
 Το Ευρωκοινοβούλιο Ψήφισε για να Στηρίξει τη Συλλογή Δεδομένων, τον 
Έλεγχο των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και την Εφαρμογή 
 
Στρασβούργο, 23 Οκτωβρίου: Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου συμφώνησαν σήμερα σε μία κοινή θέση 
όσον αφορά στο προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το ΕΤΘΑ διαθέτει 
προϋπολογισμό που ξεπερνά τα €6.5 δισεκατομμύρια μεταξύ του 2014 και του 2020. Η αποτελεσματική 
εφαρμογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) που πρόσφατα αναθεωρήθηκε, 
συμπεριλαμβανωμένων των στόχων της για το τέλος της υπεραλίευσης στην ΕΕ και την ανάκαμψη των 
ιχθυαποθεμάτων, βασίζεται σε ένα υποστηρικτικό ΕΤΘΑ. 
  
Οι Ευρωβουλευτές υποστήριξαν τη μεταφορά πόρων σε τομείς όπως ο έλεγχος των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, η εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ και η συλλογή δεδομένων για την κατάσταση των 
ιχθυαποθεμάτων. Παράλληλα ενίσχυσαν τις διατάξεις για την παρακράτηση της χρηματοδότησης σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους κανόνες της νέας ΚΑλΠ. Ωστόσο, ψήφισαν επίσης 
υπέρ επιδοτήσεων για αντικαταστάσεις μηχανών και για άλλα μέτρα που διευκολύνουν την υπεραλίευση. 
  
"Το Φεβρουάριο, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία για το τέλος της 
υπεραλίευσης στην ΕΕ και την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων. Αντίστοιχα με την ψηφοφορία του 
Φεβρουαρίου, σήμερα μία πλειοψηφία 427 έναντι 204 μελών όλων των πολιτικών κομμάτων στο 
Ευρωκοινοβούλιο υποστήριξαν την αύξηση της δημόσιας ενίσχυσης για την αναπλήρωση των 
ιχθυαποθεμάτων, με βελτιωμένο έλεγχο, εφαρμογή και συλλογή δεδομένων. Επιπλέον απέρριψαν μία 
πρόταση για την επαναφορά χρηματοδότησης από την ΕΕ για την κατασκευή νέων αλιευτικών σκαφών," 
δήλωσε η Αναστασία Μήλιου, συντονίστρια του δικτύου Ocean2012 για την Ελλάδα και την Κύπρο. 
"Πάραυτα, και σε αντίθεση με την ψηφοφορία του Φεβρουαρίου, τα μέλη ψήφισαν υπέρ μέτρων που θα 
εμποδίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή μίας φιλόδοξης ΚΑλΠ, όπως επιδοτήσεις για την αντικατάσταση 
μηχανών και την αποζημίωση των αλιέων ώστε να σταματήσουν προσωρινά το ψάρεμα, αντί της συνολικής 
μείωσης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας." 
  
Οι αλιευτικές επιδοτήσεις που στοχεύουν να κάνουν ατομικές επιχειρήσεις πιο επικερδείς,  δεν είναι 
ωφέλιμες για το ευρύ κοινό· αντιθέτως, συχνά οδηγούν στην περαιτέρω υπεραλίευση. Συγχρόνως, πολλά 
κράτη μέλη της ΕΕ δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους για τον έλεγχο των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ και τη συλλογή δεδομένων για τα 
ιχθυαποθέματα. Η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων είναι μία αναγκαία προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική αλιευτική διαχείριση και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά δημόσια οφέλη. 
"Η σημερινή ψηφοφορία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Υπουργούς Αλιείας της ΕΕ ότι οφείλουν να 
εργαστούν για να αυξήσουν τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή των 
κανονισμών της ΕΕ καθώς και τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων στις επικείμενες διαπραγματεύσεις 
μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας. Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου επίσης ξεκαθάρισαν ότι θέλουν να δώσουν ένα τέλος στις δημόσιες 
επιδοτήσεις που κατέληγαν τα προηγούμενα χρόνια σε παράνομους αλιείς." 
Μάρκους Κνίγκε, σύμβουλος αλιευτικής πολιτικής για το πανευρωπαϊκό δίκτυο Ocean2012 

  
Τώρα το Ευρωκοινοβούλιο και οι Υπουργοί Αλιείας ξεκινούν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του 
τελικού ΕΤΘΑ. Προβλέπεται ότι οι διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα το Νοέμβριο. 
  

• Κοινή θέση MKO ως προς το ΕΤΘΑ για τους Ευρωβουλευτές πριν την ψηφοφορία  
• Απομυθοποίηση των μύθων περί αλιευτικών επιδοτήσεων  
• Γράμμα από 2000 επιστήμονες προς Ευρωβουλευτές για να υποστηρίξουν μία φιλόδοξη ΚΑλΠ 
• New Economic Foundation – nef (2012), "Χαμένες θέσεις εργασίας στη θάλασσα" 
• Infographics για την επιδότηση της αλιείας 
• Animation Το τέλος της τυφλής δαπάνης  

 

http://bit.ly/1bqJ6iA
http://www.ocean2012.eu/publications/102-where-s-the-evidence-debunking-the
http://oceana.org/sites/default/files/euo/OCEANA_Call_on_Members_EurParl_stop_funding_overfishing_Oct2013.pdf
http://dnwssx4l7gl7s.cloudfront.net/nefoundation/default/page/-/files/Jobs_Lost_at_Sea.pdf
http://http/www.ocean2012.eu/pages/117-infographics-fisheries-subsidies
http://www.youtube.com/watch?v=S2at4cRnHe0&list=PLE3538400655D9628&index=1
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