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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) (COM(2011) 804 
τελικό), η οποία θα αντικαταστήσει το ισχύον Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), αποτελεί 
στοιχείο - κλειδί όσον αφορά τη δέσμη μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ). Με την πρόταση κανονισμού, διατίθεται ποσό 6,567 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση: 1) 
της ανάπτυξης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών περιοχών, 2) του 
ελέγχου και της εκτέλεσης στον τομέα της αλιείας, 3) της συλλογής δεδομένων, 4) της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και 5) της ανάπτυξης τεχνικών και διοικητικών μέσων 
για την υποστήριξη της εφαρμογής της ΚΑΠ.

Η κοινή αλιευτική πολιτική αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο μίας αναγκαίας 
μεταρρύθμισης και, προς το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας πρέπει 
να υποστηρίξει τη νέα ΚΑΠ για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας. Η μεταρρύθμιση της 
ΚΑΠ και το χρηματοπιστωτικό της μέσο παρέχουν μία μοναδική δυνατότητα προκειμένου να 
καταργηθούν οι επιδοτήσεις που οδηγούν στην υπεραλίευση και να χρησιμοποιηθούν για τη 
διευκόλυνση της μετάβασης προς μία πραγματικά βιώσιμη αλιεία και τη δημιουργία υγιών 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Παρόλο που τα αλιευτικά πεδία της Ευρώπης συγκαταλέγονταν κάποτε μεταξύ των πιο 
παραγωγικών παγκοσμίως, η επί τριάντα χρόνια εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) είχε ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση των ιχθυοπληθυσμών, την υποβάθμιση του 
οικοσυστήματος, καθώς και την πρόκληση ζημίας σε βιολογικά είδη, οικοτόπους και 
τοποθεσίες ( το 63% των εκτιμώμενων αποθεμάτων στον Ατλαντικό Ωκεανό, το 82% των 
εκτιμώμενων αποθεμάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα και 4 από τα 6 εκτιμώμενα αποθέματα 
στη Βαλτική έχουν υποστεί υπεραλίευση). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαταλέγει το 
υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων της υπεραλίευσης 
και αναγνωρίζει ότι η εν λόγω ανισορροπία οφείλεται στις επιδοτήσεις που συντηρούν 
τεχνητά την υπερβάλλουσα αλιευτική ικανότητα. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από την 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2011, σύμφωνα με την οποία η 
υπερβάλλουσα αλιευτική ικανότητα έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των αλιευτικών 
πόρων, θέτοντας σε κίνδυνο τις θάλασσές μας και την επιβίωση των αλιέων.

Η πρόταση συνδυάζει την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη λήψη μέτρων στον τομέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς επίσης για τον έλεγχο και την εκτέλεση, τη 
συλλογή δεδομένων και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η συνένωση των 
ανεξάρτητων κατά το παρελθόν κονδυλίων χρηματοδότησης σε ένα ενιαίο 
χρηματοοικονομικό μέσο καθιστά μέσω ενοποιημένων κανόνων και διαδικασιών απλούστερη 
τη διαχείριση και συμβάλλει σε μία αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κατανομή των 
διαθέσιμων πόρων.

Η πρόταση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση θα διατίθεται μόνο στα κράτη 
μέλη που συμμορφώνονται με τους στόχους και τους κανονισμούς της ΚΑΠ και ειδικότερα 
με τις υποχρεώσεις ελέγχου, τον κανονισμό ΠΛΑ και τις υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων, 
ενώ επιτρέπει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εφόσον συμμορφώνονται με την ΚΑΠ.
Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μέτρων, ικανών να συμβάλλουν στη 
δημιουργία μίας πιο βιώσιμης βάσης για τον τομέα της αλιείας στην ΕΕ, όπως η προώθηση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, η διευκόλυνση της 
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διαφοροποίησης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η δημιουργία και 
διαχείριση τοπικών «εκ των κάτω» πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των αλιευτικών 
περιοχών, τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και τοπικών συμπράξεων.

Η πρόταση περιλαμβάνει, επίσης, μέτρα για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, αποκατάστασης και παρακολούθησης των περιοχών 
του δικτύου Natura 2000 και των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών. Ωστόσο, δεν 
προβλέπει οικονομική στήριξη ώστε να κατασκευαστούν νέοι λιμένες, νέοι τόποι 
εκφόρτωσης ή νέες ιχθυόσκαλες, καθώς και ενισχύσεις σχετικά με την αντικατάσταση των 
μηχανών, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα περαιτέρω για την αποσύνδεση των αλιευτικών 
επιδοτήσεων από το υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό. Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει 
διατάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την πληροφόρηση του 
κοινού, να βελτιώσουν τη συλλογή και διαβίβαση δεδομένων, καθώς και τον έλεγχο και την 
εκτέλεση στον τομέα της αλιείας, παρόλο που δεν ανταποκρίνονται πλήρως σε περιφερειακά 
και τοπικά δεδομένα.

Ωστόσο, η πρόταση αποτυγχάνει να προβεί στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες ενισχύσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
την εξασφάλιση βιώσιμης αλιείας. Πράγματι, το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης θα μπορεί να διατεθεί και πάλι για μέτρα τα οποία συχνά ωφελούν ένα πολύ 
μικρό αριθμό επιμέρους φορέων και όχι ολόκληρο τον αλιευτικό κλάδο ή την κοινωνία 
γενικότερα. Η παραδοσιακή, μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία, καθώς και η μετάβαση προς 
μία προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα δεν τυγχάνουν της δέουσας προσοχής.

Η εν λόγω πρόταση δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα της χρηματοδότησης που συμβάλλει στη 
διατήρηση της υφιστάμενης υπερβάλλουσας ικανότητας, ενώ θα έπρεπε να επιτρέπει τη 
χρηματοδότηση των στόλων, των αλιευτικών σκαφών και του αλιευτικού εξοπλισμού μόνο 
κατόπιν επαρκούς αξιολόγησης του αλιευτικού δυναμικού σε σχέση με τις διαθέσιμες 
αλιευτικές δυνατότητες. Επιπρόσθετα, η πρόταση προβλέπει ενισχύσεις για τη δημιουργία 
συστημάτων μεταβιβάσιμων αλιευτικών δικαιωμάτων, ενώ αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη και 
κράτη μέλη απορρίπτουν τις υποχρεωτικές μεταβιβάσεις αλιευτικών δικαιωμάτων ως τη 
μοναδική λύση επιλογής. Οι ενισχύσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία συστημάτων 
διαχείρισης των μεταβιβάσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να συναρτώνται με 
συστήματα που συνδέονται με φορείς έκφρασης συμφερόντων και συνδιαχείρισης με βάση 
τους αλιευτικούς πόρους.

Οι ενισχύσεις για επενδύσεις σε σκάφη ή σε λιμένες προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση ή η εμπορία των ανεπιθύμητων αλιευμάτων από το σύνολο των 
εμπορικών αποθεμάτων θα υπονομεύσει τις επιθυμητές συνέπειες της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης ώστε η αλιευτική δραστηριότητα να πραγματοποιείται με περισσότερο 
στοχοθετημένες, επιλεγμένες και βιώσιμες μεθόδους. Πρέπει να δοθεί χρηματοδότηση 
προκειμένου να μειωθεί ο δείκτης θνησιμότητας των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, για 
παράδειγμα μέσω έρευνας σχετικά με περισσότερο επιλεγμένα και φιλικά προς το 
περιβάλλον αλιευτικά εργαλεία / πρακτικές, και όχι με στόχο την εμπορία ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων.

Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει σειρά μέτρων τα οποία θα προάγουν αδιακρίτως την 
υδατοκαλλιέργεια και θα συμβάλουν στην ανάπτυξή της, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές.


