσης 

των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από 1ης Ιανουαρίου 2017 και ζητεί στη συνάρτηση 

αυτή τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής στον προϋπολογισμό για τη στήριξη της 

υποχρέωσης αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί και να προωθηθεί η έρευνα και η 

ανάπτυξη στον τομέα της επιλεκτικότητας του αλιευτικούς εξοπλισμού· 

15. επισημαίνει ότι όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της αλιείας εγκρίθηκαν 

πρόσφατα από τα κράτη μέλη, και έτσι κατά το οικονομικό έτος 2017 η Επιτροπή και οι 

εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να επιταχύνουν τις δράσεις για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
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υλοποίηση των σχετικών σχεδίων· πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα 

πρέπει να προβλέπει ένα κατάλληλο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης 

υποχρεώσεων για την πρόληψη προβλημάτων πληρωμής και χρηματοδοτικών 

περικοπών για δράσεις στον τομέα της αλιείας·  

16. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να διαβιβάζει σε ετήσια βάση στο Κοινοβούλιο μια έκθεση 

προόδου για όλες τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών, 

κατανεμημένων ανά κράτος μέλος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 

ανωτάτων ορίων που προβλέπει το ΕΤΘΑ· 

17. καλεί τη ΓΔ MARE, στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη 

αλιεία, να παρακολουθεί προσεκτικά την τομεακή στήριξη, χρησιμοποιώντας 

λεπτομερή διαγράμματα βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους φακέλους 

των προγραμμάτων· 

18. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) μπορεί να 

ασκήσει το ρόλο της εφόσον της διατίθενται επαρκείς τεχνικοί, οικονομικοί και 

χρηματοδοτικοί πόροι· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για 

τις πιστώσεις που προορίζονται για το ΕΤΘΑ προκειμένου να το βοηθήσει να 

εκπληρώσει τα νέα του καθήκοντα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης κοινής αλιευτικής 

πολιτικής και της δέσμης προτάσεων για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής· υπενθυμίζει πως όλες οι θέσεις των υπηρεσιών που 

ασχολούνται με τη μεταναστευτική κρίση πρέπει να εξαιρεθούν από τον στόχο μείωσης 

του προσωπικού κατά 5 %· 

19. συστήνει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΥΕΑ προκειμένου αυτή να μπορεί να 

ασκεί τα νέα της καθήκοντα στο πλαίσιο του προγράμματος για μια ευρωπαϊκή 

συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. 
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