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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 προτάσεις:

1. επισημαίνει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της πολιτικής για τη θάλασσα· υπογραμμίζει τον καθοριστικό 
ρόλο τους στην ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας και την συμβολή τους στην 
ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των παράκτιων περιοχών·

2. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει να προβλέπει επαρκείς 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ώστε να καλύπτονται οι 
χρηματοδοτικές ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα η 
επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και η υποχρέωση εκφόρτωσης των αλιευμάτων, 
και να υπάρχει ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και η ανανέωση των γενεών· 
διαπιστώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας επιβάλλεται να αυξηθούν τα κονδύλια για τους εν 
λόγω κλάδους καθώς και για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός και οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να 
στηρίζουν τους κλάδους αυτούς για να συμβάλλουν στην επίτευξη των νέων στόχων 
της Ένωσης και ιδίως εκείνους που καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, στη νέα 
βιομηχανική στρατηγική, στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και στη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030· φρονεί ότι η διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου της αλιείας πρέπει να συμβαδίζει με την επίτευξη των 
εν λόγω στόχων· ως εκ τούτου, όλες οι προτάσεις πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση 
των επιπτώσεών τους στον κλάδο της αλιείας·

3. εμμένει στην άποψη ότι το 2021 θα αποτελέσει σημείο καμπής για την υλοποίηση των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας στον κλάδο της αλιείας, γεγονός που από μόνο του θα 
απαιτούσε σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται στο ΕΤΘΑ για το 
έτος αυτό· επισημαίνει ότι οι αβεβαιότητες που συναρτώνται με την κρίση λόγω του 
κορονοϊού ωσαύτως επιτάσσουν την αύξηση της χρηματοδότησης· θεωρεί, συνεπώς, 
λυπηρό το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής και η θέση του Συμβουλίου σχετικά με 
τον προϋπολογισμό του ΕΤΘΑ για το 2021 στερούνται φιλοδοξίας· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες και να 
αναθεωρήσουν προς τα πάνω τη θέση τους για τον προϋπολογισμό του ΕΤΘΑ·

4. τονίζει τη σπουδαιότητα της αποκατάστασης των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών 
που προκαλεί η πανδημία της COVID-19, η οποία έχει επιφέρει καίριο πλήγμα στον 
κλάδο αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του, σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού με θαλασσινά, όπως είναι μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις μεταποίησης, 
λιανικού εμπορίου και διανομής· θεωρεί ότι η κρίσιμη υγειονομική κατάσταση και οι 
επιπτώσεις της επιβάλλουν τη λήψη νέας «δέσμης μέτρων στήριξης» που θα 
συμπληρώνει τις προηγούμενες, καθώς και την πρόβλεψη και άμεση διάθεση νέας 
έκτακτης οικονομικής βοήθειας, δεδομένου ότι η πανδημία και οι οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της εξακολουθούν να υφίστανται·

5. υπενθυμίζει ότι, στο αποκορύφωμα του εγκλεισμού που προκάλεσε η πανδημία 
COVID-19, ο αλιευτικός τομέας και ιδίως τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής 
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κλίμακας, συνέχισαν τη δραστηριότητά τους, διατηρώντας τον τακτικό εφοδιασμό των 
τοπικών αγορών ώστε οι πολίτες της Ένωσης, ιδίως σε απομονωμένες παράκτιες 
περιοχές και περιφέρειες όπου οι αλυσίδες εφοδιασμού αντιμετωπίζουν λειτουργικά 
προβλήματα, να έχουν πρόσβαση σε υγιεινή θαλασσινή τροφή·

6. επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
προκειμένου να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) 1379/2013 
με τη λήψη ειδικών μέτρων που αποσκοπούν στην άμβλυνση των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων που προκάλεσε η έξαρση της COVID-19 στον κλάδο της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί σε 
πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της υγειονομικής και της οικονομικής κατάστασης και, 
εν ανάγκη, να εξετάσει το ενδεχόμενο να παρατείνει τα εν λόγω μέτρα και πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2020, σε περίπτωση που συνεχισθεί η πανδημία· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα σύστημα για την παρακολούθηση των μέτρων αυτών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα σχετικά κονδύλια θα χρησιμοποιούνται εγκαίρως 
και με ορθό τρόπο και δεν θα υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτά·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αντέδρασε με ταχύτητα 
και δυναμισμό στην οικονομική κρίση, προτείνοντας, στις 27 Μαΐου 2020, ένα ευρύ 
σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας κατά 530 
εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2021-2027 σε σύγκριση με την αρχική της πρόταση· 
τονίζει, ωστόσο, ότι η αύξηση αυτή εξακολουθεί να υπολείπεται του ποσού που 
πρότεινε το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του 
ΕΤΘΑ για την περίοδο 2021-2027 μειώνεται κατά 32 εκατομμύρια EUR σε σχέση με 
την αρχική πρόταση της Επιτροπής·

8. εκφράζει τη λύπη του για τις ανησυχητικές ενδείξεις ότι η πιθανότητα να μην υπάρξει 
έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης μιας 
αλιευτικής συμφωνίας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου 
αυξάνεται· υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να στηριχθεί χρηματοδοτικά ο αλιευτικός 
κλάδος στην ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες σε μια τέτοια εξέλιξη· σημειώνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για δημιουργία αποθεματικού προσαρμογής για το Brexit, προκειμένου να βοηθηθούν 
τα κράτη μέλη και οι κλάδοι που πλήττονται περισσότερο από το Brexit· φρονεί ότι 
ικανό μέρος των κονδυλίων αυτών θα πρέπει να διατεθεί για τη στήριξη της αλιείας· 
φρονεί, ωστόσο, ότι η δημιουργία ενός τέτοιου αποθεματικού δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να δικαιολογεί μείωση του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ·

9. επικρίνει το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020 
εξακολουθεί, έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, να είναι πολύ χαμηλό, μόλις 35 %· 
τονίζει ότι το χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται εν μέρει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

10. καλεί την Επιτροπή να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα κράτη μέλη ώστε να 
χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με τον 
απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο·

11. τονίζει τη σημασία που έχει η εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για τη 
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συλλογή, διαχείριση, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων στον κλάδο της αλιείας·

12. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις σε πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία 
με την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και με την οικονομική 
στήριξη των αλιέων ώστε να επενδύσουν σε νέα επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία·

13. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού σχεδιασμού, ένα 
αρκούντως υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης για τον κλάδο της παράκτιας αλιείας 
μικρής κλίμακας·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της άσκησης ελέγχων στις αλιευτικές δραστηριότητες· εκτιμά 
ότι οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ, καθόσον μάλιστα επίκειται η 
έγκριση νέων κανόνων για την εναρμόνιση και τη βελτίωση του συστήματος ελέγχου 
της αλιείας στην ΕΕ·

15. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να ενισχυθεί με 
πρόσθετους οικονομικούς και υλικούς πόρους ώστε να ασκεί με τον δέοντα τρόπο τις 
δραστηριότητές της και να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων βιώσιμης αλιείας της 
ΕΕ· στις δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η ψηφιοποίηση και η προσαρμογή 
στις νέες τεχνολογίες, καθώς και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου και 
επιθεώρησης και η παροχή βοήθειας στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ειδικά 
θεσμικά όργανα, λαμβανομένης επίσης υπόψη της αναθεώρησης του κανονισμού για 
τον έλεγχο της αλιείας που τελεί σήμερα υπό διαπραγμάτευση·

16. υποστηρίζει ότι η ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια πολιτική μείωσης του 
προσωπικού σε όλους τους οργανισμούς της Ένωσης χρήζει αξιολόγησης· υπενθυμίζει 
ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου 
της Αλιείας υπερβαίνει το 99 %·

17. τονίζει ότι, σε συνέχεια δημοσκόπησης του ειδικού Ευρωβαρόμετρου 442 σχετικά με 
τη στάση των Ευρωπαίων όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, το επόμενο 
ΕΤΘΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση των προτύπων καλής 
διαβίωσης των ζώων στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·

18. τονίζει ότι μία από τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου συνίσταται 
στην ανανέωση των γενεών· φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηριχθούν στο 
ΕΤΘΑ και στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για να χρηματοδοτήσουν μέτρα που θα 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ελκυστικότερες συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης στα αλιευτικά σκάφη, καθώς και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων με 
στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της πολυμορφίας στον κλάδο και την ενθάρρυνση ατόμων από 
υποεκπροσωπούμενες ομάδες, ιδίως γυναίκες, να εισέλθουν στον κλάδο· τονίζει στη 
συνάρτηση αυτή πόσο σημαντικό είναι να ενθαρρύνονται οι γυναίκες να ενταχθούν 
δυναμικά στις διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες και να προβάλλονται εντονότερα οι 
δραστηριότητες που αυτές ασκούν σήμερα· 

19. τονίζει ότι οι μειονεκτούσες παράκτιες περιοχές και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
της Ευρώπης πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης στήριξης.
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