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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό: η μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης των διαρθρωτικών ταμείων. Το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ρυθμίζεται επίσης από την πρόταση 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1, η οποία κάνει διάκριση ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, από τη μια πλευρά, και τη στήριξη της αλιείας, της 
γεωργίας και του περιβάλλοντος μέσω χρηματοδότησης για τη «διατήρηση και διαχείριση 
των φυσικών πόρων», από την άλλη. Ομοίως, η Επιτροπή πρότεινε, για την περίοδο 2007-
2013, η ενίσχυση της αλιείας να συγκεντρωθεί στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (EFF), το 
οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας 
(ΧΜΠΑ). Έτσι, η χρηματοδότηση της αλιείας από το EFF θα υπαχθεί στη δική του 
κατηγορία προϋπολογισμού. Η Επιτροπή προβλέπει δαπάνη ύψους 7,6 δισ. ευρώ για την 
ΚΑΠ, από τα οποία τα 4,963 δισ. θα διατεθούν για το EFF.  

Η ανάγκη αναθεώρησης των ρυθμίσεων ΕΤΠΑ οφείλεται κυρίως στις προκλήσεις που ενέχει 
η διεύρυνση, η οποία δεν αύξησε μόνο τις περιφερειακές ανισότητες αλλά και τον συνολικό 
αριθμό των συνόρων της ΕΕ. Στην πρόταση του Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με τις 
δημοσιονομικές προοπτικές, η Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη πολιτική συνοχής για τη 
διευρυμένη Ένωση, προτείνοντας τη διάθεση 336,1 δισ. ευρώ (373,9 δισ. ευρώ πριν τη 
μεταφορά στα μέσα για τη γεωργία και την αλιεία).     

Τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία σχετίζονται με τους 
τρεις νέους στόχους της πολιτικής συνοχής: σύγκλιση, περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση, και εδαφική συνεργασία. Επιπλέον, η έμφαση στις εδαφικές πτυχές της νέας 
πολιτικής συνοχής είναι εμφανής στην πρόταση κανονισμού για το ΕΤΠΑ, όπου η Επιτροπή 
συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εδαφικές ιδιαιτερότητες, ιδίως στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, όπως ορίζονται στο άρθρο 299, παράγραφος 2 της ΣΕΚ, και στις 
περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, όπως εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. 

2. Η πρόταση κανονισμού για το ΕΤΠΑ και η αλιεία 

Η πρόταση ορίζει τα καθήκοντα του ΕΤΠΑ, το πεδίο εφαρμογής της συνδρομής του, καθώς 
και τα είδη δαπανών που είναι επιλέξιμα για συνδρομή. Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας 
για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής ορίζονται στον 
κανονισμό πλαίσιο2.

2.1 Περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία

Όσον αφορά την αλιεία, η πρόταση περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τις περιοχές που 
εξαρτώνται από την αλιεία (άρθρο 9). Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες οφείλουν να 
διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και τη λογική συνέπεια μεταξύ της ενίσχυσης που 

  
1 COM (2004) 492 τελικό
2 COM (2004) 492 τελικό
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χορηγείται από το ΕΤΠΑ και εκείνης που χορηγείται από το EFF. Η παρέμβαση του ΕΤΠΑ 
επικεντρώνεται στην οικονομική διαφοροποίηση των περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
στηρίζουν τη διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών και των περιοχών που εξαρτώνται 
από την αλιεία, και τον προσανατολισμό τους προς δραστηριότητες που διαφέρουν από τις 
παραδοσιακές (αιτιολογική σκέψη 7). 

Η παρέμβαση του ΕΤΠΑ περιλαμβάνει:
1) υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης, 
2) επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων και τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές,
3) ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους τομείς της 
γεωργίας και της αλιείας,
4) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών,
5) ανάπτυξη του τουρισμού και των διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

Για τις δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1, 3 και 5, τα κράτη μέλη, κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού των δράσεων 
που λαμβάνουν ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, από τη μια πλευρά, ή από το EFF, από την άλλη. 

Έτσι, εκτός του EFF, η πολιτική συνοχής στηρίζει κυρίως τη διαφοροποίηση των περιοχών 
που εξαρτώνται από την αλιεία και τον προσανατολισμό τους προς δραστηριότητες που 
διαφέρουν από τις παραδοσιακές. Λόγω της μεταφοράς της χρηματοδότησης της αλιείας στο 
EFF και του ρόλου του ΕΤΠΑ, το οποίο συμπληρώνει το EFF, μπορούν να εκφραστούν 
εύλογες ανησυχίες όσον αφορά την οικονομική αξία του ΕΤΠΑ για την αλιεία. Ωστόσο, οι 
πόροι που προέρχονται από το ΕΤΠΑ μπορούν να χρησιμοποιούνται πιο λογικά και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια.   

Η μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων περιλαμβάνει μια αντίληψη για το EFF ως 
ταμείο που συμμετέχει στη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, η 
μεταρρύθμιση του ταμείου αλιείας φαίνεται πως περιλαμβάνει μια αντίληψη για την 
«αειφόρο ανάπτυξη» ως ενοποιό αρχή για το EFF, καθώς και εστίαση στην υπεραλίευση ως 
την υποτιθέμενη βασική κοινωνική και περιβαλλοντική απειλή για την αλιεία. Δεν 
εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό άλλες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως οι επιπτώσεις 
της μόλυνσης, της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και των ενεργών σόναρ. Αν 
ληφθούν υπόψη οι τομείς όπου μπορούν να ασκούνται δραστηριότητες άλλες από εκείνες που 
αφορούν την υπεραλίευση, θα ήταν ευπρόσδεκτη η ιδέα για συμπερίληψη στον κανονισμό 
ΕΤΠΑ μιας συμπληρωματικής βάσης όπου μπορεί να ληφθεί από το ΕΤΠΑ κοινοτική 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος των 
αλιευτικών αποθεμάτων και διαφέρουν από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από 
το EFF.     

Επιπλέον, η ιδιαιτερότητα των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων του τομέα της αλιείας, 
που οφείλονται στην κοινή αλιευτική πολιτική και τη μείωση των αποθεμάτων, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των κριτηρίων παρέμβασης της πολιτικής συνοχής.
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2.2 Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

Εκτός από τις ειδικές διατάξεις που αφορούν τις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία, η 
πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις εδαφικού τύπου που αφορούν περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα (άρθρο 10) όπως εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού (αιτιολογική 
σκέψη 10), καθώς και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όπως ορίζονται στο άρθρο 299, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης (άρθρο 11). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν επίσης για περιοχές 
όπου η αλιεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων του ΕΤΠΑ 
προς τη χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών για την αντιστάθμιση του πρόσθετου 
κόστους που δημιουργείται σε ορισμένους τομείς, με στόχο την ενίσχυση υπηρεσιών 
μεταφοράς εμπορευμάτων και την αρχική ενίσχυση υπηρεσιών μεταφορών, καθώς και την 
ενίσχυση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αποθήκευση, το 
υπερβολικό μέγεθος και τη συντήρηση εργαλείων παραγωγής και με την έλλειψη ανθρώπινου 
κεφαλαίου στην τοπική αγορά εργασίας. Η Επιτροπή προτείνει αλλαγή της νομικής βάσης για 
τα εν λόγω μέτρα και, κατά συνέπεια, το άρθρο 299, παράγραφος 2 ως αποκλειστική νομική 
βάση. Μέχρι στιγμής, το Συμβούλιο έχει εγκρίνει διπλή νομική βάση, δηλαδή το άρθρο 37 
και το άρθρο 299, παράγραφος 2 για τέτοιου είδους μέτρα. 

Όσον αφορά τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα1, όπως εκείνες με εξαιρετικά χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού, ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και αραιοκατοικημένες περιοχές 
των οποίων η γεωγραφική θέση επιβραδύνει την ανάπτυξή τους, η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
ΕΤΠΑ πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά τους. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει ιδιαίτερα στη 
χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης, καθώς και στην 
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και στην τόνωση του τουριστικού 
τομέα. 

 
3. Συμπεράσματα 

Γενικά, ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως τη διάκριση των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής από το EFF. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει 
τη συμπληρωματικότητα του ΕΤΠΑ προς το EFF και ενισχύει τη διαφάνεια στη χρήση αυτών 
των ταμείων. Ωστόσο, η συγκέντρωση της χρηματοδότησης της αλιείας στο EFF δεν πρέπει 
να συνεπάγεται συνολική μείωση της κοινοτικής χρηματοδότησης για την αλιεία και τις 
περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία.    

Ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι, για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι η ιδιαιτερότητα της 
αλιείας και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλιεία και οι περιοχές που 
εξαρτώνται από την αλιεία, σε αντιδιαστολή με τη γεωργία, δεν θίγονται επαρκώς στην 
πρόταση της Επιτροπής. Τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλιεία και οι περιοχές 

  
1 Προβλήματα πρόσβασης και απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που αντιμετωπίζουν περιοχές με εξαιρετικά 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης της 
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθώς και τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένα 
νησιά, ορεινές περιοχές και αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η γεωγραφική θέση επιβραδύνει την 
ανάπτυξή τους.
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που εξαρτώνται από την αλιεία οφείλονται στα υποχρεωτικά μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία 
στοχεύει στη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων. Η υπεραλίευση δεν είναι η μόνη αιτία 
της δραματικής μείωσης των αποθεμάτων, και οι στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
πρέπει να ενσωματώνονται καλύτερα στις άλλες κοινοτικές πολιτικές, όπως η περιβαλλοντική 
πολιτική, και όχι μόνο το αντίστροφο. 

Όσον αφορά τις προτάσεις για διατάξεις που αφορούν τις περιοχές που εξαρτώνται από την 
αλιεία, ο εισηγητής συμφωνεί ότι πρέπει να εστιάσουμε στα πέντε προτεινόμενα μέτρα, αλλά 
υπογραμμίζει ότι ο κατάλογος δεν πρέπει να αποκλείει και άλλα μέτρα.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, όπως εκείνες 
με εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Η πρόσβαση στις αγορές και το πρόσθετο 
κόστος μεταφοράς, αποθήκευσης αλλά και συντήρησης των εργαλείων παραγωγής και 
διατήρησης του ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική αγορά εργασίας επιφέρουν πρόσθετο 
κόστος στις εν λόγω γεωγραφικά μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες, ωστόσο, έχουν εξαιρετικές 
δυνατότητες τόσο ως προμηθευτές αλιευτικών προϊόντων όσο και ως φορείς παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών οι οποίοι σέβονται την πολιτιστική τους κληρονομιά. Επομένως, η 
έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών βελτίωσης της πρόσβασης είναι εξαιρετικά σημαντική. 

Τέλος, ο εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει το έργο που επιτελείται για τον καθορισμό μιας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θάλασσα, με πιθανό αποτέλεσμα την ανάγκη επανεξέτασης 
της πολιτικής όσον αφορά ορισμένα από αυτά τα μέτρα.
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