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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. υπενθυμίζει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της θαλάσσιας πολιτικής· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο τους 
στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και την ενεργό συμβολή τους στην οργάνωση 
και τον δυναμισμό των παράκτιων περιοχών·

2. εμμένει στην άποψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 πρέπει να προβλέπει 
επαρκές επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ώστε να 
καλύπτονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· δηλώνει ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
είναι απαραίτητη η αύξηση των κονδυλίων· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός για τον τομέα 
αυτό πρέπει να συνάδει πλήρως με τους νέους στόχους της Ένωσης, ιδίως τους στόχους 
που καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, με τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και με τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα έως το 2030· φρονεί ότι η ανταγωνιστικότητα του τομέα της αλιείας 
πρέπει να συμπορεύεται με την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

3. τονίζει τη σημασία που έχει η αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών 
που προκαλεί η πανδημία της COVID-19, η οποία έχει πλήξει καίρια τον ευρωπαϊκό 
τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό του· θεωρεί ότι η σοβαρή 
υγειονομική κατάσταση και οι οικονομικές της επιπτώσεις επιτάσσουν την άμεση 
διαθεσιμότητα έκτακτων οικονομικών πόρων·

4. χαιρετίζει τα μέτρα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου 
να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) 1379/2013 όσον αφορά 
ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης της 
COVID‐19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· θεωρεί απαραίτητο να 
αξιολογήσει η Επιτροπή σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της υγειονομικής και της 
οικονομικής κατάστασης και να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των εν λόγω 
μέτρων πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, σε περίπτωση που συνεχισθεί η πανδημία·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία και φιλόδοξη απάντηση που έδωσε 
απέναντι στην οικονομική κρίση η Επιτροπή, προτείνοντας, στις 27 Μαΐου 2020, ένα 
σημαντικό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για 
αύξηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) κατά 530 
εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021 2027, σε σύγκριση με την αρχική της 
πρόταση· τονίζει, ωστόσο, ότι η αύξηση αυτή εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τη 
θέση του Κοινοβουλίου· 

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το επίπεδο εφαρμογής του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-
2020 παραμένει ανεπαρκές έξι χρόνια μετά την έγκρισή του, ενώ η εκτέλεση του 
προϋπολογισμού φθάνει σήμερα μόλις στο 35 %· τονίζει ότι το χαμηλό αυτό ποσοστό 
οφείλεται εν μέρει στη γραφειοκρατία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων και 
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θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της 
αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ·

8. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας πρέπει να διαθέτει 
πρόσθετους οικονομικούς και υλικούς πόρους για να διασφαλίζει την ορθή και πλήρη 
εκτέλεση των καθηκόντων της και να εγγυάται την επίτευξη των στόχων όσον αφορά 
τη βιώσιμη αλιεία·

9. θεωρεί ότι η πολιτική μείωσης του προσωπικού των οργανισμών της Ένωσης που 
ακολουθείται τα τελευταία χρόνια χρήζει αξιολόγησης· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας 
υπερβαίνει το 99 %·

10. τονίζει ότι μία από τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τομέα αλιείας είναι η ανανέωση 
των γενεών· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν, στηριζόμενα στο 
ΕΤΘΑ και στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων 
με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στα αλιευτικά επαγγέλματα και την 
προώθηση της πολυμορφίας των προφίλ και της ένταξης των υποεκπροσωπούμενων 
ομάδων, ιδίως των γυναικών.


