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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 συστάσεις: 

 

Γενική αξιολόγηση 

Α. επισημαίνει ότι το προτεινόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την 

περίοδο 2014-2020 είναι γλίσχρο, και μάλιστα μειωμένο σε σχέση με το ισχύον ΠΔΠ 

2007-2013· εκτιμά ότι η κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για να μειωθεί ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ, αντιθέτως μάλιστα ενισχύει την ανάγκη για ένα ισχυρό 

προϋπολογισμό, ουσιαστικά ενισχυμένο, που θα καθιστά δυνατή την επίτευξη των 

πολιτικών στόχων της ΕΕ, δηλαδή τη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης και την 

υλοποίηση της αρχής της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της 

στρατηγικής ΕΕ 2020· υποστηρίζει, προς τούτο, ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να 

τροποποιήσει προς την κατεύθυνση αυτή την πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 

2014-2020· 

Γενικά ζητήματα σε σχέση με τον αλιευτικό τομέα 

Β. τονίζει ότι οι αλιευτικοί πόροι αποτελούν δημόσιο αγαθό ζωτικής σημασίας για την 

παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια· επισημαίνει ότι ο τομέας της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας και οι σχετικές με αυτόν δραστηριότητες συχνά αποτελούν την 

κύρια πηγή εσόδων και βιώσιμης απασχόλησης σε παράκτιες, νησιωτικές και 

απόκεντρες περιοχές· υπογραμμίζει ότι η αναμορφωμένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

(ΚΑλΠ) πρέπει να επιδιώκει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 

οι οποίοι προϋποθέτουν επαρκή συντήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων και 

αντιστροφή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που πλήττει πολυάριθμες παράκτιες 

κοινότητες, ενεργοποιώντας την απασχόληση και βελτιώνοντας τις βιοτικές συνθήκες 

των τοπικών πληθυσμών και δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αλιεία μικρής κλίμακας, 

με αποτέλεσμα να χρειάζονται επαρκείς πόροι μετά το 2013· αναγνωρίζει την ανάγκη 

για μεγαλύτερο συντονισμό με την πολιτική συνοχής· 

Γ. παρατηρεί ότι η πρόταση για το ΠΔΠ 2014-2020 που περιέχεται στην Ανακοίνωση της 

Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» προβλέπει ενδεικτικό 

συνολικό κονδύλιο 6,685 δισ. ευρώ για την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις σε 

σταθερές τιμές 2011 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αγοράς + ΣΠΕΣ και ΠΟΔΑ), δηλαδή κατά μέσο 

όρο 955 εκατ. ευρώ ετησίως για το 2013, που είναι το τελευταίο έτος ισχύος του 

τρέχοντος ΠΔΠ (984 δισ. ευρώ)· επισημαίνει με ανησυχία ότι τα προβλεπόμενα ποσά 

για κάθε έτος ισχύος του ΠΔΠ 2014-2020 είναι πάντα κατώτερα του προβλεπομένου 

για το 2013 με βάση το ισχύον ΠΔΠ· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά 

του της 8ης Ιουνίου 20111 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 

αποκλεισμούς», αναφέρεται σε αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ 

κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013· 
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Δ. υπογραμμίζει ότι ορισμένοι από τους πολιτικούς στόχους που προτείνει η Επιτροπή, 

συγκεκριμένα η διόρθωση της απόκλισης που παρατηρείται ως προς την καινοτομία 

μεταξύ της αλιείας και άλλων τομέων της οικονομίας, η προώθηση της μετάβασης σε 

έναν αλιευτικό τομέα με περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της σημαντικής 

μείωσης των απορρίψεων στη θάλασσα και με μειωμένο αντίκτυπο στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων που εξαρτώνται από 

την παράκτια αλιεία και η διαφοροποίηση, μεταξύ άλλων, απαιτούν ενισχυμένα μέσα 

σε οικονομικό επίπεδο, ειδάλλως διακυβεύεται η επίτευξή τους· 

Ε. επισημαίνει ότι, όπως και ο τομέας της γεωργίας, έτσι και αυτός της αλιείας είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτος στην κρίση· για τον λόγο αυτό υποστηρίζει ότι πρέπει να 

δημιουργηθούν ειδικοί μηχανισμοί στήριξης, όπως προβλέπονται και για τη γεωργία, 

που θα ενεργοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι οι φυσικές 

καταστροφές, οι αναγκαστικές παύσεις δραστηριοτήτων που αποφασίζονται στο 

πλαίσιο προγραμμάτων ανασύστασης των αποθεμάτων ή οι αιφνίδια επιβαλλόμενοι 

περιορισμοί στην πρόσβαση σε βασικούς συντελεστές παραγωγής, μεταξύ άλλων·  

ΣΤ. επαναλαμβάνει ότι ο ακανόνιστος χαρακτήρας της αλιευτικής δραστηριότητας, που 

οφείλεται σε διαφόρους παράγοντες, μεταξύ των οποίων προφανείς φυσικοί 

περιορισμοί, επιβάλλει τη διατήρηση μιας δημόσιας χρηματοδότησης, εθνικής και 

κοινοτικής, επαρκούς για τις ανάγκες του τομέα· 

Ζητήματα σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία, και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)  

Ζ. εκτιμά ότι το μελλοντικό κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται στα ταμεία 

επιμερισμένης διαχείρισης, μεταξύ των οποίων το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), πρέπει να λάβει υπόψη την ποικιλομορφία των στόχων 

αυτών των μέσων χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας αποτελεί ταμείο τομεακής στήριξης και η διάθεση πόρων εξ αυτού ουδόλως 

πρέπει να εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της γεωγραφικής ζώνης στην 

οποία δραστηριοποιείται ο αποδέκτης του· 

Η. αρνείται το ενδεχόμενο εισαγωγής και/ή ενίσχυσης κανόνων για την επιβολή 

μακροοικονομικών όρων για τη χορήγηση πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία· θεωρεί ότι 

οι χώρες με τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυσχέρειες και τις πιο εύθραυστες 

οικονομίες δεν μπορούν να ζημιώνονται διπλά, με το να περιορίζεται η πρόσβασή τους 

σε ταμεία ουσιαστικής σημασίας για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη, διότι έτσι 

αμφισβητείται η αρχή της συνοχής· 

Θ. εξαίρει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την 

περίοδο 2014-2020, ως βασικού μέσου χρηματοδότησης της μελλοντικής ΚΑλΠ· 

υπογραμμίζει ότι σε νέες πολιτικές, στόχους ή προτεραιότητες με επίπτωση στο 

θαλάσσιο περιβάλλον πρέπει να αντιστοιχούν επαρκή δημοσιονομικά μέσα· δεν 

αποδέχεται μια χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων, στόχων ή πολιτικών – όπως η 

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική – εις βάρος της χρηματοδότησης που είναι 

αναγκαία για την πολιτική αλιείας· 

Ι. υποστηρίζει την απλούστευση της πρόσβασης στα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης, 
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και συγκεκριμένα στο ΕΤΘΑ, που θα διευκολύνει τους δικαιούχους και τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές και θα προάγει την πλήρη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων· 

εκτιμά ότι πρέπει να προτιμηθούν προγράμματα με ολοκληρωμένες λύσεις, που θα 

ωφελήσουν το σύνολο των παράκτιων κοινοτήτων στον ευρύτερο δυνατό βαθμό, αντί 

εκείνων που ωφελούν μικρό μόνο αριθμό επιχειρηματιών· 

ΙΑ. εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο εξάρθρωσης των υφιστάμενων δημόσιων 

μέσων ρύθμισης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· ζητεί ενίσχυση 

της συμβολής της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών (ΚΟΑ) για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας για την εξασφάλιση της βελτίωσης των εισοδημάτων του τομέα, της 

σταθερότητας των αγορών, της βελτίωσης της εμπορίας αλιευτικών προϊόντων καθώς 

και για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους· για τους λόγους αυτούς είναι 

απαραίτητο να διατεθούν επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι στην ΚΟΑ· 

ΙΒ. τάσσεται υπέρ του συντονισμού των υφιστάμενων μέσων, ιδίως σε δημοσιονομικό 

επίπεδο, για να δοθεί απάντηση στα ειδικά προβλήματα της αλιείας μικρής κλίμακας 

και των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται περισσότερο από αυτή·  τονίζει ότι η 

επιστημονική έρευνα στον τομέα της αλιείας αποτελεί ουσιώδες μέσο για τη σωστή 

διαχείριση του τομέα, απαραίτητο για τον εντοπισμό των παραγόντων που ρυθμίζουν 

την εξέλιξη των αλιευτικών πόρων, με σκοπό την ποσοτική τους αξιολόγηση και την 

ανάπτυξη προτύπων που θα επιτρέπουν την πρόβλεψη της εξέλιξής τους, αλλά και τη 

βελτίωση των αλιευτικών τεχνικών, των σκαφών και των συνθηκών εργασίας και 

ασφάλειας των αλιέων· συνηγορεί, για τον λόγο αυτό, υπέρ της ενίσχυσης της 

χρηματοδότησης της αλιευτικής έρευνας στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 

οικονομικό τομέα· 

ΙΓ. θεωρεί απαραίτητη τη βελτίωση της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης βιολογικών 

στοιχείων, ώστε να εξασφαλισθεί μία πολιτική και διαχείριση που θα βασίζονται 

πράγματι στη γνώση· θεωρεί απαραίτητη, την αύξηση της συμμετοχής της Ένωσης 

στον τομέα αυτό, με αύξηση του ανώτατου αποδεκτού ποσοστού συγχρηματοδότησης 

από το σημερινό 50% στο 75% τουλάχιστον· 

ΙΔ. θεωρεί ότι οι βιολογικές παύσεις δραστηριοτήτων αποτελούν σημαντικό μέσο 

διατήρησης των αλιευτικών πόρων, αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας και 

κεφαλαιώδους σημασίας για τη βιώσιμη διαχείριση ορισμένων αλιευμάτων· 

αναγνωρίζει ότι η θέσπιση περιόδων βιολογικής ανάπαυλας σε ορισμένες κρίσιμες 

φάσεις του κύκλου ζωής των ειδών επιτρέπει να εξελιχθούν οι πόροι κατά τρόπο που 

συνάδει με τη διατήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας πέραν της περιόδου 

ανάπαυλας· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα 

χρηματικής αποζημίωσης των αλιέων κατά τις περιόδους παύσης των δραστηριοτήτων· 

ΙΕ. τονίζει ότι η σημερινή κατάσταση ως προς την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην 

Ευρώπη καθιστά απαραίτητη την αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης 

στον τομέα αυτό, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του και, ταυτόχρονα, 

να ξεπερασθούν ορισμένοι από τους περιορισμούς του, μέσω της συμβολής στη 

βελτίωση της βιωσιμότητάς του· 

Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
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ΙΣΤ. υπογραμμίζει τη σημασία του αλιευτικού τομέα για την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, την απασχόληση και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής στις ΕΑΠ, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι οι οικονομίες τους 

υπόκεινται σε μόνιμους διαρθρωτικούς περιορισμούς και διαθέτουν ελάχιστες 

δυνατότητες διαφοροποίησης· υποστηρίζει τη διατήρηση και την ενίσχυση των 

κοινοτικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας στις ΕΑΠ, συγκεκριμένα μέσω του 

προγράμματος αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους που προέρχεται από την εξόχως 

περιφερειακή θέση, σε σχέση με τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων κάποιων 

ΕΑΠ («POSEI Αλιεία»)· υποστηρίζει ότι το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να έχει 

απεριόριστη χρονική ισχύ, εφόσον τα χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων 

περιφερειών είναι μόνιμα· εκφράζει τη λύπη του για τη μεγάλη μείωση της συνολικής 

χρηματοδότησης για τις περιφέρειες αυτές η οποία προβλέπεται στην πρόταση για το 

ΠΔΠ 2014-2020, τη στιγμή μάλιστα που ο αριθμός των ΕΑΠ που έχουν αναγνωριστεί 

από την ΕΕ πρόκειται να αυξηθεί κατά τα προσεχή έτη και άρα απαιτείται ουσιαστική 

αύξηση των σχετικών κονδυλίων· 

Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 

της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση 

ΙΖ. τάσσεται υπέρ του να προβλέπει η διοργανική συμφωνία πλήρη συμμετοχή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των διεθνών αλιευτικών 

συμφωνιών· απαιτεί οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να 

συμμετέχουν, με καθεστώς παρατηρητή και σε βάση ισότητας με τους εκπροσώπους 

των κρατών μελών, σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη 

των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου στον τομέα των αλιευτικών συμφωνιών· 

Ζητήματα σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 

ΙΗ.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σχετική αναποτελεσματικότητα των συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας ως προς την τομεακή στήριξη σε τρίτες χώρες· 

σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής, τα κονδύλια που διατίθενται 

στην τομεακή στήριξη είναι πολύ περιορισμένα σε απόλυτες τιμές ώστε να παραγάγουν 

αποτελέσματα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι χρειάζονται απαραιτήτως μέτρα για την 

αντιστροφή της κατάστασης αυτής, που θα βελτιώνουν επίσης την αποτελεσματικότητα 

των τομεακών ταμείων στήριξης και θα διευκολύνουν την καλύτερη απορρόφηση των 

κονδυλίων αυτών από τις τρίτες χώρες. 
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