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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. επισημαίνει, δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής σπουδαιότητας της αλιείας στις 

παράκτιες περιοχές της ΕΕ, ότι είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση ενός 

εξειδικευμένου, μεγάλου, ανεξάρτητου και προσιτού ταμείου αλιείας που θα συμβάλλει 

στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), θα μεριμνά για την βιωσιμότητα 

των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας της Ευρώπης και θα εισαγάγει σχέδιο επιλεκτικής 

αλιείας με σκοπό την αποφυγή των απορρίψεων, την άμβλυνση του οικονομικού φόρτου 

της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την διευκόλυνση της συμμόρφωσης με αυτήν, καθώς 

και την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ)· επισημαίνει επιπλέον ότι ένα 

τέτοιο ταμείο οφείλει επίσης να βοηθήσει τον κλάδο να υλοποιήσει την αναγκαία 

διαδικασία αναδιάρθρωσης η οποία, για μια σειρά λόγων, έχει καταστεί επιβεβλημένη και 

τονίζει ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα όπως η υλοποίηση της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης και η αντικατάσταση των κινητήρων με μη-ρυπογόνους· 

2. τονίζει ότι η ΚΑΠ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και ότι τα χρηματοδοτικά 

μέσα που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για την πολιτική αυτή οφείλουν συνεπώς να 

επαρκούν για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων που ορίζει ο βασικός κανονισμός· 

υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

αντιπροσωπεύει μόλις το 0,6 % του συνολικού ΠΔΠ 2014-2020· τονίζει ότι τα 

χρηματοδοτικά μέσα του ΕΤΘΑ πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο 

δεδομένης της μακροοικονομικής σημασίας της αλιευτικής δραστηριότητας για τις 

παράκτιες περιφέρειες της ΕΕ· 

3. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την επόμενη 

περίοδο προγραμματισμού του ΕΤΘΑ, αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης και 

διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση και τις αποζημιώσεις των 

αλιέων κατά τις περιόδους παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες της παραδοσιακής αλιείας μικρής κλίμακας η οποία συχνά 

παρεμποδίζεται λόγω διοικητικών καθυστερήσεων εκ μέρους των κρατών μελών·  

4. παρατηρεί ότι οι ενισχύσεις για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας 

πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να διατηρηθούν· παρατηρεί επιπλέον ότι θα πρέπει 

αυτές να επικεντρώνονται στους στόλους που εξαναγκάζονται να διακόψουν τη 

δραστηριότητά τους λόγω εξωτερικού παράγοντα, όπως είναι η απαγόρευση ενός τύπου 

αλιείας. ζητεί εξάλλου να διατηρηθούν οι ενισχύσεις οριστικής παύσης της αλιευτικής 

δραστηριότητας με τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν επί του παρόντος και 

ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί, όπου απαιτείται, οικονομικός έλεγχος των επιπτώσεων 

που έχει η διάλυση των πλοίων στην ισορροπία του στόλου και στην πραγματική 

αλιευτική ικανότητα. 

5. σημειώνει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τη μείωση της μελλοντικής χρηματοδότησης· 

συντάσσεται με την άποψη ότι η ΕΕ οφείλει να βρει τρόπο να διασφαλίσει ότι 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη μείωση του ΠΔΠ μετά το 2020 δεν θα σημάνει αυτομάτως 

χαμηλότερες πιστώσεις για το ΕΤΘΑ, δεδομένου ότι αυτό έχει υποστεί περικοπές στο 

πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί 
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ειδική προτεραιότητα στη βοήθεια προς τη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία· 

προειδοποιεί επίσης ότι ο κίνδυνος αρνητικού αντικτύπου επί της αλιείας από το Brexit 

καθιστά αναγκαία την ύπαρξη μιας συμπαγούς γραμμής του προϋπολογισμού, ιδίως 

δεδομένης της μείωσης που υφίστανται ήδη τα κονδύλια που διατίθενται στον κλάδο· 

6. προτείνει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση με τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θα 

λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις· προτείνει επίσης 

να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε δανειοδοτικό πρόγραμμα που θα επιτρέψει στον 

κλάδο να διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησής του με στόχο την ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και να συνεχίσει να εργάζεται για τον 

μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλίευσης· 

7. τονίζει ότι είναι ανάγκη να διατίθενται στο ΕΤΘΑ επαρκείς πόροι  ώστε να είναι δυνατές 

οι επενδύσεις με σκοπό τη βιωσιμότητα, την επιλεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα 

των αλιευτικών στόλων· 

8. τονίζει ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020, τρία έτη μετά την 

έγκρισή του στις 15 Μαΐου 2014, εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό, δεδομένου ότι 

μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 είχε χρησιμοποιηθεί μόλις το 1,4 % από τα 6,4 

δισεκατομμύρια EUR του ταμείου· ευελπιστεί ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ και 

άλλων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών προγραμμάτων θα βελτιωθεί· 

επισημαίνει ότι το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης εν πολλοίς οφείλεται στην καθυστερημένη 

έγκριση του κανονισμού του εν λόγω ευρωπαϊκού ταμείου μετά τη μεταρρύθμιση της 

ΚΑΠ και, σε πολλές περιπτώσεις,  στην έλλειψη σαφήνειας των διοικητικών διαδικασιών 

για την χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπει το ταμείο· ζητεί συνεπώς μεγαλύτερη 

ακρίβεια και απλούστευση επ’ αυτού· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή 

πιστώσεων και, συγκεκριμένα, ζητεί να μπορούν τα κονδύλια για τα δεδομένα που δεν 

απορροφήθηκαν από τα κράτη μέλη να μεταφέρονται σε ερευνητικά ιδρύματα και, για 

λόγους ελέγχου, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας· 

9. επιμένει επίσης ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την υποχρέωση εκφόρτωσης πρέπει να 

αποζημιώνονται από το ΕΤΘΑ, γεγονός που προϋποθέτει απλοποίηση και επαρκή 

χρηματοδότηση του ταμείου· 

10. εκτιμά ότι απαιτούνται μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία του ταμείου στην μετά 

το 2020 περίοδο θα είναι ταχύτερη, πιο ευέλικτη και λιγότερο γραφειοκρατική, χωρίς τις 

καθυστερήσεις που εξακολουθούν να πλήττουν το ΕΤΘΑ 2014-2020· εκτιμά ότι δεν 

πρέπει να επαναληφθούν τα σημερινά φαινόμενα· 

11. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την επενδυτική ρήτρα προκειμένου να μπορούν οι 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΘΑ περιφερειακές και εθνικές επενδύσεις να 

εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εθνικού ελλείμματος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

εξαμήνου· 

12. συντάσσεται με την κρατούσα εντός του κλάδου και των διοικήσεων των κρατών μελών 

άποψη ότι οι σημερινοί κανόνες χρηματοδότησης είναι υπερβολικά περίπλοκοι και ότι θα 

μπορούσαν να είναι στο σύνολό τους λιγότερο επαχθείς, ιδίως για έργα χαμηλής 

χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η έκθεση για τον κανονισμό «Omnibus» με στόχο την 

απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού δεν κάλυπτε το ΕΤΘΑ και ότι πρέπει 

εντούτοις ο κανονισμός ΕΤΘΑ να απλουστευθεί· 
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13. υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου των αλιευμάτων και της συλλογής επιστημονικών 

δεδομένων, καθηκόντων που αποτελούν πυλώνες της ΚΑΠ· θεωρεί ότι πρέπει να 

συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αξιοποίηση των σχετικών πόρων· 

14. συντάσσεται με την άποψη ότι θα πρέπει, σε ένα νέο ταμείο της ΕΕ για την αλιεία, να 

θεσπισθούν κανόνες αναλογικότητας ούτως ώστε να έχουν τα μικρότερα έργα μικρότερο 

γραφειοκρατικό φόρτο από τα μεγαλύτερα έργα· προτείνει με την ευκαιρία αυτή ότι θα 

πρέπει να υπάρχει κάποιος κανόνας τύπου de minimis για χαμηλού επιπέδου 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός νέου ταμείου της ΕΕ για την αλιεία· 

15. τονίζει ότι, παρόλο που η ΕΕ παραμένει καθαρός εισαγωγέας θαλασσινών, η ευρωπαϊκή 

αλιεία συνεχίζει να είναι και σημαντική πηγή υγιεινών τροφίμων για την ευρωπαϊκή 

αγορά και εγγύηση επισιτιστικής αυτονομίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει 

να αποτρέπει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ προϊόντων που δεν συμμορφώνονται ούτε με 

τα διατροφικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που απορρέουν από τη σύμβαση 

αριθ. 188 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ούτε με τους κανόνες για την 

καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας· εκτιμά ότι οι εν λόγω 

απαιτήσεις πρέπει να ενσωματώνονται στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών· 

επισημαίνει ότι γενικά πρέπει οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων χαμηλής ποιότητας που 

δεν πληρούν τις νομικές απαιτήσεις να περιοριστούν και να υπάρξουν  ίσοι όροι 

ανταγωνισμού για τα αλιευτικά προϊόντα· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν και να 

εναρμονιστούν οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις των εισαγωγών από τρίτες χώρες 

προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος στην αγορά της ΕΕ προϊόντων που δεν πληρούν 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας· 

16. υπογραμμίζει ότι, μέχρι τώρα, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη διαχείριση της αλιείας 

συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη μείωση της ικανότητας των αλιευτικών στόλων, την 

ορθή διαχείριση των πόρων, την ποιότητα των προϊόντων και την μεταποίηση αυτών· 

εκτιμά ότι πρέπει στο ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 να ληφθεί υπόψη η ισορροπία 

μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της αλιευτικής ικανότητας του στόλου· επισημαίνει ότι 

πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν άλλα στοιχεία, απροσδιόριστης προστιθέμενης αξίας, 

όπως είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ο κλάδος στις κοινότητες που εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από την αλιεία με όρους άμεσης και έμμεσης απασχόλησης και τοπικής 

ανάπτυξης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσει να υπάρχει 

ένα ανεξάρτητο ταμείο για την αλιεία προκειμένου να στηρίζει τις εν λόγω κοινότητες και 

να μεριμνά για μία ακόμη μεγαλύτερη εδαφική συνοχή· 

17. επισημαίνει ότι οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την παραδοσιακή αλιεία 

πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για το μελλοντικό ΕΤΘΑ λόγω της σημασίας που 

έχει για τις εν λόγω κοινότητες η παραδοσιακή αλιεία με όρους περιβάλλοντος και 

απασχόλησης, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει ο κλάδος το 80% του ευρωπαϊκού στόλου 

και το 40% της συνολικής απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και τούτο επιπλέον των 

εμμέσως δημιουργούμενων θέσεων εργασίας στους τομείς της τοπικής 

διανομής/πώλησης, της κατασκευής διχτυών ή της επισκευής πλοίων· επισημαίνει 

επιπλέον ότι οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την παραδοσιακή αλιεία πρέπει 

να αποτελέσουν προτεραιότητα για το μελλοντικό ΕΤΘΑ προκειμένου να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουν έσοδα και θέσεις εργασίας· σημειώνει ότι τούτο 

ήταν το μήνυμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και ότι ελήφθη υπόψη όταν διατυπώθηκε η 
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νέα πολιτική· 

18. τονίζει τη σημασία της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης της αλιείας για τις τοπικές 

κοινότητες και για ορισμένες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές· αναγνωρίζει την ανάγκη 

να διατηρηθούν επαρκείς δημοσιονομικές προβλέψεις για την εξασφάλιση 

χρηματοδότησης στους παράκτιους, παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας στόλους· 

19. τονίζει ότι η παραδοσιακή παράκτια αλιεία έχει υψηλή τουριστική ελκυστικότητα και ότι 

έχει συνεπώς σημαντικό έμμεσο θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς της οικονομίας· 

20. επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες εξαρτώνται στον 

μέγιστο βαθμό - και θα συνεχίσουν να εξαρτώνται - από τον αλιευτικό τομέα, είτε σε 

σχέση με τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, τον τουρισμό, την εστίαση, είτε - 

ανατρέχοντας πλέον στα αρχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας - σε σχέση με τα 

ναυπηγεία, τη συντήρηση, τις επισκευές, την ασφάλεια και τις νέες τεχνολογίες· τονίζει, 

ως εκ τούτου, ότι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και οι 

ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ) θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο 

και ότι η χρηματοδότησή τους πρέπει να αυξηθεί, δεδομένου ότι χρησιμεύουν στις 

τοπικές αλιευτικές κοινότητες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων σε επίπεδο 

βάσης, μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

μεγάλη σημασία της διατήρησης της χρηματοδοτικής διάρθρωσης των κλαδικών 

οργανώσεων των αλιέων ως έχει και της χρηματοδοτικής συμβολής υπέρ των 

αντιπροσωπευτικών ενώσεων του κλάδου· 

21. πιστεύει ότι τα μέτρα ελέγχου αποτελούν θεμελιώδες και ουσιαστικό στοιχείο της ΚΑΠ 

προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· εκτιμά επίσης ότι πρέπει να 

διατεθούν επαρκείς οικονομικοί και άλλοι πόροι σε δραστηριότητες ελέγχου, τόσο από 

την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη· θεωρεί λοιπόν ότι το μελλοντικό ταμείο πρέπει 

να εξασφαλίσει επαρκή σχετική στήριξη· 

22. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ως έχει η χρηματοδοτική διάρθρωση για τα δύο μέσα 

συλλογικής στήριξης του αλιευτικού τομέα, ήτοι τις επιτόπιες ομάδες δράσης και τις 

παραγωγικές οργανώσεις του αλιευτικού κλάδου και τούτο διότι αποτελούν βασικά 

στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη της αλιείας στις περιοχές που εξαρτώνται από 

αυτήν τη δραστηριότητα· 

23. θεωρεί ότι το ΕΤΘΑ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει χρηματοδοτικά κατά προτεραιότητα 

την παράκτια και την παραδοσιακή αλιεία λόγω του κοινωνικοοικονομικού ρόλου που 

αυτές διαδραματίζουν στις περιοχές που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

αλιεία, αλλά χωρίς να απειληθεί η χρηματοδοτική στήριξη προς άλλους στόλους, επίσης 

αναγκαίους για τον εφοδιασμό των αγορών της ΕΕ με υγιεινά τρόφιμα· 

24. θεωρεί απαραίτητο, ενόψει της επικείμενης μεταρρύθμισης του ΠΔΠ, να ξεκινήσει 

διάλογος σχετικά με το ενδεχόμενο χρηματοδότησης μέτρων για τον εκσυγχρονισμό 

ορισμένων στόλων που κρίνονται απαρχαιωμένοι και ενέχουν κινδύνους για την 

ασφάλεια στη θάλασσα, όπως είναι κάποιοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της αλιευτικής ικανότητας· 

25. υπογραμμίζει τον όλο και σημαντικότερο ρόλο της λεγόμενης «γαλάζιας οικονομίας»· 
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εκτιμά ότι πρέπει οι προτεραιότητες της στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη να 

ευθυγραμμιστούν με τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ μέσω της δημιουργίας ειδικής 

γραμμής προϋπολογισμού που θα καλύπτει, λόγου χάρη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 

αποδοτική χρήση των πόρων, ανταγωνιστικότητα, δημιουργία ευκαιριών για απασχόληση 

υψηλής ποιότητας, ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση και εδαφική συνοχή· ζητεί 

από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη γαλάζια ανάπτυξη 

στο πλαίσιο του ΠΔΠ και τονίζει ότι ένα ταμείο αλιείας οφείλει να έχει σημαντικό ρόλο 

στο θέμα αυτό· 

26. επικροτεί την ώθηση που θέλει να δώσει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη «γαλάζια 

οικονομία» στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας –για τον οποίο προορίζεται το 20% του 

ΕΤΘΑ– αλλά εκφράζει τη λύπη του για τα γραφειοκρατικά εμπόδια που ορθώνονται στην 

ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας· ζητεί συνεπώς να εξεταστούν τρόποι μείωσης της 

γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη· 

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν μέτρα για τη διευκόλυνση του κοινωνικού 

διαλόγου και για την αξιοποίηση του ΕΤΘΑ έτσι ώστε να συμβάλει στην εκπαίδευση 

ειδικευμένων επαγγελματιών για τον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας· τονίζει τη 

σημασία που έχει ο εκσυγχρονισμός του τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας και 

επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζει εν προκειμένω η καινοτομία· ζητεί συνεπώς να 

αυξηθούν οι επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, 

δεδομένης ιδίως της ανάγκης να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων 

στο πλαίσιο της υποχρέωσης εκφόρτωσης και της επίτευξης της ΜΒΑ αλλά και της 

ανάγκης να εξασφαλιστούν η αποδοτικότητα του σκάφους και η άνεση και η ασφάλεια 

του πληρώματος· ζητεί επιπλέον να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε πόρους για τις 

επιχειρήσεις άλλων τομέων που αναπτύσσουν προτάσεις για τον αλιευτικό τομέα και να 

αυξηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για την προώθηση βελτιώσεων στην 

οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση του τομέα· 

28. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε και να επενδύσουμε στη 

διαφοροποίηση της αλιείας μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων· 

29. υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η συλλογή επιστημονικών δεδομένων και να 

εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση σε αυτή, να ενθαρρυνθεί η συνεργασία ανάμεσα στους 

τομείς της ναυτιλίας και της αλιείας, αφενός, και της επιστημονικής κοινότητας, των 

ΜΚΟ και άλλων φορέων, αφετέρου, καθώς και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων 

ερευνητικών δραστηριοτήτων και να δημιουργηθούν νέοι κλάδοι στο εσωτερικό του 

αλιευτικού τομέα, όπως η υδατοπονία· 

30. τονίζει εκ νέου πόση σημασία έχει η εκπόνηση σοβαρών και ανεξάρτητων επιστημονικών 

γνωμοδοτήσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων, 

προκειμένου να εκδίδονται αποφάσεις διαχείρισης που θα επιτρέπουν την επίτευξη της 

μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ)· συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει 

επαρκής χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ της μετά το 2020 περιόδου για τους 

σκοπούς της συλλογής επιστημονικών δεδομένων· 

31. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 

χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) 

αποκλειστικά για τα καθήκοντα ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας του αλιευτικού 

τομέα που αυτή ασκεί· ζητεί να ενισχυθεί μελλοντικά ο ρόλος της EFCA προκειμένου να 
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καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και προκειμένου να μπορέσει η ίδια η 

EFCA να ενοποιήσει τις δραστηριότητές της όσον αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών 

στόλων και την εποπτεία των διαδικασιών ελέγχου· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει 

τη χρηματοδότηση της EFCA.· 
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