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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αλιείας αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 εντάσσεται σε ένα 
ειδικό πλαίσιο που συνδέεται με το μετριασμό των δημοσίων δαπανών των κρατών μελών. 
Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει, κατά την άποψή της, 
την επένδυση και την οικονομική ανάκαμψη. Επ’ αυτού, θα πρέπει να τονισθεί εκ νέου ότι οι 
πολιτικές για την αλιεία παραμένουν στοιχεία καίριας σημασίας για την οικονομία πολλών 
περιοχών, την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, την κοινωνική συνοχή και τη διαχείριση 
των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διατηρήσει το 
επίπεδο των δαπανών στους τομείς αυτούς και να ενεργήσει για την ενίσχυση της 
ζωτικότητας και της οικονομικής και κοινωνικής αποτελεσματικότητας του κόσμου της 
αλιείας. 

Το έτος 2012 θα χαρακτηρίζεται από τα πρώτα μέτρα που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 
(ΟΘΠ). Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση των δράσεων που απορρέουν από την ΟΘΠ δεν θα 
πρέπει να γίνει εις βάρος των πιστώσεων που προορίζονται για την ΚΑΠ και τις λοιπές 
παραδοσιακές πολιτικές του τομέα της αλιείας. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προϋπολογισμού 
του Τίτλου 11, τμήμα ΙΙΙ, υπογραμμίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προκειμένου να διατηρήσει τις πιστώσεις πληρωμών σε ελαφρά αύξηση λαμβανομένων 
υπόψη των αποθεματικών. Παρά ταύτα, είναι λυπηρό το γεγονός ότι μειώνεται αισθητά ο 
προϋπολογισμός για τους ελέγχους (11.08) (κάτω του 16,92% σε πιστώσεις πληρωμών). 
Μέσω των πιστώσεων που θα ψηφισθούν, η Επιτροπή Αλιείας θα παρακολουθήσει εκ του 
σύνεγγυς το πρόγραμμα εργασίας της ΓΔ MARE και τις νομοθετικές προτάσεις που περιέχει 
η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.

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 την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη διατήρηση του 
συνόλου των πιστώσεων πληρωμών που προορίζονται για την αλιεία, στο ίδιο επίπεδο με 
το περσινό·

2. εκφράζει την έκπληξή του για το υψηλό επίπεδο των πιστώσεων που ζητούνται στο 
αποθεματικό και ζητεί όπως θεσπισθεί η κατάλληλη νομοθεσία για τη βελτιστοποίηση της 
χρήσης των εν λόγω ποσών, ιδίως όσον αφορά τις δράσεις που σχετίζονται με τις διεθνείς 
αλιευτικές συμφωνίες· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών που 
προορίζονται για τις αγορές αλιείας (11.02) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) 
(11.06), αλλά παρατηρεί ότι η διατήρηση του ιδίου επιπέδου πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων για τις αγορές, υπονομεύει τις δυνατότητες πλήρους υποστήριξης του 
τομέα κατά τα επόμενα έτη. παράλληλα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σταδιακή 
δημιουργία του παρατηρητηρίου για τις τιμές της αγοράς αλιευτικών προϊόντων, το 2012, 
για το οποίο η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προτείνει τη νομική βάση
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4. κρίνει λυπηρή τη συνολική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον 
έλεγχο και την εφαρμογή της ΚΑΠ που προτείνει η Επιτροπή, ειδικότερα όσον αφορά τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές υπέρ των κρατών μελών· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 
αναλάβει δράση προκειμένου να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση των εν 
λόγω πιστώσεων·

5. εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων για την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, οι προσπάθειες της οποίας θα πρέπει να 
υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν·

6. σημειώνει ότι οι πιστώσεις για τις πολιτικές που σχετίζονται με τη διατήρηση, τη 
διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων (11.07) είναι γενικά σταθερές, 
αλλά δεδομένης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2010 ζήτησε από την Επιτροπή να 
κάνει μεγαλύτερη χρήση των πιστώσεων που είχαν τεθεί αρχικά στη διάθεσή της·

7. λαμβάνει υπό σημείωση τη δημιουργία ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού αφιερωμένο 
στην ΟΘΠ, αλλά διαπιστώνει ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις δεν επαρκούν για να 
καλύψουν τους βασικούς στόχους της νέας αυτής πολιτικής· επαναλαμβάνει ότι η 
χρηματοδότηση της ΟΘΠ δεν θα πρέπει επουδενί να αποβεί εις βάρος των ιστορικών 
κονδυλίων της ΚΑΠ, και ότι θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση των πιστώσεων στο αποθεματικό των τομέων 1 και 2 του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου·

8. απορρίπτει κατηγορηματικά τις σοβαρές περικοπές στο κεφάλαιο της αλιείας που 
προβλέπονται στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2012· 
εκφράζει τη λύπη του για την πρόθεση του Συμβουλίου να μειώσει δραστικά την ήδη 
ανεπαρκή συνεισφορά της Κοινότητας στον τομέα αυτό, ο οποίος στερείται των 
αναγκαίων πόρων έχοντας υπόψη τα διακυβευόμενα για το σύνολο της κοινωνίας·

9. εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου στο γεγονός ότι η μείωση των χρηματοδοτικών 
πόρων στον εν λόγω τομέα δεν θα επιτρέψει ποτέ την αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
αλιείας· επισημαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει επίσης να διαδραματίσει 
σημαίνοντα ρόλο για την προαγωγή της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων ανά τον 
κόσμο· διαπιστώνει ότι χωρίς πρόσθετους πόρους για τους ελέγχους, η παράνομη, 
λαθραία και άναρχη αλιεία θα συνεχίσει να υπονομεύει τις τεράστιες προσπάθειες των 
αλιέων της Ένωσης και αυτό συνιστά εμπόδιο στην ορθή λειτουργία της αγοράς·

10. ζητεί από το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη θέση του ως προς το επίπεδο των πληρωμών 
και της ανάληψης υποχρεώσεων επί του συνόλου των κονδυλίων του τίτλου 11, 
ειδικότερα δε εκείνων του ΕΤΑ.


