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Εισαγωγή

Με εξαίρεση την έρευνα για την αλιεία το σύνολο των δραστηριοτήτων στον τομέα των 
θαλασσίων υποθέσεων καλύπτεται πλήρως από το  κεφάλαιο 2 "Διατήρηση και Διαχείριση 
των Φυσικών Πόρων". Υφίστανται δύο κύρια μέσα: α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)
και β) το αποκαλούμενο "δεύτερο μέσον" που καλύπτει όλες τις άλλες ενέργειες σε σχέση με 
την Κοινή Πολιτική Αλιείας (ΚΠΑ), περιλαμβανομένης της διεθνούς αλιείας και του Δικαίου 
της Θάλασσας. Μια προπαρασκευαστική ενέργεια και ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την 
έναρξη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Θάλασσα ολοκληρώνουν την 
εικόνα στο  Προσχέδιο Προϋπολογισμού (ΠΠ) του 2009.

Για το ΕΤΑ, η Επιτροπή προτείνει 631,7 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 561,1 
εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών που αποτελούν αντιστοίχως αύξηση κατά 3,1% και 
24,5% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008. Η σχετικά μεγάλη αύξηση στις πληρωμές 
εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2008 χαρακτηριζόταν από 
χαμηλά επίπεδα πληρωμών δεδομένου ότι όλες οι προκαταβολές είχαν εγγραφεί στο  
προϋπολογισμό το 2007. Για το ΠΠ 2009, οι προτεινόμενες αυξήσεις αφορούν τα νέα 
προγράμματα του ΕΤΑ για το χρονικό διάστημα 2007-2013 και την εκκαθάριση των 
εκκρεμουσών υποχρεώσεων των θέσεων που αποτελούσαν μέρος των προγραμμάτων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων για το 2000.2006 (ολοκλήρωση του Χρηματοδοτικού Οργάνου 
Προσανατολισμού της Αλιείας (FIFG)).

Για την ΚΠΑ, οι προτεινόμενες πιστώσεις ανέρχονται συνολικά σε 297,8 εκατ. ευρώ για 
υποχρεώσεις και 269,3 εκατ. ευρώ για πληρωμές που σε σχέση με το 2008 αποτελούν μείωση 
κατά 6% και 11% αντιστοίχως. Τούτο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την 
προσαρμογή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού στην εκτέλεση που παρατηρήθηκε κατά 
τα τελευταία έτη. Στους αριθμούς αυτούς πρέπει να προστεθούν 5,7 εκατ. ευρώ για την 
Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΚΥΕΑ). Σε σύγκριση με το 2008, τούτο αποτελεί 
μέση αύξηση της τάξης του 23% για όλους τους τίτλους της ΚΥΕΑ.

Οι δαπάνες για τις διεθνείς δραστηριότητες (194,3 εκατ. ευρώ τόσο για υποχρεώσεις όσο και 
για πληρωμές) παρουσιάζουν μείωση κατά 8% σε σχέση με το 2008. Η μείωση αυτή 
οφείλεται κυρίως στα προσαρμοσμένα κατόπιν διαπραγματεύσεων ποσά που προορίζονται 
στις διάφορες αλιευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες και στις χαμηλότερες 
ανάγκες για μη υποχρεωτικές συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς αλιείας. Το μεγαλύτερο 
μέρος των πιστώσεων που ζητούνται προορίζεται για τη χρηματοδότηση των ισχυουσών 
αλιευτικών συμφωνιών. Για την ανανέωση μερικών εκ των υφισταμένων αλιευτικών 
συμφωνιών που πλησιάζουν στην εκπνοή τους και για ορισμένες νέες συμφωνίες η 
διαπραγμάτευση των οποίων πρόκειται να αρχίσει, έχει τεθεί στο αποθεματικό ποσόν ύψους 
29 περίπου εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο προβλέπεται για τη διασφάλιση της κοινοτικής 
συμμετοχής σε έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών και περιφερειακών αλιευτικών οργανισμών 
καθώς και για τις σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες.
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Σχόλια

Το σύνολο των πιστώσεων για την αλιεία στο ΠΠ 2009 δείχνει μια συνέχεια σε σχέση με το 
προηγούμενο οικονομικό έτος που πρέπει να θεωρηθεί αρνητική εξέλιξη δεδομένου ότι οι 
προηγούμενοι προϋπολογισμού αποτελούσαν ήδη το ελάχιστο αναγκαίο για το σύνολο των 
ενεργειών των δημοσίων διοικήσεων προκειμένου να εφαρμόζουν μια συνεπή κοινοτική 
πολιτική για την αλιεία και τη θάλασσα.

Για την αλιευτική βιομηχανία η αυξανόμενη οικονομική πίεση από τις αυξήσεις της τιμής του 
καυσίμου έρχονται να προστεθούν στην υφιστάμενη πίεση από την υπερικανότητα του 
στόλου και τη διάβρωση των πόρων συνεπεία της υπεραλίευσης. Στον τομέα της αλιείας και 
με τα σημερινά επίπεδα τιμών, το κόστος του καυσίμου υπολογίζεται ότι θα υπερβεί το 30% 
των ψαριών που εκφορτώνονται στην ΕΕ. Ορισμένοι παράγοντες του κλάδου, ιδιαίτερα οι 
ιδιοκτήτες τρατών, έχουν πληγεί περισσότερο δεδομένου ότι το κόστος του καυσίμου είναι 
δυνατόν να αντιπροσωπεύει έως και το 50% του εισοδήματός τους. Αντίθετα, κατά τα 
τελευταία έτη, οι τιμές του ψαριού παρέμειναν στάσιμες ή ακόμη και μειώθηκαν, με συνέπεια 
να προκύψουν σημαντικές απώλειες για τον κλάδο και κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα για 
τους αλιείς γενικά.

Αν και η Επιτροπή προτείνει την αναδιάρθρωση του κλάδου της αλιείας ευθυγραμμιζόμενη 
με την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβίωση των τμημάτων εκείνων του ευρωπαϊκού στόλου 
που είναι τα πλέον ευάλωτα, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς αντικτύπους. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται επειγόντως πρόσθετη υποστήριξη 
προκειμένου να βοηθηθούν οι αλιείς κατά την αναδιάρθρωση του κλάδου όπως επίσης και 
ειδικές τιμές καυσίμων.

Η υποστήριξη αυτή θα μπορούσε να προκύψει από την ΚΠΑ με μια αύξηση στις πιστώσεις 
και τις πληρωμές, νέα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα ή άλλα έκτακτα μέτρα με στόχο την 
αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου, μειώνοντας τις τιμές των καυσίμων και την εξάρτηση 
από αυτά και παρέχοντας μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη στους αλιείς καθιστώντας τον 
κλάδο περισσότερο φιλικό για το περιβάλλον, λιγότερο εξαρτημένο από το καύσιμο και 
διασφαλίζοντας για τους αλιείς δίκαιες τιμές για τα αλιεύματα τους. Ο συντάκτης θεωρεί ότι 
τα έκτακτα αυτά μέτρα θα έπρεπε επίσης να οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη ανανέωση του 
κλάδου και να επιτρέψουν στους αλιείς να προσαρμοστούν στην αναδιάρθρωσή του, είναι δε 
απολύτως απαραίτητα στη δυσχερή σημερινή κατάσταση.

Το ΠΠ της Επιτροπής προβαίνει σε περικοπή της θέσης για τη συγχρηματοδότηση των 
μέτρων ελέγχου εκ μέρους των κρατών μελών κατά 3,1% με το σκεπτικό ότι η θέση αυτή δεν 
χρησιμοποιήθηκε πλήρως στο πλαίσιο του προηγούμενου προϋπολογισμού και ότι ιδιαίτερα 
προγράμματα τεχνικής υποστήριξης πρόκειται να εκτελεσθούν το 2008.

Η μείωση αυτή μπορεί στο μέλλον να χρησιμεύσει ως άλλοθι για την κάλυψη της ελλιπούς 
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διαχείρισης εκ μέρους των χωρών εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την 
ενίσχυση του ελέγχου της αλιείας, αρμοδιότητα που διατηρούν ζηλότυπα ενώ ταυτόχρονα 
ελάχιστη προσοχή αποδίδουν στην ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων τους, που 
αποτελούν και νομική τους υποχρέωση. Επιπλέον, η μείωση αυτή δεν ευθυγραμμίζεται με την 
ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 7/20071 που τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να 
αναπτύξουν αναλυτικό προγραμματισμό και συστήματα παρακολούθησης στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων επιθεώρησης προκειμένου να μπορούν να εξασφαλίζουν τον κατάλληλο 
γενικό έλεγχο και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων.

Δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί 
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να αντισταθμιστούν τα μεγάλα 
μειονεκτήματα που προκύπτουν από την απομόνωσή τους και τις εκεί επικρατούσες φυσικές 
συνθήκες. Το Συμβούλιο ενέκρινε έναν μηχανισμό οικονομικής υποστήριξης για το 2008 που 
ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ ο οποίος δεν αντιστοιχεί στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ που ψήφισε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου, το ποσόν αυτό μπει πρέπει προφανώς να 
αποκατασταθεί. Το ισχύον νομικό πλαίσιο πρέπει επίσης να προσαρμοστεί προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται η αύξηση αυτή. 

Η πολιτική για τη θάλασσα αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της ένωσης. 
Στόχος είναι οι διάφορες πρωτοβουλίες στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, του 
τουρισμού, της αλιείας, του περιβάλλοντος, της διατήρησης των φυσικών πόρων και της 
έρευνας και ανάπτυξης να συγκλίνουν και να παράγουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με 
σκοπό την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για τη θάλασσα.

Πρέπει να ετοιμαστεί το έδαφος για την ανάπτυξη τα της νέας αυτής ολοκληρωμένης 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τούτο σημαίνει ότι οι οικονομικοί πόροι που 
χρειάζονται για την έναρξη των προπαρασκευαστικών πρωτοβουλιών πρέπει να καταστούν 
διαθέσιμοι προκειμένου να εξακολουθήσει η εφαρμογή της προπαρασκευαστικής δράσης για 
τη θαλάσσια πολιτική και του πιλοτικού προγράμματος για τη δικτύωση και τις βέλτιστες 
πρακτικές στο πλαίσιο της πολιτικής για τη θάλασσα. Είναι επομένως απολύτως απαραίτητο 
να εισαχθούν στον προϋπολογισμό του 2009 οι αντίστοιχες θέσεις, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
συνέχιση των πρωτοβουλιών αυτών το 2009.

Ο συντάκτης εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του ότι η νέα πολιτική της ΕΕ για τη 
θάλασσα θα μπορούσε να αναπτυχθεί εις βάρος των υφιστάμενων τομέων προτεραιότητας
της ΚΠΑ στο βαθμό που καλύπτεται από τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από τον 
προϋπολογισμό. Τα 6 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για το δεύτερο έτος εφαρμογής της 
προπαρασκευαστικής δράσης (4,1 εκατ. ευρώ) και του πιλοτικού προγράμματος (1,9 εκατ. 
ευρώ) δεν αρκούν για την κάλυψη όλων των πτυχών  της έναρξης μιας νέας πολιτικής της ΕΕ 
για τη θάλασσα. Τούτο θα απαιτήσει στο μέλλον την κατάλληλη χρηματοδότηση  από 
περισσότερες της μιας θέσεις του προϋπολογισμού.

                                               
1 Ειδική έκθεση 7/2007 σχετικά με τα συστήματα ελέγχου, επιθεώρησης και κυρώσεων όσον αφορά τους 
κανόνες για τη διατήρηση  των κοινοτικών αλιευτικών πόρων μαζί με τις απαντήσεις της Επιτροπής. ΕΕ C 317, 
28.12.2007.
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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. χαιρετίζει τις προτάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2009 για την αλιεία και την 
πολιτική για τη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι οι πόροι που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 είναι ανεπαρκείς για την ικανοποίηση των 
αναγκών του αλιευτικού κλάδου σε καιρούς συνεχιζόμενης κρίσης στην αλιευτική 
βιομηχανία που χαρακτηρίζεται από αυξημένο κόστος, ιδίως σε σχέση με τα καύσιμα, τις 
μικρότερες αλιεύσεις και το χαμηλότερο εισόδημα·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την επείγουσα λήψη μέτρων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση των αλιέων και των τμημάτων εκείνων του 
ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου που είναι περισσότερο ευάλωτα, σύμφωνα με το ψήφισμα 
αυτό·

3. χαιρετίζει τη συνέχιση της Προπαρασκευαστικής Δράσης σε σχέση με την πολιτική για τη 
θάλασσα και το Πιλοτικό Πρόγραμμα σχετικά με τη δικτύωση και τις βέλτιστες 
πρακτικές στο πλαίσιο της πολιτικής για τη θάλασσα στον προϋπολογισμό του 2009 
εξασφαλίζονται έτσι ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν θα μπλοκαριστούν το 2009·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις περικοπές των πιστώσεων οι οποίες προβλέπονται για 
τη συγχρηματοδότηση μέτρων ελέγχου εκ μέρους των κρατών μελών· θεωρεί ότι η ΚΠΑ 
μπορεί να εφαρμοστεί κατά τον δέοντα τρόπο μόνο με βάση την πλήρη συμμόρφωση των 
κρατών μελών με τους ελέγχους στον τομέα της αλιείας·

5. εκφράζει την ανησυχία του γιατίι η νέα πολιτική της ΕΕ για τη θάλασσα θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί εις βάρος των υφιστάμενων τομέων προτεραιότητας της ΚΠΑ στο βαθμό που 
καλύπτεται από τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό· οι 
προτεινόμενοι πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των πτυχών  της έναρξης μιας 
νέας πολιτικής της ΕΕ για τη θάλασσα. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής θα απαιτηθεί στο 
μέλλον η κατάλληλη χρηματοδότηση  από περισσότερες της μιας θέσεις του 
προϋπολογισμού.
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