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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί 
ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-
2027. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη 
στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της 
Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της 
Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης 
των ωκεανών. Η χρηματοδότηση αυτή 
αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση και διατήρηση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για την 
επισιτιστική ασφάλεια μέσω της 
προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για 
την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας και για υγιείς, ασφαλείς, 
προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και 
ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση.

(1) Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί 
ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-
2027. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη 
στήριξη της εφαρμογής της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της 
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική (ΟΠΘΣ), της θαλάσσιας 
πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της 
διακυβέρνησης των ωκεανών. Η 
χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό 
παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση, 
όπου περιλαμβάνονται και η διατήρηση 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και 
οικοτόπων, για μια βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια, για την επισιτιστική 
ασφάλεια μέσω της προσφοράς 
θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη 
μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, για 
την ευημερία και την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή στις αλιευτικές και 
υδατοκαλλιεργητικές κοινότητες, και για 
υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, 
καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που 
υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Η 
στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 
συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών 
τόσο των παραγωγών όσο και των 
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καταναλωτών.
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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον 
αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος 
μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η 
Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την 
προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη 
χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. 
Η διατήρηση των θαλασσών και των 
ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας 
για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο 
πληθυσμό. Έχει επίσης 
κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την 
Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία 
ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση 
και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία 
μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, 
και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια 
μέσω της ενέργειας των ωκεανών. 
Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία των 
θαλασσών και των ωκεανών αποτελούν 
απαραίτητο παράγοντα για έναν 
αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και την 
παγκόσμια καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στη θάλασσα, 
αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των 
πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια.

(2) Ως παγκόσμιος ωκεάνιος 
παράγοντας, με τον μεγαλύτερο 
θαλάσσιο χώρο στον κόσμο εάν 
συνυπολογιστούν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και οι υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη, η Ένωση έχει γίνει ο πέμπτος 
μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών 
και έχει μεγάλη ευθύνη για την 
προστασία, τη διατήρηση και τη 
βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των 
πόρων τους. Η διατήρηση των 
θαλασσών και των ωκεανών είναι 
πράγματι ζωτικής σημασίας για έναν 
ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο 
πληθυσμό. Έχει επίσης 
κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για 
την Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια 
οικονομία που αναπτύσσεται εντός 
οικολογικών ορίων, ενισχύει τις 
επενδύσεις, την απασχόληση και την 
ανάπτυξη, προωθεί την έρευνα και την 
καινοτομία, και συμβάλλει στην 
ενεργειακή ασφάλεια μέσω της 
ενέργειας των ωκεανών. Επιπλέον, η 
ασφάλεια και η προστασία των 
θαλασσών και των ωκεανών αποτελούν 
απαραίτητο παράγοντα για έναν 
αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και 
την παγκόσμια καταπολέμηση της 
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εγκληματικότητας στη θάλασσα, 
αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των 
πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) xx/xx6 προβλέπει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 
συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και 
θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός 
του ΕΤΘΑ πρέπει να ανέρχεται, σε 
τρέχουσες τιμές, σε 6 140 000 000 EUR. 
Οι πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει να 
κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, 
της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. 
Θα πρέπει να κατανεμηθούν 5 311 000 000 
EUR για τη στήριξη υπό επιμερισμένη 
διαχείριση και 829 000 000 EUR για τη 
στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός 
των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη 
διαχείριση για την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να 
βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ για 
την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα 
πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την 
επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία 
δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας 
και για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ τα 
ποσά για οριστική παύση και έκτακτη 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν 

(8) Το ΠΔΠ που καθορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) xx/xx6  προβλέπει ότι 
ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα 
πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις 
αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο 
προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ θα πρέπει 
να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10 % σε 
σχέση με το ΕΤΘΑ του 2014-2020. Οι 
πόροι του πρέπει να κατανέμονται 
μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης 
και της έμμεσης διαχείρισης. Το 87 % 
θα πρέπει να κατανεμηθεί για τη 
στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση 
και το 13 % για τη στήριξη υπό άμεση 
και έμμεση διαχείριση. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
της ΚΑΠ και της ΟΠΘΣ, ο ορισμός 
των εθνικών κονδυλίων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση για την 
περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 
θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή 
του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020. 
Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να 
προορίζονται για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την 
επιβολή, τη συλλογή και την 
επεξεργασία δεδομένων για τη 
διαχείριση της αλιείας και για 



AM\1181189EL.docx PE637.683v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο 
όριο.

επιστημονικούς σκοπούς, για την 
προστασία και την αποκατάσταση 
της θαλάσσιας και παράκτιας 
βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων 
και παράκτιων οικοσυστημάτων και 
για γνώσεις για τη θάλασσα, ενώ τα 
ποσά για οριστική παύση και 
προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και για επενδύσεις σε 
σκάφη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
ένα ανώτατο όριο.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6  ΕΕ C […], […], σ. […]. 6  ΕΕ C […], […], σ. […].
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η υποχρέωση εκφόρτωσης 
αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις της 
ΚΑΠ. Συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές 
στις αλιευτικές πρακτικές του τομέα, 
ορισμένες φορές με σημαντικό οικονομικό 
κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν το ΕΤΘΑ να στηρίζει την 
καινοτομία και τις επενδύσεις που 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο 
ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το 
εφαρμοζόμενο για άλλες δράσεις, όπως 
επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία, στη βελτίωση των λιμενικών 
υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων. Πρέπει επίσης να χορηγήσει 
ένα ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 
100% στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση διαφανών συστημάτων για την 
ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή 
ποσοστώσεων»), προκειμένου να 
μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών με 
περιοριστική ποσόστωση που προκαλείται 
από την υποχρέωση εκφόρτωσης.

(21) Η υποχρέωση εκφόρτωσης 
αποτελεί νομική υποχρέωση και είναι 
μία από τις κύριες προκλήσεις της ΚΑΠ. 
Συνεπάγεται τον τερματισμό της 
περιβαλλοντικά απαράδεκτης 
πρακτικής της απόρριψης, καθώς και 
μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στις 
αλιευτικές πρακτικές του τομέα, 
ορισμένες φορές με σημαντικό 
οικονομικό κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το 
ΕΤΘΑ για τη στήριξη της καινοτομίας 
και των επενδύσεων που συμβάλλουν 
στην πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο 
ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το 
εφαρμοζόμενο για άλλες δράσεις, όπως 
επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά 
εργαλεία καθώς και στην εφαρμογή 
χρονικών και χωρικών επιλεκτικών 
μέτρων, στη βελτίωση των λιμενικών 
υποδομών και στην εμπορία 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Πρέπει 
επίσης να χορηγήσει ένα ποσοστό 
έντασης ενίσχυσης ύψους 100% στο 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση διαφανών συστημάτων για 
την ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων 
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μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή 
ποσοστώσεων»), προκειμένου να 
μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών 
με περιοριστική ποσόστωση που 
προκαλείται από την υποχρέωση 
εκφόρτωσης.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται 
σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες 
αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, 
τη σταθερότητα, την ποιότητα και την 
ποικιλομορφία της αλυσίδας εφοδιασμού, 
καθώς και την ενημέρωση των 
καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την 
εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους 
στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου («κανονισμός 
ΚΟΑ»)15. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
διατίθεται στήριξη για τη δημιουργία 
οργανώσεων παραγωγών, την εφαρμογή 
σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την 
προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων και 
την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με την αγορά.

(33) Η επισιτιστική ασφάλεια 
βασίζεται στην προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη 
βιώσιμη διαχείριση των 
ιχθυαποθεμάτων, σε αποτελεσματικές 
και καλά οργανωμένες αγορές, οι οποίες 
βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη 
σταθερότητα, την ποιότητα και την 
ποικιλομορφία της αλυσίδας 
εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση 
των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, 
το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 
στηρίζει την εμπορία προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με 
τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«κανονισμός ΚΟΑ»)15. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να διατίθεται στήριξη μεταξύ 
άλλων για δημιουργία οργανώσεων 
παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων και 
αλιευτικών συνεταιρισμών, 
παραγωγών μικρής κλίμακας, 
εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και 
εμπορίας, ενισχύσεις αποθήκευσης, 
εκστρατείες προώθησης και 
επικοινωνίας, προώθηση νέων 
εμπορικών διεξόδων, εκπόνηση 
μελετών σχετικά με τις αγορές, 
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προστασία και ενίσχυση του 
Παρατηρητηρίου των Ευρωπαϊκών 
Αγορών Προϊόντων Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA), και 
ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με την αγορά .

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 
354 της 28.12.2013, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για την κοινή οργάνωση των αγορών των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 
354 της 28.12.2013, σ. 1).

Or. en


