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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη βιώσιμης αλιείας σε όλες τις διαστάσεις της, δηλαδή την περιβαλλοντική, την 
οικονομική και την κοινωνική. Μέχρι τώρα η Κοινή Αλιευτική Πολιτική δεν έχει αποδώσει 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η δε Επιτροπή συνηγορεί υπέρ της μεταρρύθμισης της 
ΚΑλΠ, για να αποφευχθούν η διαρκής εξάντληση των αποθεμάτων σε ψάρια, η πλεονάζουσα 
αλιευτική ικανότητα και χαμηλή κερδοφορία και καθώς και η μειωμένη οικονομική 
ανθεκτικότητα για σημαντικό αριθμό στόλων. Επομένως ορισμένα στοιχεία πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν, για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος να διασφαλίζονται οι δραστηριότητες 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας οι οποίες θα δημιουργήσουν βιώσιμες περιβαλλοντικές 
συνθήκες μακράς πνοής και θα συμβάλουν στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού. 

Η ανανεωμένη πολιτική πρέπει να αποσκοπεί στην αξιοποίηση των έμβιων υδάτινων πόρων 
κατά τρόπο ώστε να αποκαθιστά τους αλιευτικούς πόρους αλλά και να τους διατηρεί πάνω 
από τα επίπεδα που εξασφαλίζουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν, καθώς τούτο θα φέρει συνολική βελτίωση 
των συνολικών αποθεμάτων, οδηγώντας έτσι σε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
βελτιώσεις. Από την άλλη πλευρά, η μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, ο τερματισμός 
των απορρίψεων και η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη επιλεκτικών εργαλείων θα συμβάλουν στην καλή κατάσταση 
του περιβάλλοντος.

Η επί ίσοις όροις πρόσβαση στα ύδατα πρέπει να παραμείνει βασική αρχή της ΚΑλΠ, όπως 
και η διατήρηση των βιολογικών υδάτινων πόρων, η οποία πρέπει να παραμείνει θεμελιώδης 
πυλώνας για την επίτευξη των σκοπών της ΚΑλΠ. Ειδικότερα, τα πολυετή σχέδια διαχείρισης 
που αποσκοπούν στη διαχείριση της εκμετάλλευσης των πόρων σε βιώσιμα επίπεδα είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση. Πέραν τούτου, η βασική πολιτική διαχείρισης του 
στόλου με λεπτομερή ανώτατα όρια συνολικής αλιευτικής ικανότητας ανά κράτος μέλος. 

Η ΚΑλΠ πρέπει να υποστηρίζει την περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη 
ανάπτυξη του κλάδου βιώσιμων υδατοκαλλιεργειών. Οι βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες έχουν το 
δυναμικό να συμβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια, στη μεγέθυνση και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές, εφόσον γίνεται η κατάλληλη 
διαχείριση, ώστε να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μπορεί να επιτευχθεί 
σοβαρή πρόοδος όταν τα κράτη μέλη αναπτύσσουν με βάση τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Ένωσης εθνικά στρατηγικά προγράμματα για τη διευκόλυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με την επιχειρηματική ασφάλεια, την πρόσβαση 
σε ύδατα και χώρους. Η στήριξη του θαλάσσιου δικτύου Natura 2000 για τις 
προστατευόμενες περιοχές είναι επίσης ζωτικής σημασίας επένδυση σε αυτό το πλαίσιο. Η 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας ενέχει μια σαφή διάσταση που σχετίζεται με την Ένωση: οι 
στρατηγικές επιλογές που γίνονται σε εθνικό επίπεδο μπορούν να έχουν επίπτωση στη 
σχετική ανάπτυξη γειτονικών κρατών μελών. Είναι ουσιώδες να μπορούν τα κράτη μέλη να 
γνωρίζουν τι σχεδιάζουν άλλα κράτη μέλη για τη μελλοντική ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας.
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Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για την ΚΑλΠ (με χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου 
Αλιείας) για την επόμενη οικονομική περίοδο ανέρχεται στα 6,68 δισ. ευρώ. 

Ο εισηγητής στηρίζει τις γενικές κατευθύνσεις της προταθείσας μεταρρύθμισης.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να 
προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο τις 
γενικές κατευθύνσεις της πρότασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα εκδώσει λεπτομερή εκτίμηση των δημοσιονομικών 
παραμέτρων στη γνωμοδότησή της για την πρόταση κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Ξεχωριστό θέμα της θα είναι δε η χρηματοδότηση ειδικά για 
την αλιεία μικρής κλίμακας.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική 
και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς»1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να 
είναι σε θέση η Ένωση αφενός να τηρήσει 
τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· ζητεί από το 
Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν 
συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να 
προσδιορίσει σαφώς ποιες πολιτικές του 
προτεραιότητες ή ποια πολιτικά του 
προγράμματα θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους·
______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι ο εκτιμώμενος 
χρηματοοικονομικός αντίκτυπος της 
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πρότασης συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, πριν να 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020·
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