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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση θεσπίζει νέο Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (ΕΑΤ) για την περίοδο 2007–2013. Το 
ΕΑΤ αντικαθιστά το ισχύον χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ). Η 
χρηματοδότηση της ΕΕ για το ΕΑΤ ανέρχεται σε περίπου 0,7 δισεκ. ΕΥΡΩ το χρόνο για το 
2007-2013.  Τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού αυτού διανέμονται στις περιοχές που 
υστερούν περισσότερο.

Η πρόταση ευθυγραμμίζει τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τον αλιευτικό τομέα με την 
τρέχουσα μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η οποία συμφωνήθηκε από το 
Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2002. Το νέο ταμείο αποσκοπεί να συνδράμει στην εφαρμογή 
των σημαντικών αλλαγών στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης όπως είναι η μείωση της 
αλιευτικής πίεσης, προκειμένου να επιτραπεί η ανάκτηση των αλιευτικών αποθεμάτων και η 
διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις αλιευτικές περιοχές.

Το Νέο Αλιευτικό Ταμείο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τη νέα προσέγγιση που διέπει τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία απλοποιεί τους μηχανισμούς προγραμματισμού και 
συνδρομής. Η Κοινότητα ορίζει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες 
χρησιμεύουν ως πλαίσιο για την προετοιμασία και εκτέλεση του Ταμείου.

Οι κύριες αρχές που διέπουν το ταμείο παραμένουν αμετάβλητες: πολυετής 
προγραμματισμός, εταιρική σχέση, συγχρηματοδότηση, επικουρικότητα, αναλογικότητα και 
επιμερισμένη διαχείριση.
Tο νέο ΕΑΤ ορίζει τέσσερις κύριους στόχους, οι οποίοι επίσης αποκαλούνται άξονες 
προτεραιότητας:
1. Προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας και καλύτερη προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος
2. Υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας

3. Προώθηση συλλογικών ενδιαφερόντων με μέτρα που έχουν στόχο την προστασία και την 
ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας, των αλιευτικών λιμένων και την ανάπτυξη νέων αγορών 

4. Αειφόρος ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών
Εναπόκειται στο κράτη μέλη να αποφασίζουν ποια σειρά μέτρων ταιριάζει καλύτερα στην 
περιοχή τους.

Παρατηρήσεις του συντάκτη
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδοκιμάζει την πρόταση, εφόσον ενισχύει τους 
δεσμούς της με την περιφερειακή πολιτική και είναι πιθανόν να συμβάλλει στη συνοχή. 

Οι παράκτιες περιοχές με αλιευτικές δραστηριότητες υποφέρουν από εδαφικά μειονεκτήματα, 
εφόσον συχνά ευρίσκονται στην περιφέρεια. Αυτό έχει αρνητική επίπτωση στην οικονομική 
τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαφοροποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Οι τέσσερις προτεραιότητες του ταμείου, ιδιαίτερα τα μέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος και 
αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων αλιευτικών περιοχών, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης παράκτιων αλιευτικών περιοχών.

Σημασία των μέτρων διαφοροποίησης
Η μεγάλη μέριμνα του ΕΑΤ, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πολιτική της ΕΕ, πρέπει να 
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είναι η πρόβλεψη αειφόρων θέσεων απασχόλησης. Η διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων σ' αυτές τις περιοχές είναι απόλυτα απαραίτητη μετά από μία απώλεια κατά 
μέσο όρο 8.000 θέσεων εργασίας το χρόνο στον αλιευτικό τομέα. Ο άξων προτεραιότητας 4 
(«Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών παράκτιων ζωών») κατευθύνεται κυρίως προς τη 
διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η προώθηση της πολλαπλής απασχόλησης για άτομα που ασχολούνται ενεργά στον κλάδο 
της αλιείας, μέσω της δημιουργίας πρόσθετων θέσεων απασχόλησης ή θέσεων απασχόλησης 
αντικατάστασης εκτός του κλάδου της αλιείας θα πρέπει να τονισθούν περισσότερο στην 
πρόταση.

«Αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών παράκτιων περιοχών» είναι το κλειδί για τη συμπλήρωση
της περιφερειακής πολιτικής
Ο άξονας 4 δεν είναι μόνο ο καταλληλότερος για να δοθεί ώθηση στις ευκαιρίες της 
αειφόρου ανάπτυξης εκτός του αλιευτικού τομέα, διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο για 
τη συμπλήρωση της περιφερειακής πολιτικής. 

Το νέο ΕΑΤ, ιδιαίτερα ο άξονας 4, μπορεί να δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη διατήρηση 
της οικονομικής βιωσιμότητας παράκτιων περιοχών, ιδιαίτερα εκείνων που εξαρτώνται σε 
υπερβολικό βαθμό από τις αλιευτικές οικονομίες, οι οποίες είναι μικρότερες από το NUTS 
III. Οι περιοχές αυτές είναι πολύ μικρότερες για να στοχοθετηθούν από μια πολιτική συνοχής 
και υποφέρουν από μόνιμα μειονεκτήματα λόγω της έλλειψης δέσμευσης για τη συνοχή σε 
εθνικό επίπεδο.

Εξασφάλιση επαρκών πόρων για την «Αειφόρο Ανάπτυξη αλιευτικών παράκτιων 
περιοχών»
Λόγω της μείζονος σημασίας του προγραμματικού άξονα 4 με προτεραιότητα για συνοχή και 
αειφόρο ανάπτυξη, η πρόταση θα πρέπει να ορίσει ελάχιστα ποσά που θα προορίζονται για 
κάθε έναν από τους τέσσερις διαφορετικούς άξονες προτεραιότητας. Μολονότι είναι 
απαραίτητο να υπάρξει αρκετή ευελιξία στα κράτη μέλη ώστε να αποφασίσουν ποια μέτρα 
ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους, η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα αγνοηθεί 
ο προγραμματικός άξονας, ιδιαίτερα ο άξονας προτεραιότητας 4.

Ο καθορισμός μιας ελάχιστης χρηματοδότησης του προγράμματος για τον άξονα 4, και 
ενδεχομένως για όλες τις διαφορετικές προγραμματικές προτεραιότητες, θα αυξήσει τη 
συνοχή με την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το 
οποίο ορίζει ελάχιστη χρηματοδότηση προγράμματος για κάθε προτεραιότητα.

Ένα αυστηρά ελάχιστο δημοσιονομικό ποσοστό αντί επαρκών πόρων

Επιπλέον, η πρόταση δεν προβλέπει αύξηση στις δαπάνες για τη χρηματοδότηση της αλιείας 
για το 2007-2013. Η αύξηση από 4 δισεκ. ΕΥΡΩ σε 4,9 δισεκ. ΕΥΡΩ για την προγραμματική 
περίοδο των 7 ετών είναι μία καθαρή παρέκταση του προϋπολογισμού για την αλιεία στην 
μικρότερη Ένωση των 15 κρατών μελών. 
Αυτό το ποσό θα πρέπει να θεωρηθεί ως το ελάχιστο απαραίτητο, για να εξασφαλισθεί ότι το 
ΕΑΤ θα προσφέρει μία θετική συμβολή στη συνοχή, δεδομένου ότι η νέα αλιευτική πολιτική 
για να καταπολεμήσει την εξάλειψη των αποθεμάτων θα απαιτήσει σημαντικές προσαρμογές 
από τις παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται από τις αλιευτικές οικονομίες.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 9

(9)  Οι δραστηριότητες του Ταμείου και οι 
πράξεις, στη χρηματοδότηση των οποίων 
συμμετέχει, θα πρέπει να είναι συμβατές με 
τις άλλες κοινοτικές πολιτικές και να 
συμμορφούνται με το σύνολο της κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

(9)  Οι δραστηριότητες του Ταμείου και οι 
πράξεις, στη χρηματοδότηση των οποίων 
συμμετέχει, θα πρέπει να είναι συμβατές με 
τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, 
συμπληρώνοντας συγκεκριμένα την 
περιφερειακή πολιτική, και να 
συμμορφούνται με το σύνολο της κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συμπλήρωση της 
περιφερειακής πολιτικής σε ένα μικρό επίπεδο σε περιοχές που ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
λόγω της περιφερειακής τους τοποθεσίας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 24

(24)  Είναι αναγκαίο να ληφθούν 
συνοδευτικά μέτρα της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, ιδίως με τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της 
μέσω της εφαρμογής αναπτυξιακής 
πολιτικής παράκτιων ζωνών.

(24)  Είναι αναγκαίο να ληφθούν 
συνοδευτικά μέτρα της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, ιδίως με τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της 
μέσω της εφαρμογής αναπτυξιακής 
πολιτικής παράκτιων ζωνών με στόχο τη 
διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και την παροχή αειφόρου 
απασχόλησης.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η πρωταρχική μέριμνα του ΕΑΤ θα πρέπει να είναι η πρόβλεψη αειφόρων θέσεων εργασίας και 
η στήριξη για τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Τροπολογία 3
Άρθρο 18α (νέο)

Άρθρο 18α
Η Κοινοτική οικονομική συνδρομή στον 
άξονα προτεραιότητας 4 που αναφέρεται 
στον τίτλο IV, Κεφάλαιο IV, και 
συγκεκριμένα στο επιλέξιμο μέτρο που 
αναφέρεται στο άρθρο 43, καλύπτει 
τουλάχιστον το 25% της συνολικής 
συμβολής του Ταμείου σε κάθε εθνικό 
πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Λόγω της μείζονος σημασίας του προγραμματικού άξονα 4 με προτεραιότητα για συνοχή και 
αειφόρο ανάπτυξη, θα πρέπει να εξασφαλισθεί μία ελάχιστη χρηματοδότηση για τον άξονα 
αυτό. 
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