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1. Θάλάςςίά ςΤράΤηγίκη κί άλίείά
    ευρωΠάϊκο Τάμείο Θάλάςςάς κί άλίείάς  

οι θάλασσες της ευρώπης ήταν κάποτε από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Τριά-
ντα χρόνια κοινής άλιευτικής Πολιτικής (κάλΠ) έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρή 
μείωση των πληθυσμών των ψαριών, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, 
καθώς και βλάβες σε οικοτόπους και αλιευτικά πεδία. Το 63% των εξεταζό-
μενων ιχθυαποθεμάτων στον άτλαντικό έχουν υπεραλιευθεί, στη μεσόγειο το 
το 82%. ςτη βαλτική 4 από τα 6 ιχθυαποθέματα. η κομισιόν αναγνώρισε την 
πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα ως μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις 
της υπεραλίευσης. οι επιδοτήσεις έχουν συμβάλει σε αυτή την ανισορροπία. 
Το 2011 έκθεση του ευρωπαϊκού ελεγκτικού ςυνεδρίου επιβεβαιώνει ότι έτσι 
οδηγούμαστε σε εξάντληση των αποθεμάτων των ψαριών, που θα απειλήσει 
την ευημερία των θαλασσών και τη βιωσιμότητα των αλιευτικών κοινοτήτων.
 
η αναθεωρημένη κάλΠ θα πρέπει να θέσει την περιβαλλοντική αειφορία, 
στη βάση της αρχής της προφύλαξης και της διαχειριστικής προσέγγισης 
των οικοσυστημάτων, ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική και 
κοινωνική βιωσιμότητα, εμπλέκοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τη 
παράκτια αλιεία στην διαδικασία συνδιαχείρισης και προστασίας των ιχθυο-
αποθεμάτων. Χρειάζεται να αυξηθεί ο πλούτος των θαλασσών και να είναι 
τα αλιεύματα επαρκή για τους ψαράδες, ώστε να μην χρειάζονται συνεχείς 
επιδοτήσεις για να επιβιώνουν. ςχέδια ανά αλιευτικό πεδίο θα πρέπει να 
θεσπιστούν μέχρι το 2015 για το σκοπό αυτό.

η πρόταση για το ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και άλιείας συνδυάζει οικο-
νομικούς πόρους για βιώσιμη αλιεία και βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες, καθώς 
και για έλεγχο και επιβολή των μέτρων,  συλλογή δεδομένων και ολοκληρω-
μένη Θαλάσσια Πολιτική. η ενσωμάτωση αυτών των διαφορετικών, παλιό-
τερα, χρηματοδοτικών εργαλείων σε ένα ενιαίο μπορεί να απλοποιήσει τη 
διαχείριση, ενώ θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα κράτη μέλη που συμμορ-
φώνονται με τους στόχους και τους κανόνες της κοινής άλιευτικής Πολιτι-
κής, ιδίως τις υποχρεώσεις ελέγχου, τον κανονισμό για την καταπολέμηση 
της παράνομης αλιείας και τις υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων. Το Ταμείο 
θα χρηματοδοτεί μόνο επιχειρήσεις που τηρούν τη κάλΠ. Πολλά από τα 
προτεινόμενα μέτρα μπορούν να συμβάλουν σε αναβάθμιση του τομέα της 
αλιείας της εε, προσέλκυση νέων στο επάγγελμα, βελτίωση των συνθηκών 
των εργαζομενών καθώς κι αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, αποκατάστασης και παρακολούθη-
σης περιοχών Natura 2000 και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. 

Προβλέπονται, επίσης, μέτρα για προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
του κοινωνικού διαλόγου, διευκόλυνση της διαφοροποίησης και δημιουρ-
γίας θέσεων εργασίας, θέσπιση κι ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών από τα 
κάτω με στόχο την υποστήριξη αλιευτικών περιοχών, τοπικών στρατηγικών 
ανάπτυξης και τοπικών συμπράξεων.

Παρεμβάσεις, εκδηλώσεις, ερωτήσεις, ομιλίες στο ΕΚ, 
συνεντεύξεις, διαβούλευση  
 
28/11/2012. υπερψήφιση από την επιτροπή Περιβάλλοντος, άσφά-
λειας Τροφίμων και Δημόσιας υγείας της έκθεση γνωμοδότησης του Νίκου 
Χρυσόγελου για το νέο ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και άλιείας. υπερψη-
φίστηκαν πολλές από τις τροπολογίες που είχε καταθέσει ή τροπολογίες 
άλλων ευρωβουλευτών που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση και υποστηρί-
χθηκαν από τον εισηγητή.

21/4/2012. Πειραιάς. ςτρογγυλό τραπεζιού διαβούλευσης με θέμα 
«η μεταρρύθμιση της κοινής Πολιτικής για την άλιεία & το ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και άλιείας», με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αλιέων παρά-
κτιας και μέσης αλιείας, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων και 
της αυτοδιοίκησης.

Συναντήσεις με ευρωπαϊκούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις 
σχετικά με «μεταρρύθμιση της κοινής Πολιτικής για την άλιεία &  ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και άλιείας»

7/5/2012. Παρουσίαση του νέου κανονισμού του ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και άλιείας, εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων, στην επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας υγείας και άσφάλειας Τροφίμων.

21/6/2012. Παρουσίαση της έκθεσης – γνωμοδότησής του σχετικά 
με την σύσταση του νέου ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και άλιείας στην 
επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας υγείας και άσφάλειας Τροφίμων.

18/9/2012. Παρέμβαση στη συζήτηση στην επιτροπή Περιφερειακής 
άνάπτυξης επί της γνωμοδότησης για την κοινή αλιευτική πολιτική, την ενί-
σχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των πολιτικών για την αλιεία και 
τη θαλάσσια στρατηγική. 

Διαβούλευση με τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για δια-
τύπωση συμβιβαστικών τροπολογιών στην έκθεσή του για το ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας κι άλιείας, καθώς και με επαγγελματικούς φορείς αλιέων 
αλλά και  ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις.

19/2/2012. Παρέμβαση στη συζήτηση στην επιτροπή Περιφερειακής 
άνάπτυξης της γνωμοδότησης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, 
ώστε το ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και άλιείας να δεσμεύσει συγκεκρι-
μένο ποσοστό χρημάτων που θα προορίζεται για τους παράκτιους αλιείς.

5-6/4/2012. Περιοδεία σε Νάξο, Θήρα και Πάρο. ςυμμετοχή στην κινη-
τοποίηση των πολιτών για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond.

Ερώτηση προς Κομισιόν για τη πρόοδο σε ότι αφορά την ανέλκυση 
του Sea Diamond και την αποτροπή του κινδύνου μεγαλύτερης ρύπανσης 
στη καλντέρα της ςαντορίνης.  ςυνεργασία με Δήμο και επιτροπή αγώνα για 
τη σύνταξη μελέτης για την ανέλκυση.

Συνάντηση με την επίτροπο Θαλασσίων υποθέσεων και άλιείας κ μαρία 
Δαμανάκη

Αύγουστος 2012. Σαντορίνη. Πάρος. ςυνάντηση με τον πρόεδρο 
των αλιέων και τον Δήμαρχο Θήρας καθώς κα με ενεργούς πολίτες στην 
Πάρο, για τη βιώσιμη αλιεία και τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές 
στις κυκλάδες.

9/6/2012. Ρόδος. ενημέρωση του Περιφερειακού ςυμβουλίου Ν. 
άιγαίου για τις κύριες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας κι άλιείας. στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης για τη στρατηγική 
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών στο Ν άιγαίο

2/12/2012. Αθήνα, Διοργάνωση συζήτησης “Θαλάσσια κι αλιευτική 
πολιτική στο άιγαίο” 


