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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Τα θαλάσσια οικοσυστήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν έχουν από τη φύση
τους παγκόσμιο χαρακτήρα. Τα αλιευτικά αποθέματα και η ρύπανση από τα πλαστικά δεν
γνωρίζουν σύνορα. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει, τόσο εντός όσο
και εκτός της επικράτειάς της, για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των
θαλασσών μας. Σε στενή συνεργασία με τους αλιείς μας και με τον καινοτόμο ναυτιλιακό
μας κλάδο, μπορούμε να αποκαταστήσουμε την υγεία των ωκεανών.
Καρμένου Βέλα, επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΣ
Ο ΤΟΜΕΑΣ;

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ) υποστηρίζει τη βιωσιμότητα
της αλιείας και του ναυτιλιακού κλάδου της
ΕΕ, καθώς και τον ηγετικό σε παγκόσμιο
επίπεδο ρόλο της ΕΕ στην αειφόρο
διαχείριση των ωκεανών.

Η θάλασσα καλύπτει πάνω από τα δύο τρίτα του πλανήτη μας και μπορεί να
αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, και
ευημερίας. Οι θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια,
ο παράκτιος τουρισμός, η ωκεάνια ενέργεια, η «γαλάζια» βιοτεχνολογία κ.ά.
συμβάλλουν στην ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων και συντελούν στη
διαμόρφωση του πλούσιου κοινωνικού ιστού των παράκτιων περιοχών της
Ευρώπης.
Ταυτόχρονα, αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται με
βιώσιμο περιβαλλοντικά και κοινωνικά τρόπο.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ;
Μετά το 2020, το ΕΤΘΑ θα επικεντρωθεί σε τέσσερις προτεραιότητες:

>
>

προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

>
>

ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προαγωγή της ευημερίας των παράκτιων κοινοτήτων·

συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας
της υδατοκαλλιέργειας και των αγορών·

ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση προστατευμένων, ασφαλών, καθαρών
θαλασσών και ωκεανών υπό βιώσιμη διαχείριση.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ;
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον γενικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό προβλέπει τη συνεχή στήριξη της
αλιείας και των θαλάσσιων πολιτικών.
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ ανέρχεται σε 6,14 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για τα έτη 2021-2027. Οι
πόροι του ΕΤΘΑ διακρίνονται σε πόρους υπό επιμερισμένη και υπό άμεση διαχείριση.

Καλύτερη ευθυγράμμιση με τα άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ένωσης. Οι κανόνες
που ισχύουν για όλα τα ταμεία παρατίθενται σε έναν κανονισμό «περί κοινών διατάξεων».

>

Εντονότερη εστίαση στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι αλιείς θα χρηματοδοτούνται μόνο εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

>

Αυξημένη εστίαση στους μικρούς παράκτιους αλιείς με στόχο την ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών
τους.

>

Μεγαλύτερη και ευρύτερη στήριξη για τις παράκτιες κοινότητες. Σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020, η στήριξη
των τοπικών συμπράξεων επεκτείνεται ώστε να καλύψει όλους τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας.

>

Ισχυρότερες συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως τη συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία.

>

Παροχή στήριξης για ασφαλείς, προστατευμένους και καθαρούς ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση. Για πρώτη
φορά, το ΕΤΘΑ θα υποστηρίξει τις διεθνείς δεσμεύσεις και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα διατεθεί
χρηματοδότηση για τη θαλάσσια επιτήρηση και τη συνεργασία των ακτοφυλακών.

ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ
Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ;
Πέρα από το ΕΤΘΑ, υπάρχουν συνέργειες με άλλες ευρωπαϊκές επιλογές χρηματοδότησης, π.χ.:

>

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για επενδύσεις στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης, και για τις
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

>
>

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον αλιευτικό και στον θαλάσσιο τομέα

>

το ταμείο InvestEU, το οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση χρηματοδοτικών μέσων
και στην υποστήριξη μιας στοχευμένης επενδυτικής πλατφόρμας για τη γαλάζια οικονομία.

το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, για παράδειγμα μέσω της υποστήριξης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δοκιμή και αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων γαλάζιας ανάπτυξης.
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>
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Απλούστευση και παροχή στα κράτη μέλη μεγαλύτερης δυνατότητας να επιλέγουν πού θα στοχεύσουν τη στήριξη
των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων, αντί να αναγκάζονται να διαλέγουν από έναν κατάλογο επιλέξιμων δράσεων.
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ΠΟΙΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΜΙΖΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ;

