
PA\1186054EL.docx PE638.756v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Αλιείας

2019/2028(BUD)

12.7.2019

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2020
(2019/2028(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Chris Davies



PE638.756v03-00 2/4 PA\1186054EL.docx

EL

PA_NonLeg



PA\1186054EL.docx 3/4 PE638.756v03-00

EL

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 απαιτούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά μέτρα για τη διασφάλιση ενός 
βιώσιμου αλιευτικού τομέα, επισημαίνει δε ότι οι στόχοι της ΚΑλΠ μπορούν να 
επιτευχθούν μόνον εάν υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός· επισημαίνει ότι ο 
προϋπολογισμός αυτός συγκεντρώνεται στο τμήμα ΙΙΙ και τίτλο 11, «Θαλάσσιες 
Υποθέσεις και Αλιεία»· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
(ΕΤΘΑ) μαζί με τις υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης 
αλιείας και τις συμφωνίες βιώσιμης αλιείας απαρτίζουν το κυριότερο μέρος του 
προϋπολογισμού·

2. θεωρεί ότι έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση των άρτιων 
επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους· παρά το 
γεγονός ότι οι γνώσεις έχουν βελτιωθεί, εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από το 
βέλτιστο επίπεδο γνώσεων προκειμένου να είναι δυνατή μια κατάλληλη εκτίμηση· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα κονδύλια της Ένωσης πρέπει να αυξηθούν τόσο για τους 
διεθνείς οργανισμούς επιστημονικής έρευνας όσο και για τους οργανισμούς 
επιστημονικής έρευνας των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η 
εκτίμηση της κατάστασης των αποθεμάτων·

3. επισημαίνει ότι περισσότερο από το ήμισυ της προσφοράς αλιευτικών προϊόντων στην 
Ένωση προέρχεται από διεθνή ύδατα και από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες 
τρίτων χωρών· θεωρεί ότι, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2020, πρέπει να 
υπολογιστούν επαρκείς και αξιόπιστες δημοσιονομικές διατάξεις προκειμένου να 
τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες και να 
αναπτυχθεί η συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 
αλιείας·

4. υπενθυμίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια καθίσταται σημαντική συνιστώσα του στόχου για 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην Ένωση·

5. υπογραμμίζει ότι στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
στους χρηματοδοτικούς πόρους που προορίζονται να βοηθήσουν τον στόλο να 
εφαρμόσει ομαλά τα συστήματα υποχρέωσης εκφόρτωσης·

6. επαναλαμβάνει τη σημασία του παράκτιου και μικρού αλιευτικού στόλου μικρής 
κλίμακας, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75 % του συνόλου των αλιευτικών 
σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ του συνόλου της 
απασχόλησης στον τομέα της αλιείας· σημειώνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα 
οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις κοινότητες που εξαρτώνται 
από την αλιεία να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους σε άλλες θαλάσσιες 
δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, και να τις βοηθήσουν να αυξήσουν την 
προστιθέμενη αξία των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους·
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8. επισημαίνει ότι η έγκριση των υφιστάμενων πολυετών σχεδίων και η εφαρμογή νέων 
τεχνικών μέτρων που επιτρέπουν την επίτευξη αλιείας σε βιώσιμα επίπεδα απαιτούν 
ισχυρή πολιτική ελέγχου που θα υποστηρίζεται από επαρκή κονδύλια·

9. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) διαδραματίζει 
πρωταρχικό ρόλο στον συντονισμό και την εφαρμογή της ΚΑλΠ· επισημαίνει ότι αυτό 
θα πρέπει να αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της·

10. εφιστά την προσοχή στην απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την 
Ένωση, η οποία θα έχει αντίκτυπο στην υλοποίηση του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-
2020· επισημαίνει ότι το Brexit σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ύψιστη σημασία στη 
θέσπιση ενός νέου δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027· θεωρεί ότι 
απαιτείται υψηλότερος βαθμός ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση·

11. επισημαίνει ότι, έξι χρόνια μετά την έγκριση του τρέχοντος Ταμείου, το επίπεδο 
εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020 είναι πολύ χαμηλό και ότι η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και 
να ελαφρύνουν τον διοικητικό φόρτο, ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλα και έγκαιρα 
οφέλη για τον τομέα.


