
 

 
 
 

Οι επιδοτήσεις της αλιείας πρέπει να υποστηρίζουν την 
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Το Φεβρουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα σημαντικό βήμα, ψηφίζοντας υπέρ 
της θέσπισης ενός νέου κανονισμού Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Οι νέοι κανόνες 
αποσκοπούν στον τερματισμό της υπεραλίευσης και στη μετάβαση της ευρωπαϊκής αλιείας 
σε πορεία βιωσιμότητας και κερδοφορίας. Η προσεχής ψηφοφορία στην ολομέλεια για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) –το οικονομικό όργανο της ΚΑλΠ– 
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως τα χρήματα των 
Ευρωπαίων φορολογουμένων θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της  εφαρμογής 
μιας αναμορφωμένης ΚΑλΠ, όπως και για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της. 

 
Με αυτό το σκοπό, η BirdLife Europe, η Greenpeace, η Oceana, η OCEAN2012 και η WWF 
καλούν τους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν υπέρ ενός ΕΤΘΑ, το οποίο θα: 

 
 Αυξήσει την οικονομική ενίσχυση για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων, τον 

έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή του θεσμικού 
πλαισίου 

 Τερματίσει τις επιδοτήσεις που παρέχουν κίνητρα για την υπεραλίευση. 
 
 
Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων, 
τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή του 
θεσμικού πλαισίου  

 
Αυτή τη στιγμή, οι ετήσιες επιδοτήσεις της ΕΕ για τον τομέα της αλιείας, ανέρχονται 
περίπου στα €836 εκατομμύρια για διαρθρωτικά μέτρα και στα €156 εκατομμύρια για 
συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης.  Ταυτόχρονα, μόνο €50 εκατομμύρια ετησίως 
προορίζονται για την έρευνα και τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων, όπως και για μέτρα 
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου. 
Πρόσφατα το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ διαπίστωσε ότι το ποσό αυτό δεν επαρκεί.1

 

 
Η αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, ο έλεγχος και η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για τα μισά αποθέματα του 
Βορειανατολικού Ατλαντικού και των παρακείμενων υδάτων2, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν 
λάβει αρνητικές εκθέσεις, όσον αφορά την ανεπαρκή παρακολούθηση και  εφαρμογή3. 
Επιπλέον,  η  έλλειψη  αποτελεσματικού  ελέγχου  και εφαρμογής  του θεσμικού  πλαισίου 

 
 

1 Δείτε για παράδειγμα την Ειδική Έκθεση Αριθμ. 7/2007 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (2007). 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, όσον αφορά διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2014, COM(2013) 319 
final 
3 Ειδικές Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Αλιεία, αριθμ. 7/2007 και 12/2011. 
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εμποδίζει την εξασφάλιση ισότιμων όρων για τους αλιείς, ενώ υπονομεύει την εφαρμογή 
της συμφωνημένης απαγόρευσης απορρίψεων. 

 

Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται μόνο σε περιορισμένη αλλαγή του τρέχοντος 
προτύπου δαπανών (ΕΤΘΑ, Άρθρο 15). Αυτές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν 
επαρκούν για την υποστήριξη της βελτιωμένης διαχείρισης, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούνιο. 

 

Προτάσεις των ΜΚΟ: 
• Διπλασιασμός των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τη συλλογή στοιχείων, τον 

έλεγχο και τη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, σε σύγκριση με την πρόταση της 
Επιτροπής. 

• Παροχή ευελιξίας στα κράτη μέλη, ως προς τη μετατόπιση επιπρόσθετης ενίσχυσης 
από διαρθρωτικά μέτρα (Άρθρο 15(2)) προς δραστηριότητες ελέγχου και εφαρμογής 
(Άρθρο 15(3)) και τη συλλογή δεδομένων (Άρθρο 15(4)). Αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί εύκολα, αλλάζοντας  τη διάθεση της  συνολικής χρηματοδότησης  και 
προσθέτοντας τις λέξεις «ελάχιστη» και «μέγιστη» στις αντίστοιχες παραγράφους. 

 
 
Τερματισμός επιδοτήσεων που παρέχουν κίνητρα υπεραλίευσης 

 

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων περιόδων χρηματοδότησης οι επιδοτήσεις 
χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση του στόλου της ΕΕ (συχνά, πέρα από τα βιώσιμα όρια), 
επιδοτώντας νέα σκάφη, νέες μηχανές και πληρώνοντας για την αδρανή παραμονή των 
σκαφών στο λιμάνι (προσωρινή παύση). Για παράδειγμα, κράτη μέλη έχουν πληρώσει 
χιλιάδες ευρώ για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό του στόλου αλίευσης του 
κυανόπτερου τόνου στην ΕΕ, παρά την κρίσιμη κατάσταση του αποθέματός του, τη διαρκή 
μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού αλίευσης και τη συμφωνία της Διεθνής Επιτροπής 
για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), για τη μείωση της 
δυναμικότητας του στόλου. 

 

Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος της υπέρβασης των βιώσιμων επιπέδων στην ΕΕ –σε 
ορισμένες περιπτώσεις κατά δυο ή τρεις φορές, σύμφωνα με εκτιμήσεις την Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής– οφείλεται σε αυτές ακριβώς τις επιδοτήσεις. Η υπεραλίευση είναι εκτεταμένη 
στα ύδατα της ΕΕ. Τα περισσότερα και μεγαλύτερα σκάφη σημαίνουν μεγαλύτερο 
οικονομικό ανταγωνισμό σε μια συρρικνούμενη βάση πόρων. Αυτή τη στιγμή, 39% των 
αξιολογημένων αποθεμάτων του Ατλαντικού και 88% της Μεσογείου υπεραλιεύονται4. Έχει 
εκτιμηθεί πως η υπεραλίευση θα μπορούσε να μας κοστίσει πάνω από €3 δισεκατομμύρια 
ετησίως, λόγω χαμένων ευκαιριών εισοδήματος, ενώ τα ανακτημένα αποθέματα θα 
μπορούσαν να υποστηρίξουν περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας5. Η εξάλειψη της 
ενίσχυσης που παρέχει κίνητρα για την υπεραλίευση είναι καίριας σημασίας για την 
επαναδημιουργία των αποθεμάτων ιχθύων και την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος 
σε αυτόν τον τομέα. 

 

Προτάσεις των ΜΚΟ: 

• Ψηφίστε κατά της ενίσχυσης για την ανανέωση του στόλου (Άρθρο 32 b νέο), όπως έχει 
υιοθετηθεί από την επιτροπή αλιείας, με ένα εξαιρετικά μικρό περιθώριο 12:11, 

 
 
 

4 COM(2013) 319 final, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο όσον αφορά διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 
2014 
5 nef (new economics foundation) (2012), Jobs Lost at Sea—London http://www.neweconomics.org/node/1968. 

 

http://www.neweconomics.org/node/1968
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• Ψηφίστε κατά των τροποποιήσεων που θεσπίζουν μέτρα διατήρησης και αύξησης της 
υπερδυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης για την αντικατάσταση 
μηχανής (Άρθρο 39), της προσωρινής παύσης (Άρθρο 33 a νέο), της κοινής 
χρηματοδότησης (Άρθρο 33 b νέο), της αγοράς σκαφών για νέους αλιείς (Άρθρο 32 a 
νέο). 

 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε, με: 

 

Johanna Karhu BirdLife Europe +32 (0)478 887 288 johanna.karhu@birdlife.org 
Saskia Richartz Greenpeace +32 (0)2 274 19 02 Saskia.Richartz@greenpeace.org 
Cathrine Schirmer OCEAN2012 Coalition  +32 (0)483 66 69 67 cschirmer@pewtrusts.org 
Vanya Vulperhorst    Oceana +32 (0)479 92 70 29 vvulperhorst@oceana.org 
Roberto Ferrigno WWF +32 (0)2 27438811 rferrigno@wwf.eu 
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