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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η παρούσα πρόταση προβλέπει ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021 και 

υποβάλλεται για την Ένωση των 27 κρατών μελών, σύμφωνα με την κοινοποίηση της 

πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ευρατόμ, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ελήφθη 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017. 

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027. Το εν λόγω Ταμείο αποσκοπεί να διαθέσει τη 

χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της 

Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών, ιδίως στο πλαίσιο του Θεματολογίου 

του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.  

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση και 

διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω της 

προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και 

για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε 

βιώσιμη διαχείριση. 

Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός 

θαλασσινών, η Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη 

χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Η διατήρηση των θαλασσών και των ωκεανών είναι 

πράγματι ζωτικής σημασίας για τον ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει 

επίσης κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία 

ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία μέσω 

της έρευνας και της καινοτομίας, και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της 

ενέργειας των ωκεανών. Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία των θαλασσών και των 

ωκεανών αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και 

την παγκόσμια καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας έτσι τις 

ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια. Αυτές οι προτεραιότητες απαιτούν 

χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση μέσω του ΕΤΘΑ. 

Η εν λόγω στήριξη θα συμπληρώνεται από συγκεκριμένη χρηματοδότηση για την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) και από 

τη συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) και 

σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, γεγονός που επίσης συμβάλλει στην υλοποίηση των 

πολιτικών της Ένωσης στους τομείς της αλιείας και της θάλασσας. 

• Συνοχή με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, να 

ενθαρρυνθεί η εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και να ενισχυθεί η διεθνής 

διακυβέρνηση των ωκεανών. Έχοντας επίγνωση ότι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του 

ωκεάνιου χώρου είναι αλληλένδετες και πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σύνολό τους, οι εν 

λόγω τομείς πρέπει να είναι στενά διασυνδεδεμένοι.  

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 που 

εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 2018 καθόρισε το δημοσιονομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της 

ΚΑΠ και της θαλάσσιας πολιτικής. Επιπλέον, στις 29 Μαΐου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε 
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πρόταση κανονισμού περί «κοινών διατάξεων» προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και 

να εναρμονισθεί η υλοποίηση της στήριξης που παρέχεται στα Ταμεία υπό επιμερισμένη 

διαχείριση («τα Ταμεία»), με κύριο στόχο την απλούστευση της υλοποίησης των πολιτικών 

με συνεκτικό τρόπο. Αυτές οι κοινές διατάξεις ισχύουν για το μέρος του ΕΤΘΑ υπό 

επιμερισμένη διαχείριση. 

Τα Ταμεία επιδιώκουν συμπληρωματικούς στόχους και εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο 

διαχείρισης. Επομένως, ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων ορίζει μια σειρά κοινών γενικών 

στόχων και γενικών αρχών, όπως η σύμπραξη και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. 

Περιλαμβάνει επίσης τα κοινά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, 

συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμφωνία σύμπραξης που θα συναφθεί με 

κάθε κράτος μέλος, και καθορίζει κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσανατολισμό των 

επιδόσεων των Ταμείων. Κατά συνέπεια, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους, αναθεώρηση 

επιδόσεων και ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την 

αξιολόγηση. Επίσης, καθορίζονται κοινές διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας 

και προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα, τη χρήση του InvestEU, 

την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τη δημοσιονομική 

διαχείριση. Ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου είναι επίσης κοινές σε όλα τα 

Ταμεία. 

• Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης 

Η πρόταση και οι στόχοι της είναι συνεπείς με τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 

την περιβαλλοντική πολιτική, το κλίμα, τη συνοχή, την κοινωνική πολιτική, την αγορά και το 

εμπόριο.  

Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΘΑ και άλλων 

ενωσιακών προγραμμάτων, θα περιγράφεται στη συμφωνία σύμπραξης, σύμφωνα με τον 

κανονισμό περί κοινών διατάξεων. 

Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα αναπτύξει συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης. Θα επιτρέπει 

τη χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών 

πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό InvestEU.   

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση 

ανεπαρκειών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικών επενδύσεων, κατά τρόπο 

αναλογικό, χωρίς να επικαλύπτεται ούτε να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και 

έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω στήριξη διασφαλίζει τη συνοχή των 

δράσεων του ΕΤΘΑ με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, αποτρέποντας 

αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 

• Νομική βάση 

Τα άρθρα 42, 43 παράγραφος 2, 91 παράγραφος 1, 100 παράγραφος 2, 173 παράγραφος 3, 

175, 188, 192 παράγραφος 1, 194 παράγραφος 2, 195 παράγραφος 2 και 349 της συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)  

Οι διατάξεις της πρότασης εφαρμόζονται στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης, της 

άμεσης διαχείρισης και της έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 
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• Αναλογικότητα 

Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον είναι 

κατάλληλες, αναγκαίες και δεν διατίθενται άλλα λιγότερο περιοριστικά μέτρα για την 

επίτευξη των επιθυμητών στόχων πολιτικής.  

• Επιλογή του νομικού μέσου 

Προτεινόμενο μέσο: κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• Εκ των υστέρων αξιολογήσεις/έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας 

νομοθεσίας 

Τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) 

2007-2013 ελήφθησαν υπόψη ως βασικό στοιχείο της εκτίμησης επιπτώσεων για την 

αξιολόγηση της δυνατότητας συνέχισης της οικονομικής στήριξης στον τομέα της αλιείας 

μετά το 2020. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση βασίζεται στη διαβούλευση των 

ενδιαφερόμενων μερών που πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο  έως τον Μάιο του 

2016, με σκοπό την εξέταση της γενικής κοινής γνώμης σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

και αποδοτικότητα του ΕΤΑ.  

Οι κυριότερες συστάσεις της για την περίοδο μετά το 2020 ήταν η βελτίωση της σύνδεσης 

μεταξύ της χρηματοδότησης και των στόχων της πολιτικής, η βιώσιμη εκμετάλλευση της 

αλιείας, καθώς και η προστασία και η ενίσχυση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων 

με ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στην αξιολόγηση 

τονίστηκε επίσης η ανάγκη να ακολουθηθεί μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση για να 

καταστεί η υδατοκαλλιέργεια πιο ανταγωνιστική και να αυξηθεί η παραγωγή, και να ληφθούν 

καλύτερα υπόψη οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παράκτια αλιεία μικρής 

κλίμακας.  

• Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

Για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020, η σημαντικότερη δραστηριότητα 

διαβούλευσης ήταν η διάσκεψη των συμμετεχόντων στο ΕΤΘΑ με τίτλο «Πέρα από το 2020: 

υποστήριξη των παράκτιων κοινοτήτων της Ευρώπης» που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν τον 

Οκτώβριο του 2017. Με 70 ομιλητές και περισσότερους από 300 συμμετέχοντες, η εκδήλωση 

επέτρεψε στους ενδιαφερόμενους να συμβάλουν στην αξιολόγηση της οικονομικής 

υποστήριξης που παρέχει το ΕΤΘΑ στην ΚΑΠ και στη  θαλάσσια πολιτική της Ένωσης κατά 

την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Τους επέτρεψε επίσης να προβλέψουν τη μορφή 

που θα μπορούσε να λάβει αυτή η στήριξη μετά το 2020. Διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη 

εκπροσωπήθηκαν στη διάσκεψη του ΕΤΘΑ. Από τους 300 συμμετέχοντες, το 50% 

εκπροσωπούσαν  δημόσιες αρχές, το 12% τη βιομηχανία, το 11% ΜΚΟ, το 14% αλιευτικές 

ενώσεις και οργανώσεις και το 7% πανεπιστήμια.  

Επίσης δόθηκαν δύο ευκαιρίες στα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΤΘΑ 

(διοικήσεις των κρατών μελών) να συμβάλουν στη συζήτηση και να καταθέσουν τα σχόλιά 

τους στη διαδικασία προβληματισμού. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα 

στις 6 Νοεμβρίου 2017 και στις 15 Ιανουαρίου 2018. Οι συζητήσεις στις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων ΕΤΘΑ υποστηρίχθηκαν από έγγραφα προς συζήτηση και ερωτήσεις 

προσανατολισμού που παρέχονται από την Επιτροπή πριν τις συνεδριάσεις. Επίσης, 

ελήφθησαν γραπτές εισηγήσεις από τα κράτη μέλη. 
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Επιπλέον, διαβιβάστηκαν επιστολές στα συμβουλευτικά συμβούλια, τις ΜΚΟ και τους 

Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους ζητώντας τη συμβολή τους στην χρηματοδότηση της 

Ένωσης μετά το 2020 για τους τομείς της αλιείας και της ναυτιλίας. Για τους σκοπούς της 

διαβούλευσης οργανώθηκαν ατομικές συναντήσεις με κοινωνικούς εταίρους.   

Επίσης, υποβλήθηκαν γραπτές εισηγήσεις από τη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της 

Ευρώπης (ΔΠΠΕ), όπως το τεχνικό έγγραφο του Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το «Μέλλον 

του ΕΤΘΑ μετά το 2020: στοιχεία ανάλυσης και πιθανά σενάρια» και οι σημειώσεις της 

ΔΠΠΕ για το ΕΤΘΑ μετά το 2020 από τον Οκτώβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2017. Η 

τελική πολιτική θέση για το μέλλον του ΕΤΘΑ θεσπίστηκε από το πολιτικό γραφείο της 

ΔΠΠΕ τον Μάρτιο του 2018.  

Στην αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα συναντήσεων εργασίας και εκθέσεων, 

όπως η συνεδρίαση για τον καθορισμό πολιτικής κατά τη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού 

Συνδέσμου Οικονομολόγων Αλιείας (Απρίλιος 2017) και η συνάντηση εργασίας των 

ενδιαφερομένων για τη στήριξη της θαλάσσιας πολιτικής κατά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες για τη 

Θάλασσα (Μάιος 2017).  

Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης συνοψίζεται ως εξής: 

– Σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τόνισαν τη σθεναρή έκκληση για συνέχεια και τη 

σαφή ανάγκη για ένα ειδικό μέσο χρηματοδότησης στο μέλλον για την αλιεία και τη 

θαλάσσια πολιτική, τη συνέχιση της υλοποίησης των στόχων της ΚΑΠ και την 

εκμετάλλευση των ευκαιριών από τη γαλάζια οικονομία.  

– Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι οι στόχοι του Ταμείου μετά το 2020 θα πρέπει να 

στηρίζουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η επίτευξη 

των στόχων της ΚΑΠ χαρακτηρίστηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς ως 

προτεραιότητα για το επόμενο Ταμείο.  

– Ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, οι ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν ότι μία από τις 

μεγαλύτερες ελλείψεις του ΕΤΘΑ 2014-2020 ήταν η βραδεία ανάληψη και η 

καθυστερημένη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που οφείλονταν 

κυρίως στην καθυστερημένη έγκριση του νομοθετικού πλαισίου. Αυτό, σε 

συνδυασμό με την υπερβολικά περιοριστική νομοθεσία σε επίπεδο Ένωσης, τη 

δυσκαμψία και την έλλειψη ευελιξίας στην ερμηνεία και την υπερβολική εστίαση 

στην επιλεξιμότητα και όχι στην επίτευξη σκοπών και στόχων, αντιπροσωπεύουν 

την πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη. Από την άποψη αυτή, 

η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων απηύθυνε σθεναρή έκκληση για λιγότερη νομική 

πολυπλοκότητα με απλούστερο νομικό πλαίσιο. 

– Παρατηρήθηκε μεγάλη συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που ζητούν 

ένα συγκεκριμένο επίπεδο σταθερότητας, κυρίως μέσω περισσότερης απλούστευσης 

σε όλα τα επίπεδα (τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο) όσον αφορά 

την εφαρμογή του ΕΤΘΑ. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αποκλίνουσες απόψεις ως προς 

τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της μεγαλύτερης 

έμφασης στον προσανατολισμό στα αποτελέσματα και της μείωσης του διοικητικού 

φόρτου για τους δικαιούχους και τις διοικήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις 

σωστές δαπάνες. 

– Στις συνεισφορές τους, τα κράτη μέλη σημείωσαν ότι το σύστημα παρακολούθησης 

και αξιολόγησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τεκμηρίωση της 

αποτελεσματικότητας του Ταμείου, καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

αιτιώδη σχέση που συνδέει την ανάπτυξη των τομέων της αλιείας και της γαλάζιας 

οικονομίας.  
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– Παρατηρήθηκε πόλωση απόψεων σχετικά με τη στήριξη των αλιευτικών στόλων, με 

τους ενδιαφερόμενους να χωρίζονται σε δύο σχεδόν ίσα στρατόπεδα, μεταξύ εκείνων 

που τάσσονται υπέρ και εκείνων που τάσσονται κατά της συνέχισης των μέτρων για 

τον στόλο. 

– Όσον αφορά τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν 

ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για διοικητική και νομική 

απλούστευση, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια των διαδικασιών χορήγησης 

αδειών, χωρίς όμως να θίγονται οι υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, η 

προστασία των καταναλωτών και οι προδιαγραφές υγείας των ζώων που 

κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης. Επαναβεβαίωσαν ότι τα διοικητικά βάρη 

παραμένουν το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη του τομέα, μαζί με τις διαδικαστικές 

απαιτήσεις (τόσο για τη χορήγηση αδειών όσο και για την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση), οι οποίες είναι υπερβολικά περίπλοκες. Επίσης, εκφράστηκε 

ισχυρή υποστήριξη από μια ομάδα 11 κρατών μελών για τη συνέχιση της τρέχουσας 

στήριξης της Ένωσης στην υδατοκαλλιέργεια στο επόμενο Ταμείο, ιδίως στην 

υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων.  

– Όσον αφορά την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και την αλιεία στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, τα κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής πιο 

στοχοθετημένης και εξατομικευμένης στήριξης και της συνέχισης της αύξησης του 

ποσοστού στήριξης και της δυνατότητας ευνοϊκότερης διαχείρισης μέσω των 

προκαταβολών. Η προτιμησιακή χρηματοοικονομική μεταχείριση της παράκτιας 

αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων εσωτερικών υδάτων, 

θα πρέπει να διατηρηθεί μετά το 2020 σύμφωνα με ορισμένα κράτη μέλη. Οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη για ευελιξία ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες και να διευκολύνεται η ανανέωση των 

γενεών σε ένα γηράσκον εργατικό δυναμικό. 

– Όλα τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη θεώρησαν ότι η στήριξη της 

συλλογής δεδομένων, ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων αλιείας και η στήριξη 

των οργανώσεων παραγωγών πρέπει να παραμείνουν τμήμα του Ταμείου Αλιείας 

υπό επιμερισμένη διαχείριση. 

– Η ενίσχυση της δράσης της Ένωσης μέσω του ΕΤΘΑ σε διάφορους τομείς της 

θαλάσσιας πολιτικής (κατάρτιση, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ναυτιλιακή 

ασφάλεια και επιτήρηση, χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων, κ.λπ.) θεωρήθηκε 

προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη και για τις περιφέρειες από ορισμένους 

ενδιαφερόμενους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία 

αναπτύσσεται σε ένα πολύ περίπλοκο περιβάλλον, θα πρέπει να διασφαλιστεί 

περαιτέρω η συμπληρωματικότητα μεταξύ διαφόρων μέσων, προκειμένου να 

αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και ο κατακερματισμός. 

– Η πλειονότητα των ενδιαφερομένων μερών αναγνώρισε επίσης τον σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζει η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤΚ) στην υιοθέτηση τοπικών λύσεων από τις παράκτιες κοινότητες για τα 

τοπικά προβλήματα και την αναγνώρισε ως πολύτιμη ευκαιρία για να 

διαδραματίσουν οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ενεργό ρόλο σε 

θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και διακυβέρνησης. Πολλοί ενδιαφερόμενοι θα 

ήθελαν να δουν την ΤΑΠΤΚ να διαδραματίζει ευρύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της 

γαλάζιας οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. 
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• Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας 

Η αξιολόγηση επιπτώσεων εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι εξωτερικοί 

εμπειρογνώμονες συνεισέφεραν στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων. Η εν λόγω συνεισφορά περιλαμβάνει 

πρόταση για ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης μετά το 2020 βάσει του 

συστήματος που αναπτύχθηκε για την περίοδο 2014-2020, μαζί με περιορισμένο αριθμό 

δεικτών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αναγκών συγκέντρωσης 

δεδομένων, των πηγών και της διαθεσιμότητας. 

• Εκτίμηση επιπτώσεων 

Η εκτίμηση επιπτώσεων παρουσιάζει τους κύριους συνολικούς γενικούς στόχους του 

προγράμματος μαζί με τους ειδικούς στόχους. Οι στόχοι περιλαμβάνουν τους οριζόντιους 

στόχους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά την ευελιξία, τη συνοχή και 

τις συνέργειες, την απλούστευση και την επικέντρωση στις επιδόσεις. 

Στην εκτίμηση επιπτώσεων προσδιορίζονται και εξηγούνται οι κύριες προκλήσεις και τα 

προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μελλοντικό πρόγραμμα με βάση τα 

συμπεράσματα των αξιολογήσεων των προηγούμενων περιόδων προγραμματισμού και των 

δραστηριοτήτων διαβούλευσης, τους διατομεακούς στόχους του νέου ΠΔΠ και τις νέες 

πολιτικές προτεραιότητες και τα νεοεμφανιζόμενα προβλήματα που απαιτούν παρέμβαση της 

Ένωσης.    

Με βάση την εμπειρία προηγούμενων προγραμμάτων, η εκτίμηση επιπτώσεων δίνει σε 

γενικές γραμμές προτεραιότητα στις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν (όσον αφορά 

την επίτευξη των παραπάνω στόχων) δεδομένου ότι η κατανομή του προϋπολογισμού δεν 

ήταν γνωστή τη στιγμή της σύνταξης της εκτίμησης επιπτώσεων.  

Αξιολογήθηκε η επικουρικότητα (προστιθέμενη αξία της Ένωσης/αναγκαιότητα για δράση 

της Ένωσης) και η αναλογικότητα των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης. Επίσης, 

αναλύθηκαν οι αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής και στη διάρθρωση του προγράμματος. 

• Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου 

Μολονότι η παρούσα πρόταση δεν συνδέεται με το πρόγραμμα βελτίωσης της 

καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), αποσκοπεί 

στην ελάφρυνση του ρυθμιστικού φόρτου και στην απλούστευση της λειτουργίας του 

Ταμείου. 

Παρέχει επίσης προτιμησιακή μεταχείριση στους μικρούς δικαιούχους με υψηλότερο 

ποσοστό έντασης ενίσχυσης και ειδικές μορφές στήριξης για τους δικαιούχους από την 

παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. 

• Θεμελιώδη δικαιώματα 

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της Ένωσης. Οι κανόνες 

ορίζονται στον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση 

γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο του 

κανονισμού περί κοινών διατάξεων εισάγεται απαίτηση για τη διασφάλιση του σεβασμού του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εφαρμόζεται στο ΕΤΘΑ. 

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει 

να συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προτεινόμενος 
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προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ ανέρχεται σε τρέχουσες τιμές σε 6 140 000 000 EUR. Οι πόροι 

του ΕΤΘΑ κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. 

Κατανέμονται 5 311 000 000 EUR για τη στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 829 000 

000 EUR για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Λεπτομέρειες σχετικά με τον 

οικονομικό αντίκτυπο του ΕΤΘΑ αναφέρονται στο δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την 

πρόταση. 

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής 

εκθέσεων 

Η πρόταση συνδέεται με τις ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής 

εκθέσεων του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Οι εν λόγω ρυθμίσεις εφαρμόζονται μέσω 

ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης που θεσπίζεται στην πρόταση. 

Οι αξιολογήσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής 

συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016, όπου τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαίωσαν ότι οι 

αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των 

εκτιμήσεων επιπτώσεων των επιλογών περαιτέρω δράσης. Με τις αξιολογήσεις θα 

εκτιμηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος στην πράξη, βάσει των δεικτών και στόχων 

του προγράμματος και βάσει λεπτομερούς ανάλυσης του βαθμού στον οποίο το πρόγραμμα 

μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό, ότι προσφέρει αρκετή 

ενωσιακή προστιθέμενη αξία και ότι είναι σύμφωνο με άλλες πολιτικές της Ένωσης. Θα 

περιλαμβάνουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν για να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και 

προβλήματα ή δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των δράσεων ή των αποτελεσμάτων τους, 

και συμβολής στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης και των επιπτώσεών τους. 

• Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες) 

Άνευ αντικειμένου 

• Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης 

Στόχοι 

Η παρούσα πρόταση κανονισμού για το ΕΤΘΑ αποσκοπεί στην υποστήριξη της επίτευξης 

των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, 

στην προώθηση της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και στην υποστήριξη 

των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών. 

Βασίζεται στις ακόλουθες τέσσερις προτεραιότητες, οι οποίες αντανακλούν τους σχετικούς 

στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και αποβλέπουν στη 

μεγιστοποίηση της συμβολής της Ένωσης στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας: 

(1) προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών 

πόρων· 

(2) συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και 

βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών· 

(3) ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των 

ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων· 

(4) ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, 

προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 

διαχείριση. 
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Ο ναυτικός τομέας της Ευρώπης δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που 

αποφέρουν σχεδόν 500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με δυνατότητα δημιουργίας πολλών 

περισσότερων θέσεων εργασίας. Η παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των ωκεανών 

εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο θα μπορούσε μάλιστα να 

υπερδιπλασιαστεί έως το 2030 [The Ocean Economy in 2030 (Η οικονομία των ωκεανών το 

2030), έκθεση ΟΟΣΑ]. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι για τις εκπομπές CO2, να αυξηθεί 

η αποδοτικότητα των πόρων και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γαλάζιας 

οικονομίας, αποτέλεσε σημαντική κινητήρια δύναμη για την καινοτομία σε άλλους τομείς, 

όπως ο ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, η 

βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη ναυτιλιακή 

οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

(ΕΤΘΑ). Πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως το InvestEU, για την 

κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του τομέα. 

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 θέτει έναν πιο 

φιλόδοξο στόχο για την ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της 

Ένωσης, με γενικό στόχο το 25% των δαπανών της Ένωσης να διατεθεί για την επίτευξη των 

κλιματικών στόχων. Η συμβολή του ΕΤΘΑ στην επίτευξη του γενικού αυτού στόχου θα 

παρακολουθείται μέσω ενός συστήματος κλιματικών δεικτών με κατάλληλο επίπεδο 

ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβέστερων μεθοδολογιών, εφόσον είναι 

διαθέσιμες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρουσιάζει σε ετήσια βάση τις πληροφορίες όσον 

αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου 

προϋπολογισμού. Για να υποστηριχθεί η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού του ΕΤΘΑ να 

συμβάλλει στους κλιματικούς στόχους, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εντοπίσει σχετικές 

δράσεις μέσω των διαδικασιών προετοιμασίας, υλοποίησης, επανεξέτασης και αξιολόγησης 

των προγραμμάτων. 

Το ΕΤΘΑ θα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης. Η 

συνεισφορά αυτή θα παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών δεικτών της 

Ένωσης και θα υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και της 

ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης. 

Απλούστευση 

Η πρόταση αποσκοπεί στην απλούστευση της εφαρμογής του ΕΤΘΑ σε σύγκριση με την 

πολύπλοκη δομή του την περίοδο 2014-2020. Το ΕΤΘΑ 2014-2020 βασίζεται πράγματι σε 

μια ακριβή και άκαμπτη περιγραφή των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και των κανόνων 

επιλεξιμότητας («μέτρα»), που περιπλέκουν την εφαρμογή για τα κράτη μέλη και τους 

δικαιούχους. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα αποκτήσει μια απλοποιημένη δομή ως 

προς τα ακόλουθα στοιχεία: 

– 4 προτεραιότητες – Οι προτεραιότητες αυτές περιγράφουν το εύρος στήριξης του 

ΕΤΘΑ σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ, της θαλάσσιας πολιτικής και των 

διεθνών δράσεων διακυβέρνησης των ωκεανών. 

– Τομείς υποστήριξης – Τα άρθρα του κανονισμού δεν καθορίζουν τα περιοριστικά 

μέτρα, αλλά περιγράφουν τους διάφορους τομείς στήριξης στο πλαίσιο κάθε 

προτεραιότητας, παρέχοντας ένα ευέλικτο πλαίσιο εφαρμογής. 

– Μη προκαθορισμένα μέτρα ή κανόνες επιλεξιμότητας σε επίπεδο Ένωσης – Στο 

πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, εναπόκειται στα κράτη μέλη να καταρτίσουν 

το πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό τα καταλληλότερα μέσα για την 

επίτευξη των στόχων του ΕΤΘΑ. Θα τους παρέχεται ευελιξία ως προς τον 
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καθορισμό των κανόνων επιλεξιμότητας. Ποικίλα μέτρα που προσδιορίζονται από τα 

κράτη μέλη στα προγράμματα μπορούν να στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες 

που ορίζονται στο ΕΤΘΑ και στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, εφόσον 

καλύπτονται από τους τομείς υποστήριξης.  

– Όροι και περιορισμοί για ορισμένες περιοχές – Είναι απαραίτητη η κατάρτιση 

καταλόγου μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις 

όσον αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για παράδειγμα γενική απαγόρευση των 

επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική ικανότητα. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι 

αποζημιώσεις για τον αλιευτικό στόλο (οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, 

έκτακτη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, απόκτηση σκάφους, αντικατάσταση 

μηχανής) θα εξαρτώνται αυστηρά από τη συνάφειά τους με τους στόχους 

διατήρησης της ΚΑΠ. Αυτό είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ότι η οικονομική 

στήριξη στοχεύει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

– Δείκτες αποτελεσμάτων - οι επιδόσεις της στήριξης του ΕΤΘΑ αξιολογούνται 

βάσει δεικτών. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, και η 

Επιτροπή διενεργεί ετήσια επισκόπηση των επιδόσεων βάσει των ετήσιων εκθέσεων 

επιδόσεων που εκπονούνται από τα κράτη μέλη, δίνοντας τη δυνατότητα έγκαιρου 

εντοπισμού πιθανών προβλημάτων εφαρμογής και λήψης διορθωτικών μέτρων. Για 

το σκοπό αυτό θεσπίζεται ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Αντί να απαριθμούνται τα μέτρα που επιλέγονται από ένα μενού επιλέξιμων δράσεων όπως 

γίνεται σήμερα, τα εθνικά προγράμματα θα πρέπει να επικεντρώνονται στις στρατηγικές 

προτεραιότητες που επιλέγονται από κάθε κράτος μέλος. Αυτή η διάρθρωση θα 

βελτιστοποιήσει την εφαρμογή του προγράμματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων 

πολιτικής βάσει των επιδόσεων, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου μεταξύ της 

Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με την επίτευξη αποτελεσμάτων. Η ευελιξία, ο 

προσανατολισμός προς τα αποτελέσματα και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ της Επιτροπής 

και των κρατών μελών είναι, επομένως, οι τρεις αρχές μιας αποτελεσματικής απλοποίησης. 

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τα προγράμματα καταρτίζονται από τα κράτη 

μέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να 

ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση 

κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα εκπονήσει ανάλυση κάθε 

θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την 

επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο 

και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση εκάστου προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιφερειακές προκλήσεις και ανάγκες.  

Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές 

και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της ΚΑΠ, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της 

βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, τις προκλήσεις σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, τη διατήρηση 

και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη μείωση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων, και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτή.  

Η απλούστευση θα επιτευχθεί επίσης μέσω του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, όπου 

καθορίζονται οι περισσότερες διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή, την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο. 

Κατανομή πόρων  

Το ΕΤΘΑ θα υλοποιηθεί με δύο τρόπους εφαρμογής:  



 

EL 10  EL 

– στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείριση από τα κράτη μέλη μέσω προγραμμάτων του 

ΕΤΘΑ που βασίζονται σε εθνικές στρατηγικές, 

– άμεσα από την Επιτροπή στο πλαίσιο άμεσης διαχείρισης. 

Η πρόταση συνίσταται στη διατήρηση της κατανομής των πόρων μεταξύ της επιμερισμένης 

διαχείρισης και της άμεσης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο 

προτείνεται η χορήγηση 5 311 000 000 EUR υπό επιμερισμένη διαχείριση (86,5%) και 829 

000 000 EUR με άμεση διαχείριση (13,5%). Μια τέτοια κατανομή επιτρέπει τη διατήρηση 

της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ πόρων υπό επιμερισμένη διαχείριση και πόρων υπό 

άμεση διαχείριση.  

Όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση, μετά την αφαίρεση της αξίας του προγράμματος 

του Ηνωμένου Βασιλείου (243 εκατ. EUR), τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν, σε ονομαστικούς 

όρους, το 96,5% της οικείας κατανομής για το 2014-2020. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών 

κονδυλίων θα βασιστεί στην κατανομή της περιόδου 2014-2020.  

Προτείνεται επίσης να διαχωριστούν τα ποσά για ορισμένους τομείς υποστήριξης υπό 

επιμερισμένη διαχείριση: 

– στον έλεγχο, την επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για τη 

διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς (τουλάχιστον 15% της 

χρηματοδοτικής στήριξης που χορηγείται ανά κράτος μέλος, εκτός από τις 

περίκλειστες χώρες), 

– στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (το οριοθετημένο ποσό που καλύπτει τόσο το 

καθεστώς αντιστάθμισης για το πρόσθετο κόστος όσο και τη διαρθρωτική στήριξη). 

Αιρεσιμότητα 

Το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών  προσδιόρισε τη 

διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών ως έναν από τους 17 «Στόχους για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΣΒΑ 14). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως σε αυτόν τον στόχο και την 

εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσει μια βιώσιμη 

γαλάζια οικονομία η οποία θα είναι συνεπής με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τη 

διατήρηση των βιολογικών πόρων και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, την 

απαγόρευση ορισμένων μορφών αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην 

πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση, τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν 

στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και την αποφυγή χορήγησης νέων επιδοτήσεων. 

Αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020 και να προκύψει από τις 

διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις αλιείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2002 και στη Διάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rio+20) του 2012, η Ένωση δεσμεύτηκε 

να εξαλείψει τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και 

στην υπεραλίευση. 

Επιπλέον, το άρθρο 42 του κανονισμού για την ΚΑΠ προβλέπει ότι η χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των 

κανόνων της ΚΑΠ. Επομένως, οι αιτήσεις των δικαιούχων που δεν συμμορφώνονται με τους 

ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ δεν θα είναι παραδεκτές. Επιπλέον, θα δοθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία να αναλαμβάνει δράση κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τους 

κανόνες της ΚΑΠ. 
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Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που 

είναι συμβατός με τον στόχο της επίτευξης οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για 

την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα επισιτιστικού εφοδιασμού. 

Έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας 

αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα 

εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Εξασφαλίζει 

επίσης ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα ελαχιστοποιούνται και ότι οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας και αλιείας 

αποφεύγουν την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (άρθρο 2 του κανονισμού για την 

ΚΑΠ). 

Πολλά έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την επαναφορά των αλιευτικών 

αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, την αύξηση της κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου της 

Ένωσης και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να 

υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών και 

περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ. Αυτό απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, ιδίως σε 

θαλάσσιες λεκάνες όπου η πρόοδος ήταν βραδύτερη. Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως 

όταν η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι η 

μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών 

και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.  

Η στήριξη στο πλαίσιο της προτεραιότητας 1 στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού για την ΚΑΠ. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι οι 

δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες 

μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τον στόχο 

της επίτευξης οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, 

συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα επισιτιστικού εφοδιασμού.  

Ειδικότερα, η στήριξη από το ΕΤΘΑ αποσκοπεί στην επίτευξη και διατήρηση της βιώσιμης 

αλιείας με βάση τη ΜΒΑ και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η εν λόγω στήριξη θα 

περιλαμβάνει την καινοτομία και τις επενδύσεις σε πρακτικές και τεχνικές αλιείας χαμηλού 

αντίκτυπου και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που είναι ανθεκτικές στην 

κλιματική αλλαγή. 

Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις της ΚΑΠ. Συνεπάγεται 

σημαντικές αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του τομέα, ορισμένες φορές με σημαντικό 

οικονομικό κόστος. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα στηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις που 

συμβάλλουν στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο ποσοστό έντασης 

ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο για τις άλλες δράσεις, όπως οι επενδύσεις σε επιλεκτικά 

αλιευτικά εργαλεία, στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων. Θα χορηγήσει επίσης μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 100% στον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση διαφανών 

συστημάτων ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή 

ποσοστώσεων»), προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών με περιοριστική 

ποσόστωση που προκαλείται από την υποχρέωση εκφόρτωσης. 

Η στήριξη στο πλαίσιο της προτεραιότητας 1 πρέπει επίσης να καλύπτει την καινοτομία και 

τις επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να βελτιωθούν η υγεία, η ασφάλεια και οι 

συνθήκες εργασίας, η ενεργειακή απόδοση και η ποιότητα των αλιευμάτων. Ωστόσο, η 
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στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας ή της 

δυνατότητας εξεύρεσης ιχθύων και δεν θα πρέπει να χορηγείται απλώς για τη συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας. 

Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας στα αλιευτικά σκάφη, θα 

χορηγηθεί υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. 

Ο έλεγχος της αλιείας είναι υψίστης σημασίας για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Ως εκ τούτου, στο 

πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα στηρίξει την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 

ελέγχου. Οι νέες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την αναθεώρηση του κανονισμού 

ελέγχου (παρακολούθηση σκαφών και ηλεκτρονικά συστήματα αναφοράς, ηλεκτρονικά 

συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, συνεχής μέτρηση και καταγραφή της ισχύος 

πρόωσης της μηχανής) δικαιολογούν ειδική στήριξη για ταχεία και αποτελεσματική επιβολή 

από τα κράτη μέλη και τους αλιείς. Επιπλέον, οι επενδύσεις των κρατών μελών σε συσκευές 

ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιτήρησης 

και της συνεργασίας στο πλαίσιο καθηκόντων ακτοφυλακής. 

Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται επίσης από τη διαθεσιμότητα επιστημονικών συμβουλών για 

τη διαχείριση της αλιείας και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την αλιεία. Υπό 

το πρίσμα των προκλήσεων και των δαπανών για την απόκτηση αξιόπιστων και πλήρων 

δεδομένων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι δράσεις των κρατών μελών για τη συλλογή 

και επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων, 

και για τη συμβολή στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η εν λόγω στήριξη 

θα επιτρέπει συνέργειες με τη συλλογή και επεξεργασία άλλων τύπων θαλάσσιων δεδομένων. 

Το ΕΤΘΑ θα στηρίξει επίσης μια αποτελεσματική βασισμένη στη γνώση υλοποίηση και 

διακυβέρνηση της ΚΑΠ υπό άμεση διαχείριση μέσω της παροχής επιστημονικών συμβουλών, 

της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, της 

λειτουργίας συμβουλευτικών συμβουλίων και της παροχής εθελοντικών συνεισφορών σε 

διεθνείς οργανισμούς. 

Στόχευση της διαχείρισης του στόλου σε στόχους διατήρησης 

Δεδομένων των προκλήσεων για την επίτευξη βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων 

βιολογικών πόρων σύμφωνα με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ, το ΕΤΘΑ θα στηρίζει τη 

διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη για την 

προσαρμογή του στόλου εξακολουθεί να είναι αναγκαία όσον αφορά ορισμένα τμήματα του 

στόλου και θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά στη 

διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και να στοχεύει 

στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών 

δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ μπορεί να υποστηρίξει την οριστική παύση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα του στόλου όπου δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ  

αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Η εν λόγω στήριξη θα 

αποτελέσει εργαλείο για τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή των τμημάτων του στόλου με 

εντοπισμένο διαρθρωτικό πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του 

κανονισμού για την ΚΑΠ, και θα υλοποιηθούν είτε μέσω της διάλυσης του αλιευτικού 

σκάφους ή μέσω του παροπλισμού και της μετασκευής του για άλλες δραστηριότητες. Αν η 

μετασκευή οδηγήσει σε αυξημένη πίεση της ερασιτεχνικής αλιείας στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα, η στήριξη θα χορηγείται μόνον εάν είναι σύμφωνη με την ΚΑΠ και τους 

στόχους των σχετικών πολυετών σχεδίων. 

Στο παρελθόν, η στήριξη για οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν ήταν 

επαρκώς στοχευμένη και δεν αντιμετώπιζε αποτελεσματικά τις διαρθρωτικές ανισορροπίες 

του αλιευτικού στόλου. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή της διαρθρωτικής 
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προσαρμογής με τους στόχους διατήρησης, η εν λόγω στήριξη θα εξαρτάται αυστηρά από 

προϋποθέσεις και θα συνδέεται με την επίτευξη αποτελεσμάτων. Συνεπώς, προτείνεται η εν 

λόγω στήριξη να εφαρμόζεται μόνο μέσω «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με το 

κόστος», όπως προβλέπεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Στο πλαίσιο αυτού του 

μηχανισμού, τα κράτη μέλη δεν θα ενισχύονται οικονομικά από την Επιτροπή για οριστική 

παύση με βάση τις πραγματικές δαπάνες, αλλά με βάση την εκπλήρωση των προϋποθέσεων 

και την επίτευξη αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θεσπίσει με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη προϋποθέσεις που θα πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη των 

στόχων διατήρησης της ΚΑΠ. 

Αποζημίωση για έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

Λόγω του υψηλού επιπέδου απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, οι έκτακτες 

περιστάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές ζημίες στους αλιείς. Για να 

μετριαστούν οι συνέπειες αυτές, το ΕΤΘΑ μπορεί να υποστηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης 

για την έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από την εφαρμογή 

ορισμένων μέτρων διατήρησης (π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη διατήρηση και βιώσιμη 

εκμετάλλευση των αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας 

αλιευτικών σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες και τεχνικά μέτρα), από μέτρα 

έκτακτης ανάγκης (π.χ. απαγόρευση αλιείας), από τη διακοπή για λόγους ανωτέρας βίας της 

εφαρμογής συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική καταστροφή ή από 

περιβαλλοντικό συμβάν.  

Η εν λόγω στήριξη θα χορηγείται μόνον εάν οι επιπτώσεις στους αλιείς είναι σημαντικές, ήτοι 

εάν οι εμπορικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους έχουν σταματήσει κατά τη 

διάρκεια τουλάχιστον 90 διαδοχικών ημερών και εάν οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν 

από την παύση υπερβαίνουν το 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής της σχετικής επιχείρησης 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Προτιμησιακή μεταχείριση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών 

Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 μέτρων και 

δεν χρησιμοποιεί συρόμενο αλιευτικό εξοπλισμό. Ο τομέας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75% 

όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων 

των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας 

μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν 

την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα τους παρέχει προτιμησιακή 

μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης ενίσχυσης 100%, με σκοπό την ενθάρρυνση των 

βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών τους. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς στήριξης θα προορίζονται 

για την αλιεία μικρής κλίμακας στο τμήμα του στόλου όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ της 

αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι στήριξη για 

απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους και αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό της μηχανής 

σκάφους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους ένα σχέδιο 

δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο θα παρακολουθείται με βάση 

δείκτες για τους οποίους θα καθοριστούν ορόσημα και στόχοι. 

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, της 

24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Μια ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική 

σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες 

προκλήσεις που συνδέονται με την απομάκρυνση, την τοπογραφία και το κλίμα, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, και έχουν επίσης συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για 
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την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, για κάθε εξόχως απόκεντρη 

περιοχή, θα επισυναφθεί στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο δράσης 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

βιώσιμης εκμετάλλευσης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και θα διατεθεί 

χρηματοδότηση για τη στήριξη της υλοποίησης των εν λόγω σχεδίων δράσης. Το ΕΤΘΑ 

μπορεί επίσης να στηρίξει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που αντιμετωπίζουν οι 

εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω της θέσης και του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Η εν λόγω 

στήριξη δεν θα υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο ως ποσοστό της εν λόγω συνολικής  

χρηματοδότησης. Επιπλέον, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα εφαρμοστεί υψηλότερο 

ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. 

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων 

Η προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των 

θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων αποτελεί βασική πρόκληση για την επίτευξη 

υγιών θαλασσών και ωκεανών. Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα 

συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού με τη στήριξη της συλλογής από αλιείς 

απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και των 

επενδύσεων σε λιμένες ώστε να  διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής για τον εν 

λόγω απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα. Θα στηρίξει επίσης 

δράσεις για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, 

για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας του χώρου που καθορίζονται σύμφωνα με την εν 

λόγω οδηγία, όσον αφορά τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των 

τόπων του NATURA 2000 και την προστασία των ειδών σύμφωνα με την οδηγία για τα 

ενδιαιτήματα και την οδηγία για τα πτηνά.  

Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα συμβάλει στην προώθηση καθαρών και 

υγιών θαλασσών και στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε 

μια κυκλική οικονομία που αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 2016, σε συνάφεια με τον 

στόχο επίτευξης ή διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 

Συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση  

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. 

Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60% του εφοδιασμού της σε αλιευτικά 

προϊόντα
 
και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική 

πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση πρωτεϊνών ιχθύων που παράγονται στην 

Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές. 

Στο πλαίσιο αυτό, η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο. Το 

ΕΤΘΑ θα πρέπει ως εκ τούτου να υποστηρίξει την προώθηση και την βιώσιμη ανάπτυξη της 

υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για την 

εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. 

Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως 

εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που 

δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των 

εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά 

στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού για 

την ΚΑΠ. Ειδικότερα θα είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των 
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παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, της 

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για την παροχή 

κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα είναι επίσης επιλέξιμες 

οι δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων 

υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, 

στην περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη θα παρέχεται μόνο μέσω 

χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του InvestEU, τα οποία προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση 

στις αγορές και είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από τις επιχορηγήσεις για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης του τομέα.   

Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες αγορές, οι 

οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα και την ποικιλομορφία της 

αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το 

ΕΤΘΑ πρέπει να στηρίζει την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα 

με τους στόχους της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ). Ειδικότερα, θα πρέπει να 

υποστηριχθεί η δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, η εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και 

εμπορίας, η προώθηση νέων αγορών και η ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών σχετικά με 

την αγορά.  

Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει στοχευμένες 

επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο, εφόσον συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Κοινής 

Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ). Τα τελευταία δεδομένα καταδεικνύουν καλές επιδόσεις στον 

τομέα της μεταποίησης της Ένωσης, συνεπώς η στήριξη θα παρέχεται μόνο μέσω 

χρηματοοικονομικών μέσων και μέσω του InvestEU και όχι μέσω επιχορηγήσεων. Οι 

επενδύσεις μεγάλης κλίμακας μπορούν να στηριχθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών 

παράκτιων κοινοτήτων 

Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την τοπική 

ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω 

περιοχών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να υπερβούν την 

ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση και 

την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την 

καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία, 

συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση 

τον ωκεανό, των καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών 

υπηρεσιών, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν 

την τοπική ανάπτυξη. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα 

πρέπει να ενσωματωθούν στο σύνολο του προϋπολογισμού της Ένωσης, το ΕΤΘΑ θα 

επικεντρωθεί ειδικά στη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης με σκοπό τη διευκόλυνση των 

επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή υπηρεσιών.  

Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα των παράκτιων και 

των χερσαίων κοινοτήτων και  οικονομιών. Το ΕΤΘΑ θα παρέχει τα μέσα για την προώθηση 

τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα στηρίζει την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 

των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) υπό επιμερισμένη διαχείριση. Η ΤΑΠΤΚ υπήρξε ένα 

πολύ επιτυχημένο μέσο κατά την περίοδο 2014-2020. Αυτές οι στρατηγικές ενισχύουν 

πράγματι την οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της 
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παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα 

και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, 

αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και 

ανθρώπινους πόρους. Σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020, θα επεκταθεί το πεδίο 

εφαρμογής των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ που έλαβαν στήριξη από το ΕΤΘΑ: κάθε τοπική 

σύμπραξη θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, 

εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων 

μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία.  

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα στηρίζει επίσης τη βιώσιμη γαλάζια 

οικονομία μέσω της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση των 

γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η στήριξη αυτή θα 

πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των οδηγιών για τα ενδιαιτήματα και 

τα πτηνά, στην υποστήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στη βελτίωση της 

ποιότητας και στην ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων. 

Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα επικεντρωθεί στη δημιουργία 

προϋποθέσεων που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία μέσω της προώθησης της 

ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της 

μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας 

στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του 

ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών δεδομένων 

σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική 

αλλαγή και της δημιουργίας δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων.  

Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, 

προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη 

διαχείριση 

Το 60% των ωκεανών βρίσκεται πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό 

συνεπάγεται κοινή διεθνή ευθύνη. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ωκεανοί είναι διασυνοριακά, όπως η υπερεκμετάλλευση, η αλλαγή του κλίματος, η όξινη 

βροχή, η ρύπανση και η φθίνουσα βιοποικιλότητα και, ως εκ τούτου, απαιτείται κοινή 

αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 

στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, έχουν δημιουργηθεί πολλά δικαιοδοτικά 

δικαιώματα, θεσμοί και ειδικά πλαίσια για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στους ωκεανούς. Τα τελευταία χρόνια, έχει επιτευχθεί παγκόσμια συναίνεση 

ως προς το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι θαλάσσιες ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει 

να αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικότερης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των 

αυξανόμενων πιέσεων στους ωκεανούς. 

Ως παγκόσμιος παράγοντας, η Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να προωθήσει τη διεθνή 

διακυβέρνηση των ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των 

ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας». Η πολιτική διακυβέρνησης των 

ωκεανών της Ένωσης είναι μια νέα πολιτική που καλύπτει τους ωκεανούς με ολοκληρωμένο 

τρόπο. Η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο για την 

επίτευξη του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και ειδικότερα του στόχου 

της βιώσιμης ανάπτυξης 14 («Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών 
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και των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»), αλλά και για την 

εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται 

σε βιώσιμη διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις εν 

λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μια καλύτερη διεθνή 

διακυβέρνηση των ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και 

άναρχης αλιείας, της βελτίωσης του διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, της 

μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες, της δημιουργίας των προϋποθέσεων 

για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και της ενίσχυσης της διεθνούς έρευνας και των 

δεδομένων για τους ωκεανούς. Το ΕΤΘΑ θα στηρίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις και τους 

στόχους στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης. 

Οι δράσεις που προωθούν τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ 

έχουν ως στόχο τη βελτίωση του γενικού πλαισίου των διεθνών και περιφερειακών 

διαδικασιών, συμφωνιών, κανόνων και θεσμών για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Το ΕΤΘΑ θα χρηματοδοτεί διεθνείς συμφωνίες 

που έχει συνάψει η Ένωση σε τομείς που δεν καλύπτονται από τις συμφωνίες σύμπραξης 

βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) που έχουν συναφθεί με διάφορες τρίτες χώρες, καθώς και την εκ 

του νόμου προβλεπόμενη συνεισφορά μέλους της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις 

διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Οι ΣΣΒΑ και οι ΠΟΔΑ θα εξακολουθήσουν να 

χρηματοδοτούνται από διαφορετικά κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης.     

Όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, είναι απαραίτητη η βελτίωση της προστασίας των 

συνόρων και της θαλάσσιας επιτήρησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη ναυτιλιακή ασφάλεια που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις 24 Ιουνίου 2014 και του σχεδίου δράσης της που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 

2016, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ της  Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Ελέγχου της Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής είναι καθοριστικής σημασίας 

για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα στηρίζει τη θαλάσσια 

επιτήρηση και τη συνεργασία με την ακτοφυλακή τόσο υπό επιμερισμένη όσο και με άμεση 

διαχείριση, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση πόρων για θαλάσσιες δραστηριότητες 

πολλαπλών σκοπών. Θα επιτρέπει επίσης στους αρμόδιους οργανισμούς να υλοποιούν τη 

στήριξη στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης και ασφάλειας στο πλαίσιο της «έμμεσης 

διαχείρισης». 
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2018/0210 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το 

άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το 

άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
1
,  

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών
2
,  

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα εξής: 

(1) Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

(ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στη 

χορήγηση χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη στήριξη της 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των 

διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών. Η 

χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση και 

διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω 

της προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας και για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και 

ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. 

(2) Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος μεγαλύτερος 

παραγωγός θαλασσινών, η Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη 

διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Η διατήρηση των 

θαλασσών και των ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας για έναν ταχέως 

αναπτυσσόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον 

για την Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία ενισχύει τις επενδύσεις, την 

απασχόληση και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία μέσω της έρευνας και της 

καινοτομίας, και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της ενέργειας των 

ωκεανών. Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών 

                                                 
1 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
2 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και 

την παγκόσμια καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας 

έτσι τις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια.  

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] («κανονισμός περί κοινών 

διατάξεων»)
3
 έχει εγκριθεί προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να 

εναρμονισθεί η υλοποίηση της στήριξης που παρέχεται στα Ταμεία υπό επιμερισμένη 

διαχείριση (τα «Ταμεία»), με κύριο στόχο την απλούστευση της υλοποίησης των 

πολιτικών με συνεκτικό τρόπο. Αυτές οι κοινές διατάξεις ισχύουν για το μέρος του 

ΕΤΘΑ υπό επιμερισμένη διαχείριση. Τα Ταμεία επιδιώκουν συμπληρωματικούς 

στόχους και εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο διαχείρισης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] καθορίζει μια σειρά κοινών 

γενικών στόχων και γενικών αρχών, όπως η σύμπραξη και η πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση. Περιλαμβάνει επίσης τα κοινά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού 

και προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμφωνία 

σύμπραξης που θα συναφθεί με κάθε κράτος μέλος, και καθορίζει κοινή προσέγγιση 

όσον αφορά τον προσανατολισμό των επιδόσεων των Ταμείων. Κατά συνέπεια, 

περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους, αναθεώρηση επιδόσεων και ρυθμίσεις για την 

παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Επίσης, καθορίζονται 

κοινές διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας και προβλέπονται ειδικές 

ρυθμίσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα, τη χρήση του InvestEU, την τοπική 

ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τη δημοσιονομική διαχείριση. 

Ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου είναι επίσης κοινές σε όλα τα Ταμεία. Η 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΘΑ, και 

άλλων ενωσιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να περιγράφεται στη συμφωνία 

σύμπραξης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού 

κοινών διατάξεων]. 

(4) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες 

θεσπίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ] («δημοσιονομικός 

κανονισμός») 
4
 και προσδιορίζουν ιδίως τη διαδικασία για τον καθορισμό και την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 

βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη 

των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 322 

της Συνθήκης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε 

περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 

δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή 

χρηματοδότηση. 

(5) Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης. Θα 

πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο 

πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

                                                 
3 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
4 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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(ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για το 

InvestEU]
5
. 

(6) Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 

αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικών επενδύσεων, κατά τρόπο 

αναλογικό, και θα πρέπει να μην επικαλύπτει ούτε να παραγκωνίζει την ιδιωτική 

χρηματοδότηση ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Η 

στήριξη θα πρέπει να έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

(7) Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τις 

προτεραιότητες που ορίζονται για τις δράσεις και να παράγουν αποτελέσματα, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος των ελέγχων, τον διοικητικό φόρτο και τον 

αναμενόμενο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εξέταση της 

χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίου κόστος, καθώς και 

χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης]. 

(8) Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx
6
 

προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις 

αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ πρέπει να 

ανέρχεται, σε τρέχουσες τιμές, σε 6 140 000 000 EUR. Οι πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει να 

κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. Θα 

πρέπει να κατανεμηθούν  5 311 000 000 EUR για τη στήριξη υπό επιμερισμένη 

διαχείριση και 829 000 000 EUR για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση για 

την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή του 

ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να προορίζονται για τις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την επιβολή, τη συλλογή και την 

επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς 

σκοπούς, ενώ τα ποσά για οριστική παύση και έκτακτη παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο.  

(9) Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας που αποφέρουν σχεδόν 500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με δυνατότητα 

δημιουργίας πολλών περισσότερων θέσεων εργασίας. Η παραγωγή της παγκόσμιας 

οικονομίας των ωκεανών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό το 

οποίο θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι 

στόχοι για τις εκπομπές CO2, να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πόρων και να μειωθεί 

το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γαλάζιας οικονομίας, αποτέλεσε σημαντική 

κινητήρια δύναμη για καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο ναυτικός εξοπλισμός, η 

ναυπηγική βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, η βυθοκόρηση, η παράκτια 

προστασία και η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία παρέχονται από 

τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑ. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά 

εργαλεία, όπως το InvestEU, για την κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του τομέα. 

                                                 
5 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
6 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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(10) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις προτεραιότητες: προώθηση της 

βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· συμβολή 

στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης 

υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών· ενίσχυση της 

ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών 

παράκτιων κοινοτήτων· ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και 

καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που 

υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να επιδιωχθούν 

μέσω επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. 

(11) Το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα πρέπει να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή χωρίς 

προκαθορισμό μέτρων και λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε επίπεδο Ένωσης 

με υπερβολικά περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να περιγράφονται ευρείς 

τομείς στήριξης σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

καταρτίσουν το πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό τα καταλληλότερα μέσα για 

την επίτευξη των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που προσδιορίζονται από τα κράτη 

μέλη στα εν λόγω προγράμματα ενδέχεται να στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες 

που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους 

τομείς στήριξης που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι 

απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να 

αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για 

παράδειγμα, γενική απαγόρευση των επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική 

ικανότητα. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει να 

εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή τους με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ. 

(12) Το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών 

προσδιόρισε τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών ως έναν από τους 17 

«Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΣΒΑ 14). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για 

αυτόν τον στόχο και την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει τη δέσμευση 

να προωθήσει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία η οποία θα είναι συνεπής με τον 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τη διατήρηση των βιολογικών πόρων και την 

επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, την απαγόρευση ορισμένων μορφών 

αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και 

την υπεραλίευση, τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και 

άναρχη αλιεία και την αποφυγή χορήγησης νέων επιδοτήσεων. Αυτό το αποτέλεσμα 

θα πρέπει να προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις στον τομέα της 

αλιείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Παγκόσμια 

Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2002 και στη Διάσκεψη των 

Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rio+20) του 2012, η Ένωση 

δεσμεύτηκε να εξαλείψει τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα 

αλιευτική ικανότητα και στην υπεραλίευση. 

(13) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, 

καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % 

των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που αφορούν 

το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να 

διασφαλίσουν τη συμβολή του 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
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ΕΤΘΑ σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ΕΤΘΑ, και θα αξιολογηθούν εκ 

νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. 

(14) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων της Ένωσης. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω της 

εφαρμογής περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και να αναφέρεται τακτικά στο 

πλαίσιο των αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων. 

(15) Σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Κανονισμός για την ΚΑΠ»)
7
, η χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται από την 

τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που δεν συμμορφώνονται 

με τους ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να είναι παραδεκτές. 

(16) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικοί όροι της ΚΑΠ που αναφέρονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της 

ΚΑΠ, πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους κανόνες διακοπής, 

αναστολής και δημοσιονομικών διορθώσεων όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος ή 

ένας δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του βάσει της ΚΑΠ ή όταν η Επιτροπή 

διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης, 

πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή, ως προληπτικό μέτρο, να διακόψει τις 

προθεσμίες πληρωμής. Εκτός από τη δυνατότητα διακοπής της προθεσμίας πληρωμής 

και προκειμένου να αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος καταβολής μη επιλέξιμων 

δαπανών, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές και να 

επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με 

τους κανόνες της ΚΑΠ από κάποιο κράτος μέλος. 

(17) Πολλά έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια από την ΚΑΠ όσον αφορά την 

επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, την αύξηση της 

κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου της Ένωσης και τη διατήρηση των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για 

την επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ. 

Αυτό απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, ιδίως σε θαλάσσιες λεκάνες όπου η 

πρόοδος ήταν βραδύτερη.  

(18) Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά 

πολλών παράκτιων κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η παράκτια αλιεία μικρής 

κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές 

αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών και η 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.  

(19) Το ΕΤΘΑ πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, 

κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 

2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι 

υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τον στόχο της επίτευξης 

                                                 
7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή αλιευτική πολιτική, για την τροποποίηση των κανονισμών του 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης του Συμβουλίου 

2004/585/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).  
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οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας 

παράλληλα στη διαθεσιμότητα επισιτιστικού εφοδιασμού.  

(20) Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη και διατήρηση της 

βιώσιμης αλιείας με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) και την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα. Η στήριξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει καινοτομία και 

επενδύσεις σε πρακτικές και τεχνικές αλιείας χαμηλού αντίκτυπου που είναι 

ανθεκτικές στο κλίμα και έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

(21) Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις της ΚΑΠ. 

Συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του τομέα, ορισμένες 

φορές με σημαντικό οικονομικό κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατόν το 

ΕΤΘΑ θα στηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις που συμβάλλουν στην 

εκπλήρωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 

από το εφαρμοζόμενο για άλλες δράσεις, όπως επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά 

εργαλεία, στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων. Πρέπει επίσης να χορηγήσει ένα ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 

100% στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση διαφανών συστημάτων για την ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ 

των κρατών μελών («ανταλλαγή ποσοστώσεων»), προκειμένου να μετριαστεί το 

φαινόμενο αλίευσης ειδών με περιοριστική ποσόστωση  που προκαλείται από την 

υποχρέωση εκφόρτωσης. 

(22) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις σε 

αλιευτικά σκάφη προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες 

εργασίας, η ενεργειακή απόδοση και η ποιότητα των αλιευμάτων. Ωστόσο, η στήριξη 

αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας ή της 

δυνατότητας εξεύρεσης ιχθύων και δεν θα πρέπει να χορηγείται απλώς για τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές βάσει της ενωσιακής ή της 

εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της διάρθρωσης χωρίς περιοριστικά μέτρα, θα 

πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες 

επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις. Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τις 

συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να χορηγηθεί υψηλότερο 

ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. 

(23) Ο έλεγχος της αλιείας είναι υψίστης σημασίας για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Ως εκ 

τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, 

την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, 

όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου («κανονισμός 

ελέγχου»)
8
. Ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την αναθεώρηση του 

κανονισμού ελέγχου δικαιολογούν ειδική στήριξη από το ΕΤΘΑ, ήτοι την 

υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβολής 

εκθέσεων στην περίπτωση σκαφών παράκτιας αλιείας μικτής κλίμακας, τα 

υποχρεωτικά συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως και την 

                                                 
8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 

κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 

τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) 

αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 

509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 

και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 

(ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).  
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υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος πρόωσης μηχανής. Επιπλέον, 

οι επενδύσεις των κρατών μελών σε συσκευές ελέγχου μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιτήρησης και της συνεργασίας 

στο πλαίσιο καθηκόντων ακτοφυλακής. 

(24) Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα επιστημονικών συμβουλών για 

τη διαχείριση της αλιείας και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την 

αλιεία. Υπό το πρίσμα των προκλήσεων και των δαπανών για την απόκτηση 

αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι δράσεις των 

κρατών μελών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(«κανονισμός για το πλαίσιο συλλογής δεδομένων»)
9
 και να υπάρξει συνεισφορά στις 

βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να 

επιτρέπει συνέργειες με τη συλλογή και επεξεργασία άλλων τύπων θαλάσσιων 

δεδομένων. 

(25) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει μια αποτελεσματική, βασισμένη στη γνώση 

υλοποίηση και διακυβέρνηση της ΚΑΠ υπό άμεση και έμμεση διαχείριση μέσω της 

παροχής επιστημονικών συμβουλών, της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός 

ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, της λειτουργίας συμβουλευτικών 

συμβουλίων και εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς. 

(26) Δεδομένων των προκλήσεων για την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ, θα 

πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να στηρίζει δράσεις για τη διαχείριση της αλιείας 

και των αλιευτικών στόλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της προσαρμογής του 

στόλου εξακολουθεί ενίοτε να είναι αναγκαία όσον αφορά ορισμένα τμήματα του 

στόλου και θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά 

στη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και 

να στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των 

διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το ΕΤΘΑ να μπορεί να 

στηρίζει την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα του στόλου 

όπου δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ  αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων 

αλιευτικών δυνατοτήτων. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για τα 

σχέδια δράσης για την προσαρμογή των τμημάτων του στόλου με εντοπισμένο 

διαρθρωτικό πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε μέσω της 

διάλυσης του αλιευτικού σκάφους ή μέσω του παροπλισμού και της μετασκευής του 

για άλλες δραστηριότητες. Αν η μετασκευή οδηγήσει σε αυξημένη πίεση της 

ερασιτεχνικής αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται 

μόνον εάν είναι σύμφωνη με την ΚΑΠ και τους στόχους των σχετικών πολυετών 

σχεδίων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή της διαρθρωτικής προσαρμογής του 

στόλου με τους στόχους διατήρησης, η στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια και να 

συνδέεται με την επίτευξη αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμοστεί 

μόνο με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το κόστος που προβλέπεται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Στο πλαίσιο 

                                                 
9 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 

για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων στον 

τομέα της αλιείας και τη στήριξη επιστημονικών συμβουλών σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 

20.06.2017, σ. 1). 
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αυτού του μηχανισμού, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ενισχύονται οικονομικά από 

την Επιτροπή για οριστική παύση με βάση τις πραγματικές δαπάνες, αλλά με βάση 

την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και την επίτευξη αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό 

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τέτοιες 

προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη των στόχων 

διατήρησης της ΚΑΠ.  

(27) Λόγω του υψηλού επιπέδου απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, οι έκτακτες 

περιστάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές ζημίες στους αλιείς. 

Προκειμένου να μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα πρέπει να είναι δυνατόν το 

ΕΤΘΑ να στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων που προκαλείται από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης 

π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 

αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών 

σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και από την 

εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους ανωτέρας βίας, της 

εφαρμογής συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική καταστροφή ή από 

περιβαλλοντικό συμβάν. Η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν οι επιπτώσεις 

στους αλιείς είναι σημαντικές, δηλαδή εάν οι εμπορικές δραστηριότητες του 

συγκεκριμένου σκάφους έχουν σταματήσει κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 90 

διαδοχικών ημερών και εάν οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παύση 

υπερβαίνουν το 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής της σχετικής επιχείρησης για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας χελιών θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω στήριξης. 

(28) Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 

μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν 

σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και 

σχεδόν το ήμισυ όλων των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι φορείς 

εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή 

αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Συνεπώς, 

το ΕΤΘΑ θα πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση μέσω ποσοστού 

έντασης ενίσχυσης 100%, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που σχετίζονται με 

τον έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών 

πρακτικών. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για την 

αλιεία μικρής κλίμακας στο τμήμα του στόλου όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ της 

αλιευτικής ικανότητας και των  διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι στήριξη 

για την απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους και την αντικατάσταση ή τον 

εκσυγχρονισμό της μηχανής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στο 

πρόγραμμά τους ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το 

οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους οποίους πρέπει να 

καθοριστούν ορόσημα και στόχοι. 

(29) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη 

στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»
10

 

αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με την απομάκρυνση, την 

                                                 
10 COM(2017) 623 
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τοπογραφία και το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, και έχουν 

επίσης συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας. Ως εκ τούτου, για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή θα πρέπει να 

επισυναφθεί στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο δράσης για 

την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης 

εκμετάλλευσης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να διατεθεί 

χρηματοδοτική ενίσχυση για τη στήριξη της εφαρμογής αυτών των σχεδίων δράσης. 

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί επίσης να στηρίζει την αντιστάθμιση του πρόσθετου 

κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω της θέσης 

και του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα 

ανώτατο όριο ως ποσοστό της εν λόγω συνολικής  χρηματοδοτικής ενίσχυσης. 

Επιπλέον, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζεται υψηλότερο 

ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. 

(30) Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την 

προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και 

των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

διατίθεται στήριξη για την παροχή αποζημίωσης για τη συλλογή από τους αλιείς 

απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων και για τη 

στήριξη των επενδύσεων σε λιμένες ώστε να διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα. 

Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για δράσεις με σκοπό την επίτευξη ή τη 

διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου («οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική»)
11

, με σκοπό την 

εφαρμογή των μέτρων προστασίας του θαλάσσιου χώρου που θεσπίστηκαν δυνάμει 

της εν λόγω οδηγίας και, σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που 

θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου («οδηγία για τα 

ενδιαιτήματα»)
12

, για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των τόπων 

του NATURA 2000, καθώς και για την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου («οδηγία για τα πτηνά»)
13

. Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ 

θα πρέπει να στηρίζει στην προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και την 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική 

οικονομία που αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

την Επιτροπή των Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 2016
14

, σε συνάφεια με τον 

στόχο επίτευξης ή διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 

(31) Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη 

διατροφή. Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60% του 

εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα
 
και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

                                                 
11 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη 

δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 

164 της 25.6.2008, σ. 19).  
12 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων, 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7). 
13 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 

περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7). 
14 COM(2018) 28 
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από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση 

πρωτεϊνών ιχθύων που παράγονται στην Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και 

διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές. 

(32) Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας 

γλυκών υδάτων, για την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή 

τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 

πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο 

και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την 

εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει 

να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια 

που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα 

πρέπει να είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των 

παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών 

δεξιοτήτων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της λήψης αντισταθμιστικών 

μέτρων για την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της 

φύσης. Θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, 

τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την 

υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, στην περίπτωση των παραγωγικών 

επενδύσεων, η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω χρηματοδοτικών μέσων 

και μέσω του InvestEU, τα οποία προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και 

είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων χρηματοδότησης του τομέα. 

(33) Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες 

αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα και την 

ποικιλομορφία της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση των 

καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την 

εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους στόχους του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου («κανονισμός ΚΟΑ»)
15

. Ειδικότερα, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη για 

τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, την εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και 

εμπορίας, την προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων και την ανάπτυξη και διάδοση 

πληροφοριών σχετικά με την αγορά. 

(34) Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα 

των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να 

στηρίζει στοχευμένες επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, με την προϋπόθεση ότι 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ). Η 

στήριξη αυτή θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω χρηματοδοτικών μέσων και μέσω 

του InvestEU και όχι μέσω επιχορηγήσεων. 

(35) Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την 

τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναβιώνει τον κοινωνικό 

ιστό των εν λόγω περιφερειών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι 

πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλουν 

                                                 
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 

την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).  
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σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η 

γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες 

επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του 

τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων 

ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών υπηρεσιών, που μπορούν 

να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική 

ανάπτυξη. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να 

ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 

επικεντρωθεί ειδικά στις συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και 

την ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Η στήριξη για την 

ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, 

άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.  

(36) Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα των παράκτιων 

και χερσαίων κοινοτήτων και οικονομιών. Το ΕΤΘΑ πρέπει να παρέχει τα εφόδια για 

την ενθάρρυνση τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται 

στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) . Αυτή η προσέγγιση ενισχύει πράγματι την 

οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της παράκτιας και 

εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. 

Οι στρατηγικές της ΤΑΠΤΚ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες 

εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η 

βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, 

πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε τοπική σύμπραξη πρέπει, 

ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, 

εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των 

ενδιαφερομένων μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία.  

(37) Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει 

μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία μέσω της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης 

δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση των 

απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στη στήριξη του 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταλλαγής 

δεδομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και 

Δεδομένων. 

(38) Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στις προϋποθέσεις που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία μέσω της 

προώθησης της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας 

πολιτικής, της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της 

καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της 

βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και της 

ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια 

οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και της δημιουργίας 

δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Πρέπει να ληφθεί δεόντως 

υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε σχέση με τους 

προαναφερθέντες τομείς. 
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(39) Το 60% των ωκεανών βρίσκεται πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό 

συνεπάγεται κοινή διεθνή ευθύνη. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι ωκεανοί είναι διασυνοριακά, όπως η υπερεκμετάλλευση, η αλλαγή του κλίματος, η 

όξινη βροχή, η ρύπανση και η φθίνουσα βιοποικιλότητα και, ως εκ τούτου, απαιτείται 

κοινή αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 

της Θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της 

απόφασης 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου
16

, δημιουργήθηκαν πολλά δικαιοδοτικά 

δικαιώματα, θεσμοί και ειδικά πλαίσια για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί 

παγκόσμια συναίνεση ως προς το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι θαλάσσιες 

ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων στους ωκεανούς.  

(40) Ως παγκόσμιος παράγοντας, η Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να προωθήσει τη 

διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το 

Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο 

«Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών 

μας»
17

. Η πολιτική διακυβέρνησης των ωκεανών της Ένωσης είναι μια νέα πολιτική 

που καλύπτει τους ωκεανούς με ολοκληρωμένο τρόπο. Η διεθνής διακυβέρνηση των 

ωκεανών δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο για την επίτευξη του Θεματολογίου του 

2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και ειδικότερα του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 

(«Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων 

πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»), αλλά και για την εξασφάλιση 

ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε 

βιώσιμη διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις 

εν λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μια 

καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές 

επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 

παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, της βελτίωσης του διεθνούς πλαισίου 

διακυβέρνησης των ωκεανών, της μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και τις 

θάλασσες, της δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και 

της ενίσχυσης της διεθνούς έρευνας και των δεδομένων για τους ωκεανούς.  

(41) Οι δράσεις που προωθούν την διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών στο πλαίσιο του 

ΕΤΘΑ έχουν ως στόχο τη βελτίωση του γενικού πλαισίου των διεθνών και 

περιφερειακών διαδικασιών, συμφωνιών, κανόνων και θεσμών για τη ρύθμιση και τη 

διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να 

χρηματοδοτεί τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση σε τομείς που δεν 

καλύπτονται από τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) που έχουν 

συναφθεί με διάφορες τρίτες χώρες, καθώς και την εκ του νόμου προβλεπόμενη 

συνεισφορά μέλους της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της 

αλιείας (ΠΟΔΑ). Οι ΣΣΒΑ και οι ΠΟΔΑ θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται 

από διαφορετικά κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης.     

                                                 
16 Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1998 για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της 

θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν 

λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179, 23.06.1998, σ. 1). 
17 JOIN(2016) 49  
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(42) Όσον αφορά τη ναυτιλιακή ασφάλεια και την άμυνα, είναι απαραίτητη η βελτίωση της 

προστασίας των συνόρων και της θαλάσσιας ασφάλειας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ναυτιλιακή ασφάλεια που εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Ιουνίου 2014 και του σχεδίου δράσης της 

που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία 

μεταξύ της  Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Συνοριοφυλακής  και Ακτοφυλακής είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη 

των εν λόγω στόχων. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει τη θαλάσσια 

επιτήρηση και τη συνεργασία των ακτοφυλακών τόσο υπό επιμερισμένη όσο και με 

άμεση διαχείριση, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση πόρων για θαλάσσιες 

δραστηριότητες πολλαπλών σκοπών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους αρμόδιους 

οργανισμούς να υλοποιούν τη στήριξη στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης και της 

ασφάλειας μέσω έμμεσης διαχείρισης. 

(43) Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να 

προετοιμάσει ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. 

Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να 

ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση κατά την προετοιμασία των 

προγραμμάτων, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, 

αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη 

όσο και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιφερειακές δυσκολίες και ανάγκες. Κατά την αξιολόγηση των 

προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της ΚΑΠ, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της 

βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, τις προκλήσεις σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, τη 

διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη μείωση των 

θαλάσσιων απορριμμάτων και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την 

προσαρμογή σε αυτή.  

(44) Οι επιδόσεις της στήριξης του ΕΤΘΑ στα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούνται 

βάσει δεικτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την 

πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των οροσήμων και 

των στόχων, και η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί επισκόπηση των επιδόσεων βάσει 

των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων που εκπονούνται από τα κράτη μέλη, δίνοντας τη 

δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού πιθανών προβλημάτων εφαρμογής και ανάληψης 

διορθωτικών δράσεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πλαίσιο 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

(45) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου
18

, είναι απαραίτητο να αξιολογείται το ΕΤΘΑ βάσει των πληροφοριών που 

συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα 

την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν 

λόγω απαιτήσεις, κατά περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, 

ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΕΤΘΑ στην πράξη. 

                                                 
18 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1). 
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(46) Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το ΕΤΘΑ και 

τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο 

ΕΤΘΑ πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο που συνδέονται με τις προτεραιότητες του 

ΕΤΘΑ. 

(47) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], τον κανονισμό 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
19

, 

τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95
20

 του Συμβουλίου, τον κανονισμό 

(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ.
21

 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939
22

 

του Συμβουλίου, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται 

με αναλογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της 

διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της 

ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη ορθώς 

χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, ενδεχομένως, της επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 

και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων 

επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 

διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του 

Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ενδέχεται να διεξάγει έρευνες και να 

διώκει απάτες και άλλες εγκληματικές ενέργειες που θίγουν τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
23

. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης], κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της 

Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να 

διασφαλίσει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των πόρων της 

Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 

ότι, κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΤΘΑ, τα οικονομικά συμφέροντα της 

                                                 
19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.09.2013, σ. 1).  
20 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 

1). 
21 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους 

ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 

της 15.11.1996, σ. 2). 
22 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, για την εφαρμογή 

ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 

1).  
23 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017,  

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης  (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).  
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Ένωσης προστατεύονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών 

διατάξεων].   

(48) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η 

δημοσιονομική τους διαχείριση, ενισχύοντας ιδίως τον δημόσιο έλεγχο των 

χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο του 

κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού 

κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος δημοσιεύει στοιχεία για τις δράσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΘΑ, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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. 

(49) Προκειμένου να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία 

του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 

με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 

προσδιορισμό του κατωφλίου ενεργοποίησης και της διάρκειας του απαραδέκτου 

χρονικού διαστήματος όσον αφορά τα κριτήρια παραδεκτού των αιτήσεων, τον 

καθορισμό των όρων που σχετίζονται με την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης για 

χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες όσον αφορά τη μόνιμη παύση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων, τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του 

πρόσθετου κόστους λόγω των ειδικών μειονεκτημάτων των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών, τον καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρής μη συμμόρφωσης των κρατών 

μελών που μπορούν να προκαλέσουν διακοπή της προθεσμίας πληρωμών, τον 

καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρής μη συμμόρφωσης των κρατών μελών που 

μπορούν να προκαλέσουν αναστολή πληρωμών, τον καθορισμό των κριτηρίων 

ορισμού του επιπέδου των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται 

και των κριτηρίων εφαρμογής κατ’ αποκοπήν συντελεστών ή δημοσιονομικών 

διορθώσεων κατά παρέκταση, την τροποποίηση του παραρτήματος I και τον ορισμό 

πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή 

μετάβαση από το καθεστώς που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
25

 στο καθεστώς που θεσπίζεται 

με τον παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει επίσης να μεταβιβαστεί στην 

Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό μεταβατικών όρων. 

(50) Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον 

αφορά την έγκριση και την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την 

έγκριση και την τροποποίηση των εθνικών σχεδίων εργασίας για τη συλλογή 

δεδομένων, την αναστολή πληρωμών και τις δημοσιονομικές διορθώσεις. 

                                                 
24 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 
25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 

2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 2328/2003, 861/2006, Αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.05.2014, σ. 1). 
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(51) Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον 

αφορά τις διαδικασίες, τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των 

εθνικών σχεδίων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων και την παρουσίαση των 

ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων. 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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ΤΙΤΛΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Καθορίζει τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις 

μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και τους ειδικούς κανόνες για την παροχή της εν λόγω 

χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για το ΕΤΘΑ βάσει 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. 

Άρθρο 2 

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός θα εφαρμόζεται στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος της 

Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.  

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 

2, εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, στο άρθρο 4 

του κανονισμού 1224/2009 και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

(1) «συνδυαστική πράξη»: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με 

το άρθρο 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης], και οι οποίες συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή 

χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες 

μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης ή άλλα 

δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά 

ιδρύματα και επενδυτές· 

(2) «κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών» (ΚΠΑΠ): ένα περιβάλλον 

συστημάτων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη της ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με τη θαλάσσια επιτήρηση, 

σε διάφορους τομείς και σύνορα, προκειμένου να βελτιωθεί η 

ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τις θαλάσσιες δραστηριότητες· 
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(3) «ακτοφυλακή»: οι εθνικές αρχές που εκτελούν υπηρεσίες ακτοφυλακής, οι 

οποίες περιλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια, τη ναυτιλιακή ασφάλεια, τα 

θαλάσσια τελωνεία, την πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακίνησης 

και του λαθρεμπορίου, την επιβολή του σχετικού ναυτικού δικαίου, τον έλεγχο 

των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, την έρευνα και διάσωση, την αντιμετώπιση 

ατυχημάτων και καταστροφών, τον έλεγχο της αλιείας και άλλες 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εν λόγω λειτουργίες· 

(4) «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας» 

(EMODnet): σύμπραξη που συγκεντρώνει θαλάσσια δεδομένα και 

μεταδεδομένα προκειμένου να καταστήσει αυτούς τους κατακερματισμένους 

πόρους πιο διαθέσιμους και χρησιμοποιήσιμους από δημόσιους και ιδιωτικούς 

χρήστες προσφέροντας ποιοτικά, διαλειτουργικά και εναρμονισμένα θαλάσσια 

δεδομένα· 

(5) «πειραματική αλιεία»: η αλίευση αποθεμάτων που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο 

αλιείας ή τα οποία δεν έχουν αλιευθεί με συγκεκριμένο τύπο αλιευτικού 

εργαλείου ή τεχνική την προηγούμενη δεκαετία·  

(6) «αλιέας»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορικές αλιευτικές 

δραστηριότητες, όπως αναγνωρίζεται από το σχετικό κράτος μέλος· 

(7) «αλιεία εσωτερικών υδάτων»: οι αλιευτικές δραστηριότητες που εκτελούνται 

για εμπορικούς σκοπούς στα εσωτερικά ύδατα με σκάφη ή άλλα μέσα, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αλιεία σε πάγο· 

(8) «διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών»:  πρωτοβουλία της Ένωσης για τη 

βελτίωση του βασικού πλαισίου που περιλαμβάνει διεθνείς και περιφερειακές 

διαδικασίες, συμφωνίες, ρυθμίσεις, κανόνες και θεσμούς μέσω μιας 

συνεκτικής διατομεακής και βασισμένης σε κανόνες προσέγγισης, 

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ωκεανοί είναι υγιείς, ασφαλείς, 

προστατευόμενοι και υπό βιώσιμη διαχείριση· 

(9) «θαλάσσια πολιτική»: η πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στην προώθηση 

της ολοκληρωμένης και συνεκτικής λήψης αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής της Ένωσης, κυρίως των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και 

των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και των τομέων της βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας, μέσω συνεκτικών θαλάσσιων πολιτικών και σχετικής διεθνούς 

συνεργασίας· 

(10) «ναυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση»: οι δραστηριότητες για την κατανόηση, 

την πρόληψη, όπου είναι εφικτή, και τη συνολική διαχείριση όλων των 

συμβάντων και δράσεων που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα  και 

μπορούν να έχουν αντίκτυπο στους τομείς της ασφάλειας και προστασίας στη 

θάλασσα, της επιβολής του νόμου, της άμυνας, των συνοριακών ελέγχων, της 

προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του ελέγχου της αλιείας, του 

εμπορίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 

(11) «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός»: η διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους αναλύουν και οργανώνουν ανθρώπινες 

δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, 

οικονομικών και κοινωνικών στόχων· 
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(12) «παραγωγικές επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας»: οι επενδύσεις για την 

κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή τον εξοπλισμό 

εγκαταστάσεων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας· 

(13) «στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες»: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στη θάλασσα και τη ναυτιλία που 

αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τρίτες χώρες που 

βρίσκονται σε θαλάσσια λεκάνη ή σε μία ή περισσότερες υποθαλάσσιες 

λεκάνες, και την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού για την 

επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· αναπτύσσεται από 

την Επιτροπή σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες, τις περιφέρειές 

τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση· 

(14) «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας»: η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά 

σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν 

χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου
26

· 

(15) «βιώσιμη γαλάζια οικονομία»: όλες οι τομεακές και διατομεακές οικονομικές 

δραστηριότητες στο σύνολο της ενιαίας αγοράς που σχετίζονται με τους 

ωκεανούς, τις θάλασσες, τις ακτές και τα εσωτερικά ύδατα, καλύπτουν τις 

εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και τις μεσόγειες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων τομέων και των μη 

εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία της Ένωσης. 

Άρθρο 4 

Προτεραιότητες 

  

Το ΕΤΘΑ συμβάλλει στην εφαρμογή της ΚΑΠ και της θαλάσσιας πολιτικής. Θα ακολουθεί 

τις παρακάτω προτεραιότητες: 

(1) προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων 

βιολογικών πόρων· 

(2) συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και 

βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών· 

(3) ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση 

των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων· 

(4) ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, 

προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε 

βιώσιμη διαχείριση. 

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τον 

μετριασμό της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και την  προσαρμογή σε αυτή. Η 

                                                 
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα 

διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).  
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συμβολή αυτή παρακολουθείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο 

παράρτημα ΙV. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Δημοσιονομικό πλαίσιο 

Άρθρο 5 

Προϋπολογισμός 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2021-

2027 ανέρχεται σε 6 140 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. 

2. Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στο ΕΤΘΑ δυνάμει του 

τίτλου ΙΙ εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και το 

άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. 

3. Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στο ΕΤΘΑ δυνάμει του 

τίτλου III εφαρμόζεται είτε απευθείας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 

παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό του 

Ένωσης] ή εντός του πλαισίου έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 62 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.  

Άρθρο 6 

Πόροι του προϋπολογισμού υπό επιμερισμένη διαχείριση 

1. Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως 

ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5 311 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, 

σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα V. 

2. Για τις δράσει που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, κάθε 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανέμει, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης 

της Ένωσης που ορίζεται στο παράρτημα V, τουλάχιστον: 

α) 102 000 000 EUR για τις Αζόρες και τη Μαδέρα· 

β) 82 000 000 EUR για τις Καναρίους Νήσους· 

γ) 131 000 000 EUR για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη 

Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο. 

3. Η αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % για 

καθένα από τα διατιθέμενα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 

παραγράφου 2.  

4. Τουλάχιστον το 15% της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται 

ανά κράτος μέλος χορηγείται για τη στήριξη που αναφέρεται στα άρθρα 19 και 20. 

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης μπορούν να 

εφαρμόζουν χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά το εύρος των καθηκόντων τους 

σχετικά με τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων. 
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5. Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης από το ΕΤΘΑ που χορηγείται ανά κράτος 

μέλος στις περιοχές ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και 

στο άρθρο 18 δεν υπερβαίνει το υψηλότερο από τα δύο κατώτατα όρια: 

α) 6 000 000 EUR· ή 

β) το 10% της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά 

κράτος μέλος. 

6. Σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων], το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τεχνική βοήθεια για 

την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση του εν λόγω Ταμείου με πρωτοβουλία 

κράτους μέλους. 

Άρθρο 7 

Χρηματοοικονομική κατανομή για επιμερισμένη διαχείριση 

Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για αναλήψεις υποχρεώσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

το άρθρο 6 παράγραφος 1 για την περίοδο από το 2021 έως το 2027 ορίζονται στον πίνακα 

του παραρτήματος V. 

 

Άρθρο 8 

Δημοσιονομικοί πόροι υπό άμεση και έμμεση διαχείριση 

1. Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και έμμεση 

διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο III, ανέρχεται σε 829 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές. 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική 

και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του ΕΤΘΑ, όπως δραστηριότητες 

προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων 

των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών. 

Ειδικότερα, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και με την 

επιφύλαξη του ανώτατου ορίου του 1,7% του χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τα ακόλουθα: 

α) την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων]· 

β) την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση συμφωνιών σύμπραξης 

βιώσιμης αλιείας και τη συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις 

διαχείρισης της αλιείας· 

γ) τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου ομάδων τοπικής δράσης. 

3. Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει το κόστος των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και 

επικοινωνίας που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 



 

EL 22  EL 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Προγραμματισμός  

Άρθρο 9 

Προγραμματισμός για στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού 

κοινών διατάξεων], κάθε κράτος μέλος προετοιμάζει ενιαίο πρόγραμμα για την 

υλοποίηση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4. 

2. Η στήριξη βάσει του τίτλου ΙΙ οργανώνεται στους τομείς στήριξης που καθορίζονται 

στο παράρτημα ΙΙ. 

3. Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

[κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

α) ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις 

ευκαιρίες, τις απειλές και τον εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν στη σχετική γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των θαλάσσιων λεκανών που καλύπτονται από το 

πρόγραμμα· 

β) το σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας που αναφέρεται 

στο άρθρο 15· 

γ) ενδεχομένως, τα σχέδια δράσης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4. 

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταρτίσουν, στο πλαίσιο του προγράμματός 

τους, σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

α) μια στρατηγική για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη 

των βιώσιμων τομέων της γαλάζιας οικονομίας· 

β) περιγραφή των κύριων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων 

χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων:  

i   της διαρθρωτικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας βάσει του τίτλου II· 

ii της αντιστάθμισης των πρόσθετων δαπανών που αναφέρονται στο 

άρθρο 21· 

iii κάθε άλλης επένδυσης στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία  που είναι 

αναγκαία για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των ακτών. 

5. Η Επιτροπή θα εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της θαλάσσιας λεκάνης όσον αφορά την επίτευξη 

των στόχων της ΚΑΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013. Όπου ενδείκνυται, κατά την εν λόγω ανάλυση λαμβάνονται υπόψη οι 

υφιστάμενες θαλάσσιες λεκάνες και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές. 
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6. Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Στην εκτίμησή της λαμβάνει 

υπόψη ιδίως: 

α) τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του προγράμματος στις προτεραιότητες 

που αναφέρονται στο άρθρο 4· 

β) την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας των στόλων και των 

διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, όπως αναφέρουν ετησίως τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013·  

γ) ενδεχομένως, τα πολυετή σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν δυνάμει των 

άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα σχέδια διαχείρισης 

που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 

του Συμβουλίου και τις συστάσεις των περιφερειακών οργανώσεων 

διαχείρισης της αλιείας, εφόσον ισχύουν για την Ένωση· 

δ) την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· 

ε) τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της 

βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και, ιδίως, του τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας·  

στ) ενδεχομένως, τις αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5· 

ζ) τη συμβολή του προγράμματος στη διατήρηση και την αποκατάσταση των 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ η στήριξη που σχετίζεται με τους τόπους του 

Natura 2000 θα είναι σύμφωνη με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που 

καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ· 

η) τη συνεισφορά του προγράμματος στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων 

σύμφωνα με την οδηγία xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [οδηγία σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον]
27

· 

θ) τη συμβολή του προγράμματος στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 

στην προσαρμογή σε αυτή. 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την 

έγκριση του προγράμματος. Η Επιτροπή θα εγκρίνει το προτεινόμενο πρόγραμμα 

υπό τον όρο ότι παρασχέθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία. 

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την 

έγκριση του προγράμματος. 

                                                 
27 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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Άρθρο 10 

Προγραμματισμός για στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση 

Ο τίτλος III θα υλοποιηθεί μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 

110 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. Στα προγράμματα εργασίας 

καθορίζεται, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές 

πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 47. 
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ΤΙΤΛΟΣ II: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Γενικές αρχές στήριξης 

Άρθρο 11 

Κρατική ενίσχυση 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης 

εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις 

του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

2. Ωστόσο, τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές 

που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης. 

3. Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν δημόσια χρηματοδότηση πέραν των διατάξεων 

του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις πληρωμές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους βάσει της παραγράφου 1. 

Άρθρο 12 

Αποδοχή των αιτήσεων 

1. Η αίτηση που υποβλήθηκε από δικαιούχο για στήριξη από το ΕΤΘΑ είναι 

απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, εάν έχει προσδιοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι ο ενδιαφερόμενος 

δικαιούχος: 

α) έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1005/2008  του Συμβουλίου
28

 ή του άρθρου 90 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου ή βάσει άλλης νομοθεσίας που 

εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· 

β) έχει συμμετάσχει στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την κυριότητα αλιευτικών 

σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της 

Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1005/2008, ή σκάφους που φέρει σημαία χωρών που προσδιορίζονται ως  

μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του εν λόγω 

κανονισμού· ή 

                                                 
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας 

κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 

αλιείας, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) 

αριθ. 601/2004 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 

(ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1). 
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γ) έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που ορίζονται 

στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου
29

, όταν η αίτηση υποβάλλεται για στήριξη δυνάμει του 

άρθρου 23. 

2. Ο δικαιούχος, μετά την υποβολή της αίτησης, εξακολουθεί να συμμορφώνεται με 

τους όρους παραδεκτού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της δράσης και για περίοδο πέντε ετών μετά την τελική πληρωμή στον εν 

λόγω δικαιούχο. 

3. Με την επιφύλαξη εθνικών κανονισμών μεγαλύτερης εμβέλειας όπως 

συμφωνήθηκαν στη συμφωνία σύμπραξης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η 

αίτηση που υποβλήθηκε από δικαιούχο είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, εάν έχει 

καθοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι ο δικαιούχος έχει διαπράξει απάτη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2017/1371 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου
30

. 

4. Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 52 σχετικά με: 

α) τον προσδιορισμό του κατωφλίου έναρξης απαραδέκτου και του χρονικού 

διαστήματος απαραδέκτου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3, το οποίο 

είναι ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη 

των σοβαρών παραβάσεων, αδικημάτων ή απάτης, και είναι τουλάχιστον 

διάρκειας ενός έτους· 

β) τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης ή λήξης του χρονικού διαστήματος που 

αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3. 

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο 

του ΕΤΘΑ να υποβάλουν στη διαχειριστική αρχή υπογεγραμμένη δήλωση με την 

οποία βεβαιώνεται ότι τηρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 

3. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν την ακρίβεια της εν λόγω δήλωσης πριν εγκρίνουν 

τη δράση, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο εθνικό μητρώο παραβάσεων 

που αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή βάσει 

οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων δεδομένων. 

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ένα κράτος 

μέλος παρέχει, κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους μέλους, τις πληροφορίες που 

περιέχονται στο εθνικό του μητρώο παραβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 93 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. 

                                                 
29 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 06.12.2008, σ. 

28). 
30 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 

2017,σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.07.2017, σ. 29).  
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Άρθρο 13 

Μη επιλέξιμες δράσεις 

Οι ακόλουθες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ: 

α) δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους ή 

στηρίζουν την απόκτηση εξοπλισμού που αυξάνει την ικανότητα ενός 

αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα· 

β) η κατασκευή και η απόκτηση αλιευτικών σκαφών ή η εισαγωγή αλιευτικών 

σκαφών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό· 

γ) η μεταφορά ή η μετανηολόγηση αλιευτικών σκαφών σε τρίτες χώρες, μεταξύ 

άλλων μέσω της δημιουργίας κοινοπραξιών με εταίρους των εν λόγω χωρών· 

δ) η προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός εάν 

προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό· 

ε) η πειραματική αλιεία· 

στ) η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης· 

ζ) η άμεση ανανέωση του αποθέματος, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο 

διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή στην περίπτωση πειραματικού 

εμπλουτισμού αποθεμάτων· 

η) η κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών· 

θ) οι μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά που αποσκοπούν στην προσωρινή ή 

μόνιμη απόσυρση προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας από την αγορά με 

σκοπό τη μείωση της προσφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί μείωση ή 

αύξηση των τιμών· κατ’επέκταση, οι δράσεις αποθήκευσης σε αλυσίδα 

εφοδιαστικής που θα μπορούσαν να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα είτε 

εκούσια ή ακούσια·   

ι) οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που είναι απαραίτητες για τη 

συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις 

της Ένωσης στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της 

αλιείας· 

ια) οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που έχουν πραγματοποιήσει 

δραστηριότητες στη θάλασσα για λιγότερο από 60 ημέρες για καθένα από τα 

δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για 

στήριξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Προτεραιότητα 1: προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της 

διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 14 

Γενικό εύρος της στήριξης 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην επίτευξη των 

περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης 

της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.  

2. Όταν χορηγείται στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου για ένα σκάφος, το εν λόγω 

σκάφος δεν μεταβιβάζεται ούτε μετανηολογείται  εκτός της Ένωσης για τουλάχιστον 

πέντε έτη από την τελική πληρωμή της δράσης που έλαβε στήριξη.  

3. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου ισχύει επίσης για την αλιεία 

εσωτερικών υδάτων, με εξαίρεση τα άρθρα 15 και 17. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Άρθρο 15 

Σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για 

την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο καθορίζει στρατηγική για την 

ανάπτυξη επικερδούς και βιώσιμης, μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας. Η 

στρατηγική αυτή πρέπει να είναι διαρθρωμένη στους ακόλουθους τομείς, κατά 

περίπτωση: 

α) προσαρμογή και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας· 

β) προώθηση πρακτικών αλιείας χαμηλού αντίκτυπου και χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες 

ελαχιστοποιούν τις ζημιές στο θαλάσσιο περιβάλλον· 

γ) ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του τομέα και προώθηση στρατηγικών εμπορίας· 

δ) προώθηση δεξιοτήτων, γνώσεων, καινοτομίας και δημιουργίας ικανοτήτων· 

ε) βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί των 

αλιευτικών σκαφών· 

στ) αυξημένη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συλλογής, ιχνηλασιμότητας, 

παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης δεδομένων· 
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ζ) συμμετοχή στη συμμετοχική διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, 

συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και των 

τόπων του Natura 2000· 

η) διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη βιώσιμη γαλάζια 

οικονομία· 

θ) συλλογική οργάνωση και συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

παροχής συμβουλών. 

2. Το σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του 

Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για την 

εξασφάλιση βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας και, ενδεχομένως, το περιφερειακό 

σχέδιο δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη 

Μεσόγειο. 

3. Για τον σκοπό της παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, το σχέδιο δράσης καθορίζει συγκεκριμένα ορόσημα 

και στόχους που συνδέονται με σχετικούς δείκτες που θεσπίζονται στο πλαίσιο του 

πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 37. 

Άρθρο 16 

Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις ακόλουθες επενδύσεις όσον αφορά τα σκάφη 

παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας τα οποία ανήκουν σε τμήμα στόλου για το οποίο 

η τελευταία έκθεση σχετικά με την αλιευτική ικανότητα, που αναφέρεται στο άρθρο 

22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατέδειξε την ύπαρξη 

ισορροπίας με τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο εν λόγω τμήμα: 

α) την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους από νέους αλιείς, οι οποίοι κατά τη 

στιγμή της υποβολής της αίτησης είναι κάτω των 40 ετών και έχουν εργαστεί 

τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά 

προσόντα· 

β) την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κύριας ή βοηθητικής μηχανής. 

2. Τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα για 

θαλάσσια αλιεία και να έχουν παλαιότητα μεταξύ 5 και 30 ετών. 

3. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο 

υπό τους ακόλουθους όρους: 

α) η νέας ή εκσυγχρονισμένη μηχανή δεν θα έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από την 

υπάρχουσα μηχανή·  

β) κάθε μείωση της αλιευτικής ικανότητας σε kW λόγω αντικατάστασης ή 

εκσυγχρονισμού  κύριας ή βοηθητικής μηχανής αφαιρείται οριστικά από το 

μητρώο στόλου της Ένωσης· 

γ) η ισχύς της μηχανής του αλιευτικού σκάφους έχει υποβληθεί σε φυσική 

επιθεώρηση από το κράτος μέλος για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνει την 

ισχύ μηχανής που αναγράφεται στην άδεια αλιείας. 

4. Καμία στήριξη δεν χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν η εκτίμηση της 

ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων στην 
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τελευταία έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 για το τμήμα του στόλου στο οποίο υπάγονται τα σκάφη, δεν έχει 

καταρτισθεί με βάση τους βιολογικούς και οικονομικούς δείκτες, καθώς και τους 

δείκτες χρήσης σκαφών που καθορίζονται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που 

αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Άρθρο 17 

Διαχείριση αλιείας και αλιευτικών στόλων 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να υποστηρίζει δράσεις διαχείρισης της αλιείας και των 

αλιευτικών στόλων. 

2. Εάν η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μέσω αποζημίωσης για 

την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α) η παύση προβλέπεται ως εργαλείο σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 

22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· 

β) η παύση επιτυγχάνεται με τη διάλυση του αλιευτικού σκάφους ή με τον 

παροπλισμό και τη μετασκευή του για άλλες δραστηριότητες πλην της 

εμπορικής αλιείας, σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ και των πολυετών 

σχεδίων· 

γ) το αλιευτικό σκάφος είναι νηολογημένο ως ενεργό και έχει πραγματοποιήσει 

αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες σε 

καθένα από τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους 

υποβολής της αίτησης στήριξης·  

δ) η ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα αφαιρείται οριστικά από το μητρώο 

αλιευτικού στόλου της Ένωσης και οι αλιευτικές άδειες και οι άδειες αλίευσης 

ανακαλούνται οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και 

ε) ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος 

εντός πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης.  

3. Η στήριξη για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που αναφέρεται 

στην παράγραφο 2 υλοποιείται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) και το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

[κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], και βασίζεται: 

α) στην εκπλήρωση των όρων σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) σημείο i) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]· και  

β) στην επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) σημείο ii) 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 52, για τον καθορισμό των όρων που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίοι 

συνδέονται με την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.  
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4. Καμία στήριξη δεν χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 2, εάν η εκτίμηση της 

ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων στην 

τελευταία έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 για το τμήμα του στόλου στο οποίο υπάγονται τα σκάφη, δεν έχει 

καταρτισθεί με βάση τους βιολογικούς και οικονομικούς δείκτες, καθώς και τους 

δείκτες χρήσης σκαφών που καθορίζονται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που 

αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. 

Άρθρο 18 

Έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη παύση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από: 

α) μέτρα διατήρησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), 

β), γ) και ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ή ισοδύναμα μέτρα 

διατήρησης που θεσπίζονται από περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της 

αλιείας, όταν εφαρμόζονται  στην Ένωση· 

β) μέτρα της Επιτροπής σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τους θαλάσσιους 

βιολογικούς πόρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013·  

γ) διακοπή που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας όσον αφορά την εφαρμογή 

συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή σχετικού πρωτοκόλλου· ή 

δ) φυσικές καταστροφές ή περιβαλλοντικά περιστατικά, όπως αναγνωρίζονται 

επισήμως από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. 

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον: 

α) οι εμπορικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται 

τουλάχιστον επί 90 συνεχείς ημέρες· και  

β) οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν το 30% 

του ετήσιου κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει 

του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης αυτής κατά τα τρία προηγούμενα 

ημερολογιακά έτη. 

3. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο: 

α) στους ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα ως ενεργά 

και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για 

τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη 

που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· ή  

β) σε αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες σε 

καθένα από τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους 

υποβολής της αίτησης στήριξης επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο 

αφορά η έκτακτη διακοπή. 

Η αναφορά στον αριθμό ημερών στη θάλασσα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύει 

για την αλιεία χελιών. 

4. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί για μέγιστη 

διάρκεια 6 μηνών ανά σκάφος κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2027. 
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5. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω σκάφη 

και αλιείς αναστέλλονται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η 

παύση. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο σκάφος έχει σταματήσει 

κάθε αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η έκτακτη 

παύση και ότι αποφεύγεται κάθε υπεραντιστάθμιση που προκύπτει από τη χρήση του 

σκάφους για άλλους σκοπούς.  

Άρθρο 19 

Έλεγχος και επιβολή της νομοθεσίας 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακού συστήματος 

ελέγχου της αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 

Συμβουλίου. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ι), η στήριξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύπτει: 

α) την αγορά και εγκατάσταση επί των σκαφών των αναγκαίων  συσκευών για 

την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και ηλεκτρονικών συστημάτων 

υποβολής εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου, μόνον στην 

περίπτωση των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας· 

β) την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών των απαραίτητων συσκευών 

για τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως 

που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης 

εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013· 

γ) την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών συσκευών για την 

υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος της μηχανής. 

3. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να συμβάλλει στη 

θαλάσσια επιτήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28 και στην ευρωπαϊκή συνεργασία 

στο πλαίσιο καθηκόντων ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 29. 

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους 

της Ένωσης. 

Άρθρο 20 

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς 

σκοπούς 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων για 

επιστημονικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 και 

στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω 

στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004, βάσει των εθνικών σχεδίων εργασίας που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1004. 
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2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

μπορεί να χορηγηθεί επίσης για πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους 

της Ένωσης. 

3. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τις διαδικασίες, τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των 

εθνικών σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του 

άρθρου 53 παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνει ή τροποποιεί τα 

εθνικά σχέδια εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου 

του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί το 

πρόγραμμα εργασίας. 

Άρθρο 21 

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που 

επιβαρύνει τους δικαιούχους στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης 

και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι 

εγκατεστημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει, σύμφωνα με τα κριτήρια που 

ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, για τις περιοχές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, τον κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την 

ποσότητα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για αποζημίωση.  

3. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, 

ιδίως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση είναι συμβατή με τους 

κανόνες της ΚΑΠ. 

4. Δεν χορηγείται αποζημίωση για αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 

τα οποία: 

α) αλιεύονται από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των αλιευτικών σκαφών 

που φέρουν τη σημαία της Βενεζουέλας και αλιεύουν στα ύδατα της Ένωσης, 

σύμφωνα με την απόφαση 2015/1565 του Συμβουλίου
31

· 

β) αλιεύονται από ενωσιακά σκάφη που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μίας 

από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1· 

γ) εισάγονται από τρίτες χώρες. 

                                                 
31 Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1565 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 για την έγκριση, από μέρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της 

ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην 

αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (ΕΕ L 244 της 

14.09.2015, σ. 55). 
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5. Η παράγραφος 4 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη δυναμικότητα της 

βιομηχανίας μεταποίησης στην σχετική εξόχως απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την 

ποσότητα της παρεχόμενης πρώτης ύλης. 

6. Για την αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους που ασκούν τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές ή κατέχουν σκάφη  νηολογημένα σε λιμένα των εν λόγω περιοχών, 

προκειμένου να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση, λαμβάνεται υπόψη: 

α) για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορίας προϊόντων, το 

επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των 

συγκεκριμένων περιοχών και 

β) κάθε άλλος τύπος δημόσιας παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του 

πρόσθετου κόστους. 

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 52, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου 

κόστους που προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών. 

Άρθρο 22 

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των 

θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων 

1. Το ΕΤΘΑ ενδέχεται να στηρίζει δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της 

θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων 

οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στα εσωτερικά ύδατα. 

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτει: 

α) αποζημιώσεις στους αλιείς για τη συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού 

εξοπλισμού ή θαλάσσιων απορριμμάτων· 

β) επενδύσεις σε λιμένες για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής 

για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα που 

συλλέγονται από τη θάλασσα· 

γ) δράσεις για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ· 

δ) την εφαρμογή μέτρων για τη χωροταξική προστασία που θεσπίστηκαν 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ· 

ε) τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των τόπων του 

Natura 2000, σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που 

θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγία 92/43/ΕΟΚ· 

στ) την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 

2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που 

θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Προτεραιότητα 2: συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην 

Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας 

και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών· 

Άρθρο 23 

Υδατοκαλλιέργεια 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την προώθηση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 

Μπορεί επίσης να στηρίζει την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στην 

υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
32

 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
33

 

2. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι σύμφωνη με τα πολυετή εθνικά 

στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο 

άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. 

3. Οι παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια δυνάμει του παρόντος άρθρου 

μπορούν να υποστηριχθούν μόνο μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που 

προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 

του εν λόγω κανονισμού.  

Άρθρο 24 

Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής 

οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Μπορεί επίσης να στηρίζει δράσεις προώθησης της 

εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

                                                 
32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 

Μαρτίου 2016, για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση 

ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 

31.03. 2016, σελ. 1). 
33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 

2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη 

διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία 

των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 

98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 

2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων 

του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.06.2014, σ. 1). 
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Άρθρο 25 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. Η εν λόγω στήριξη θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται 

περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. 

2. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγηθεί μόνο μέσω των 

χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

[κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης 

γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων 

κοινοτήτων 

Άρθρο 26 

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και 

κοινοτήτων μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. κανονισμός περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων]. 

2. Για τους σκοπούς της στήριξης από τον ΕΤΘΑ, οι κοινοτικές στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 26 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] 

εξασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και 

επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, 

αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς 

και ανθρώπινους πόρους. 

Άρθρο 27 

Γνώσεις για τη θάλασσα 

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων για τη 

βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με σκοπό: 

α) την τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησης, ορισμού και διαχείρισης τόπων 

σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ·  
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β) τη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αναφέρεται στην 

οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
34

· 

γ) την αύξηση της ποιότητας των δεδομένων και ανταλλαγή τους μέσω του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας 

(EMODnet). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Προτεραιότητα 4: ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των 

ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών 

θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση 

Άρθρο 28 

Θαλάσσια επιτήρηση  

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών. 

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται 

εκτός του εδάφους της Ένωσης. 

Άρθρο 29 

Συνεργασία με την ακτοφυλακή 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που διεξάγονται από εθνικές αρχές, 

συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τα καθήκοντα ακτοφυλακής 

που αναφέρονται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
35

, στο άρθρο 2β του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1625 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
36

 και στο άρθρο 7α του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1626 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
37

. 

                                                 
34 Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί 

θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΕΕ L 257 της 28.08.2014, σ. 135).  
35 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 

Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).  
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 

Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση 

ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 77).  
37 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1626 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 

Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου 

για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 80).  
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2. Η στήριξη των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να 

συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της 

αλιείας υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19. 

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους 

της Ένωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Κανόνες εφαρμογής υπό επιμερισμένη διαχείριση 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ 

Άρθρο 30 

Υπολογισμός πρόσθετου κόστους ή διαφυγόντος εισοδήματος 

Η στήριξη που παρέχεται βάσει του πρόσθετου κόστους ή του διαφυγόντος εισοδήματος 

χορηγείται σε οποιαδήποτε από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία α), γ), δ) 

και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].  

Άρθρο 31 

Καθορισμός των ποσοστών συγχρηματοδότησης 

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΘΑ ανά τομέα στήριξης καθορίζεται στο 

παράρτημα ΙΙ.  

Άρθρο 32 

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 50% των 

συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, συγκεκριμένα ανώτατα όρια έντασης 

ενίσχυσης για ορισμένες περιοχές στήριξης και για ορισμένους τύπους ενεργειών 

καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

3. Όταν μία δράση εμπίπτει σε πολλές από τις σειρές 2 έως 16 του παραρτήματος IΙΙ, 

εφαρμόζεται το υψηλότερο μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης. 

4. Όταν μία δράση εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις σειρές 2 έως 16 του 

παραρτήματος IΙΙ και ταυτόχρονα στη σειρά 1 του εν λόγω παραρτήματος, 

εφαρμόζεται το μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης της σειράς 1. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 33 

Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού 

κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για το 

σύνολο ή μέρος της αίτησης πληρωμής σε περίπτωση απόδειξης της μη 

συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ, 

εάν η μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε 

μια αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή. 

2. Πριν από τη διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τα τις αποδείξεις της μη συμμόρφωσης και 

του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος.  

3. Η διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη, λαμβανομένης υπόψη 

της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της μη 

συμμόρφωσης. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 52, καθορίζοντας τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

Άρθρο 34 

Αναστολή πληρωμών 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 

πράξεις που αναστέλλουν το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών στο 

πλαίσιο του προγράμματος σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης κράτους 

μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ, εάν η σοβαρή μη 

συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση 

πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή. 

2. Πριν από την αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει 

το κράτος μέλος ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του δίνει τη 

δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας. 

3. Η αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη, λαμβανομένης 

υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της σοβαρής 

μη συμμόρφωσης. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 52, καθορίζοντας τις περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
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Άρθρο 35 

Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων], τα κράτη μέλη εφαρμόζουν δημοσιονομικές 

διορθώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο 

άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

2. Στις περιπτώσεις των δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό της διόρθωσης, το οποίο είναι 

αναλογικό, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και 

της επανάληψης της παράβασης ή του αδικήματος από τον δικαιούχο και της 

σημασίας της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του 

δικαιούχου. 

Άρθρο 36 

Δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις 

οποίες πραγματοποιούνται δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας το σύνολο ή 

μέρος της συνεισφοράς της Ένωσης σε ένα πρόγραμμα εάν, αφού διενεργήσει την 

απαραίτητη εξέταση, συμπεράνει ότι: 

α) οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από 

περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και δεν έχουν διορθωθεί από το 

κράτος μέλος πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης δυνάμει της 

παρούσας παραγράφου· 

β) οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από 

περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους με τους κανόνες 

της ΚΑΠ που οδήγησαν στην αναστολή της πληρωμής βάσει του άρθρου 34 

και το οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει λάβει τα 

απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και την 

επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων στο μέλλον. 

2. Η Επιτροπή αποφασίζει για το ποσό της διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη 

σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της σοβαρής μη συμμόρφωσης του 

κράτους μέλους ή του δικαιούχου με τους κανόνες της ΚΑΠ και τη σημασία της 

συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου 

δικαιούχου. 

3. Όταν δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς το ποσό των δαπανών που 

συνδέονται με τη μη συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ, η 

Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ αποκοπήν συντελεστή ή δημοσιονομική  διόρθωση κατά 

παρέκταση σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 52, για τον καθορισμό των κριτηρίων καθορισμού του επιπέδου της 

δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί και των κριτηρίων για την 
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εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστών ή δημοσιονομικών διορθώσεων κατά 

παρέκταση. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 37 

Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 

1. Στο παράρτημα I παρατίθενται δείκτες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 

πρόοδο του ΕΤΘΑ προς την επίτευξη των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 4.  

2. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του ΕΤΘΑ ως προς 

την επίτευξη των προτεραιοτήτων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 52, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος Ι προκειμένου να επανεξετάζονται ή να συμπληρώνονται οι δείκτες, 

όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώνεται ο παρών κανονισμός με διατάξεις 

για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

Άρθρο 38 

Ετήσια έκθεση επιδόσεων 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή 

ετήσια έκθεση επιδόσεων το αργότερο ένα μήνα πριν από την ετήσια συνεδρίαση 

επανεξέτασης. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2023 και η τελευταία έκθεση το 

2029. 

2. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιγράφει την πρόοδο στην 

υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού 

κοινών διατάξεων]. Περιγράφει επίσης τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την 

εκτέλεση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

των εν λόγω θεμάτων. 

3. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξετάζεται κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας συνεδρίασης επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. 

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για την υποβολή 

της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2. 
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ΤΙΤΛΟΣ III: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 39 

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, ο παρών τίτλος μπορεί επίσης να εφαρμόζεται για πράξεις 

που εκτελούνται εκτός του εδάφους της Ένωσης, εξαιρουμένης της τεχνικής βοήθειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Προτεραιότητα 1:  προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της 

διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

Άρθρο 40 

Εφαρμογή της ΚΑΠ 

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω: 

α) της παροχής επιστημονικών συμβουλών και γνώσεων για την προώθηση 

ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο 

της ΚΑΠ, μεταξύ άλλων με συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων σε 

επιστημονικούς φορείς· 

β) της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της 

αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1224/2009 του Συμβουλίου· 

γ) της λειτουργίας των συμβουλευτικών συμβουλίων που συγκροτούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα οποία 

έχουν στόχο να αποτελέσουν τμήμα και να στηρίξουν την ΚΑΠ· 

δ) εθελοντικών συνεισφορών σε δραστηριότητες διεθνών αλιευτικών 

οργανώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29 και το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013. 

Άρθρο 41 

Προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών 

1. Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει την προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών, μεταξύ άλλων 

μέσω δράσεων για τη στήριξη της εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και δράσεων 

για τη διασφάλιση της συνοχής με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013 και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε 

μια κυκλική οικονομία.  
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2. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνάδει με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως με στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2008/56/ΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Προτεραιότητα 2: συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην 

Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας 

και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών· 

Άρθρο 42 

Γνώση της αγοράς 

Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης 

γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων 

κοινοτήτων 

Άρθρο 43 

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής μέσω: 

α) της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή· 

β) της προώθησης μιας ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της 

θαλάσσιας πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού, των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, και της θαλάσσιας 

περιφερειακής συνεργασίας· 

γ) της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της 

καινοτομίας και της τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και 

Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet)· 

δ) της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού 

γραμματισμού και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά 

με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία· 

ε) της ανάπτυξης δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Προτεραιότητα 4: ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των 

ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών 

θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση 

Άρθρο 44 

Nαυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση 

Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει την προώθηση της ναυτιλιακής ασφάλειας και επιτήρησης, μεταξύ 

άλλων μέσω της ανταλλαγής δεδομένων, της συνεργασίας μεταξύ ακτοφυλακής και 

υπηρεσιών, και της καταπολέμησης των εγκληματικών και παράνομων δραστηριοτήτων στη 

θάλασσα. 

Άρθρο 45 

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών 

Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει την εφαρμογή της διεθνούς πολιτικής διακυβέρνησης των ωκεανών 

μέσω: 

α) εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών· 

β) εθελοντικής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ διεθνών φόρουμ, 

οργανισμών, φορέων και οργάνων στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, του Θεματολογίου του 2030 για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλων συναφών διεθνών συμφωνιών, ρυθμίσεων και 

συμπράξεων· 

γ) της εφαρμογής θαλάσσιων συμπράξεων μεταξύ της Ένωσης και των σχετικών 

παραγόντων των ωκεανών· 

δ) της υλοποίησης σχετικών διεθνών συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέσων με σκοπό 

την προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης των ωκεανών, καθώς και μέσω 

της ανάπτυξης δράσεων, μέτρων, εργαλείων και γνώσεων που θα επιτρέπουν 

την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών ωκεανών που 

υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση· 

ε) της εφαρμογής συναφών διεθνών συμφωνιών, μέτρων και εργαλείων 

πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 

αλιείας· 

στ) της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης της έρευνας και των δεδομένων 

σχετικά με τους ωκεανούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Κανόνες εφαρμογής υπό άμεση και έμμεση διαχείριση 

Άρθρο 46 

Μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης 

1. Το ΕΤΘΑ μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

[κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης], ιδίως τις δημόσιες συμβάσεις δυνάμει του τίτλου VII 

του εν λόγω κανονισμού και τις επιχορηγήσεις δυνάμει του τίτλου VIII του εν λόγω 

κανονισμού. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών 

μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47. 

2. Η αξιολόγηση των προτάσεων επιχορηγήσεων μπορεί να πραγματοποιείται από 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. 

Άρθρο 47 

Συνδυαστικές πράξεις 

Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για το InvestEU] και τον τίτλο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

[κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης]. 

Άρθρο 48 

Αξιολόγηση 

1. Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της στήριξης βάσει του τίτλου ΙΙΙ πραγματοποιείται μόλις 

υπάρξουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση, αλλά όχι αργότερα από 

τέσσερα έτη μετά την έναρξη υλοποίησης της στήριξης.  

3. Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, το αργότερο όμως τέσσερα έτη μετά την 

ολοκλήρωση της εφαρμογής, η Επιτροπή εκπονεί τελική έκθεση αξιολόγησης 

σχετικά με τη στήριξη βάσει του τίτλου ΙΙΙ. 

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, καθώς και τις 

παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. 

Άρθρο 49 

Λογιστικοί έλεγχοι 

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης που 

πραγματοποιούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων από εκείνες 
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που έχουν οριστεί από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, αποτελούν τη 

βάση της συνολικής διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

[κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης]. 

Άρθρο 50 

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα 

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την προέλευση και 

διασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως κατά την 

προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεπείς, 

αποτελεσματικές και αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε πολλαπλά 

ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του ευρέος κοινού.  

2. Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το ΕΤΘΑ και 

τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο 

ΕΤΘΑ συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 

της Ένωσης, στο μέτρο που συνδέονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο 

άρθρο 4. 

Άρθρο 51 

Επιλέξιμες οντότητες 

1. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 3 ισχύουν 

επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

[κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο 

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. 

2. Οι ακόλουθες οντότητες είναι επιλέξιμες: 

α) νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που 

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας υπό τους όρους που καθορίζονται 

στις παραγράφους 3 και 4· 

β) κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή 

οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού. 

3. Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση 

επιλέξιμες για συμμετοχή, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των 

στόχων συγκεκριμένης δράσης. 

4. Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το 

πρόγραμμα θα πρέπει κατ’ αρχήν να επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 52 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 

υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα 

άρθρα 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 και 55 ανατίθεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 και 55 μπορεί 

να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η 

απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 12, 17, 21, 33, 34, 

36, 37 ή 55 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από την ημέρα 

κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 

λήξει η εν λόγω περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Άρθρο 53 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας. Η επιτροπή αυτή συνιστά επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
38

. 

2. Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

                                                 
38 Κανονισμός (ΕΕ) 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από 

τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.02.2011, 

σ. 13).  
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ΤΙΤΛΟΣ V: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 54 

Κατάργηση 

1. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

2. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον 

παρόντα κανονισμό. 

Άρθρο 55 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το καθεστώς στήριξης που θεσπίστηκε με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 στο καθεστώς που θεσπίζεται με τον παρόντα 

κανονισμό, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 52, καθορίζοντας τους όρους κάτω από τους οποίους η 

στήριξη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

508/2014 μπορεί να ενσωματωθεί στην στήριξη που προβλέπεται στον παρόντα 

κανονισμό. 

2. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των σχετικών 

δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, ο 

οποίος εξακολουθεί να ισχύει για τις σχετικές δράσεις μέχρι τη λήξη τους. 

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 56 

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος. 

Στρασβούργο, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο 

 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1,1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1,2. Σχετικοί τομείς πολιτικής 

 1,3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1,4. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1,5. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις  

 1,6. Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης  

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2,1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων  

 2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του 

προϋπολογισμού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

 3.2.3. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση  

 3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου 

1.2. Σχετικοί τομείς  πολιτικής  

Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), θαλάσσια πολιτική και διεθνής διακυβέρνηση 

των ωκεανών 

1.3. Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:  

Χ νέα δράση   

 νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση
39

  

 την  παράταση υφιστάμενης δράσης  

 συγχώνευση ή επαναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς 

άλλη/νέα δράση  

1.4. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.4.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου 

λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας 

Η στήριξη της ΚΑΠ πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι 

υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τον στόχο της επίτευξης 

οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας 

παράλληλα στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού. Πρέπει επίσης να 

προωθεί την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και να συμβάλλει στην 

εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης 

των ωκεανών. 

Επιπλέον, το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για την Κοινή 

Αλιευτική Πολιτική προβλέπει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο 

πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ. 

Επομένως, οι αιτήσεις των δικαιούχων που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 

κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να είναι παραδεκτές. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία να ενεργεί κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με 

τους κανόνες της ΚΑΠ. 

                                                 
39 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού. 
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1.4.2. Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από 

διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα).  Για τους σκοπούς του παρόντος 

σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει 

από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη στην αξία που θα είχε 

δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα. 

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων) 

Η ΚΑΠ αποτελεί τομέα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης. Επομένως, η 

παρέμβαση της Ένωσης είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι αυτή η κοινή πολιτική 

επιβάλλει υποχρεώσεις στα κράτη μέλη. Η οικονομική στήριξη για την εκπλήρωση 

των εν λόγω υποχρεώσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 

πολιτικής της Ένωσης, δηλαδή τη βιώσιμη χρήση θαλασσών και ωκεανών. 

Απαιτείται στήριξη σε τομείς όπως η προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας των 

αλιευτικών στόλων, η επένδυση στην υγεία και την ασφάλεια επί του σκάφους, η 

ανάπτυξη επιστημονικών γνώσεων και συμβουλών σχετικά με την κατάσταση των 

ιχθυαποθεμάτων και η βελτίωση των ελέγχων και επιθεωρήσεων στη θάλασσα και 

στους λιμένες.  

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στην Ένωση (εκ των υστέρων)  

Ο γενικός στόχος της μελλοντικής στήριξης των αλιευτικών και θαλάσσιων 

πολιτικών είναι να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και να 

επιτρέψουν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Η επίτευξη βιώσιμης 

αλιείας μπορεί να έχει κοινωνικές επιπτώσεις για τις παράκτιες κοινότητες 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οι οποίες απαιτούν μετριασμό. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία, 

ιδίως σε περιοχές όπου ο τομέας της αλιείας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα (όπως η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα), όπου μια πολιτική σε 

επίπεδο Ένωσης μπορεί να προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία, δεδομένης 

επίσης της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης στη διαχείριση της αλιείας. 

Τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επαρκώς τις προκλήσεις 

χωριστά. Η δράση της Ένωσης παρέχει μια ασφαλή πηγή σταθερών επενδύσεων για 

τη στήριξη της ανάπτυξης. Πολλοί τόποι θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εκτείνονται 

σε θαλάσσια οικοσυστήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και ο σχεδιασμός 

του θαλάσσιου χώρου απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες σχεδιασμού σε επίπεδο 

ΕΕ. Ο έλεγχος και η επιβολή της νομοθεσίας, καθώς και η συλλογή δεδομένων και 

οι επιστημονικές συμβουλές αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της ΚΑΠ. Αυτές οι δραστηριότητες, συντονισμένες και 

συγχρηματοδοτούμενες σε επίπεδο ΕΕ, αντιπροσωπεύουν σημαντική εξοικονόμηση 

και συνέργειες όσον αφορά το κόστος και τη συμμόρφωση σε σύγκριση με ένα 

μοντέλο όπου οι δραστηριότητες αυτές θα διεξάγονται αποκλειστικά από τα κράτη 

μέλη.  

Η θαλάσσια πολιτική και η ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας είναι από τη 

φύση της διατομεακή και διακρατική, π.χ. μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για τις 

θαλάσσιες λεκάνες που καλύπτουν πολλά κράτη μέλη και κατάλληλες χώρες 

εταίρους, προκειμένου να επιτευχθεί αποδοτικότητα στη χρήση της 

χρηματοδότησης, εφαρμογή των κανόνων και συμμετοχή των φορέων/θεσμικών 

οργάνων και μείωση του κατακερματισμού και της αλληλεπικάλυψης των δράσεων. 

Η δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι πιθανόν να αποφέρει σαφή οφέλη σε σύγκριση με 

τη δράση μόνο σε επίπεδο κρατών μελών ή σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο 
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των γνώσεων για τη θάλασσα  συγκεντρώνονται δεδομένα και καθίστανται 

προσβάσιμα σε ολόκληρη την Ένωση (μέσω του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής 

πληροφοριών που παρέχει κοινό ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής επιτήρησης), 

ενώ η από κοινού εκμετάλλευση (σε επίπεδο Ένωσης ή θαλάσσιας λεκάνης) των 

δυνατοτήτων ακτοφυλακής μεταξύ οργανισμών και κρατών μελών αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των θαλάσσιων επιχειρήσεων. 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένας τρόπος για τον καλύτερο 

συντονισμό του κοινού ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου και τη διασφάλιση συνοχής 

σε διασυνοριακό επίπεδο (εντός και εκτός της Ένωσης). Στους τομείς της γαλάζιας 

οικονομίας, όπως η ενέργεια των ωκεανών, ο συντονισμός δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την έρευνα επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα, για παράδειγμα 

επιτυγχάνοντας κρίσιμη μάζα για επενδύσεις και ανάπτυξη της αγοράς. Η 

χρηματοδότηση σε επίπεδο Ένωσης υποστηρίζει τους κινητήριους μοχλούς 

καινοτομίας που επιτρέπουν στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία να αναπτυχθεί 

και να ανθίσει. 

Σύμφωνα με τη διεθνή δέσμευσή της για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των 

ωκεανών, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Ένωση είναι σε θέση να διαμορφώσει τη διεθνή 

διακυβέρνηση των ωκεανών με βάση την εμπειρία της στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης 

προσέγγισης της διαχείρισης των ωκεανών, κυρίως μέσω της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της (ιδίως της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική), της 

ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ιδίως της οδηγίας για τον θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό), της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της 

καταπολέμησης της παράνομης, άναρχης και λαθραίας αλιείας, της πολιτικής για τις 

θαλάσσιες μεταφορές και των διμερών συμπράξεων και πολυμερών συμφωνιών στις 

οποίες συμμετέχει.  

Επιπλέον, η στρατηγική της Ένωσης για τη ναυτιλιακή ασφάλεια έχει προσδιορίσει 

το κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών (ΚΠΑΠ) και τη συνεργασία 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) με τη μορφή 

λειτουργίας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ως βασικού 

στοιχείου για την επίτευξη αυτών των στόχων.  

Σε όλους τους τομείς που καθορίζονται ανωτέρω, η συγκέντρωση των πόρων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να 

επιτύχουν οι δαπάνες σε εθνικό επίπεδο. 

1.4.3. Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος 

Η διαβούλευση με τους κύριους ενδιαφερόμενους ανέδειξε τους ακόλουθους τομείς 

γενικής συμφωνίας: 

– Σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι απηύθυναν σθεναρή έκκληση για συνέχιση και 

σαφή ανάγκη για ένα ειδικό μέσο χρηματοδότησης στο μέλλον για την αλιεία 

και τη θαλάσσια πολιτική, συνέχιση της υλοποίησης των στόχων της ΚΑΠ και 

εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργεί η βιώσιμη γαλάζια οικονομία.  

– Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι οι στόχοι του Ταμείου μετά το 2020 θα πρέπει 

να στηρίζουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η 

επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ θεωρήθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς 

προτεραιότητα για το επόμενο Ταμείο.  
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– Ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, οι ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν ότι μία 

από τις μεγαλύτερες ελλείψεις του ΕΤΘΑ 2014-2020 ήταν η βραδεία έγκρισή 

του και η καθυστερημένη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η 

οποία οφειλόταν κυρίως στην καθυστερημένη έγκριση του νομοθετικού 

πλαισίου. Αυτό, σε συνδυασμό με την υπερβολικά περιοριστική νομοθεσία σε 

επίπεδο Ένωσης, τη δυσκαμψία και την έλλειψη ευελιξίας στην ερμηνεία και 

την υπερβολική εστίαση στην επιλεξιμότητα και όχι στην επίτευξη σκοπών και 

στόχων, αποτελούν την πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη 

μέλη. Από την άποψη αυτή, η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων απηύθυνε 

σθεναρή έκκληση για λιγότερη νομική πολυπλοκότητα με απλούστερο νομικό 

πλαίσιο. 

– Παρατηρήθηκε ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που 

ζητούν περισσότερη απλούστευση σε όλα τα επίπεδα (τόσο σε επίπεδο 

Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο) όσον αφορά την εφαρμογή του ΕΤΘΑ 

προκειμένου να διατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο σταθερότητας. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκαν αποκλίνουσες απόψεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα 

εξευρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της μεγαλύτερης έμφασης στον 

προσανατολισμό στα αποτελέσματα και της μείωσης του διοικητικού φόρτου 

για τους δικαιούχους και τις διοικήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις 

κατάλληλες δαπάνες. 

– Στις συνεισφορές τους, τα κράτη μέλη σημείωσαν ότι το σύστημα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

τεκμηρίωση της  αποτελεσματικότητας του Ταμείου, καθώς παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την αιτιώδη σχέση που συνδέει την ανάπτυξη των 

τομέων της αλιείας και της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας.  

– Παρατηρήθηκε πόλωση των απόψεων σχετικά με την υποστήριξη των 

αλιευτικών στόλων, με τους ενδιαφερόμενους να χωρίζονται σε δύο σχεδόν 

ίσα στρατόπεδα, μεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ και εκείνων που 

τάσσονται κατά της συνέχισης των μέτρων για τον στόλο. 

– Όσον αφορά τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

συμφώνησαν ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για 

διοικητική και νομική απλούστευση, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια των 

διαδικασιών χορήγησης αδειών, χωρίς όμως να θίγονται οι υψηλές 

περιβαλλοντικές προδιαγραφές, η προστασία των καταναλωτών και οι 

προδιαγραφές υγείας των ζώων που κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης. 

Επαναβεβαίωσαν ότι ο διοικητικός φόρτος παραμένει το κύριο εμπόδιο στην 

ανάπτυξη του τομέα, μαζί με τις διαδικαστικές απαιτήσεις (τόσο για τη 

χορήγηση αδειών όσο και για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση) οι οποίες 

είναι υπερβολικά περίπλοκες. Επίσης, μια ομάδα 11 κρατών μελών εξέφρασε 

τη σθεναρή στήριξή της για συνέχιση της τρέχουσας στήριξης της Ένωσης 

στην υδατοκαλλιέργεια στο επόμενο Ταμείο, ιδίως στην υδατοκαλλιέργεια 

γλυκών υδάτων.  

– Όσον αφορά την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και την αλιεία στις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες, τα κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής πιο 

στοχευμένης και εξατομικευμένης στήριξης και της συνέχισης της αύξησης 

του ποσοστού στήριξης και της δυνατότητας ευνοϊκότερης διαχείρισης μέσω 

προκαταβολών. Η προτιμησιακή χρηματοδοτική μεταχείριση της παράκτιας 

αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας εσωτερικών 
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υδάτων, θα πρέπει να διατηρηθεί μετά το 2020 σύμφωνα με ορισμένα κράτη 

μέλη. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη για ευελιξία 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες και να διευκολύνεται η 

ανανέωση των γενεών σε ένα γηράσκον εργατικό δυναμικό. 

– Όλα τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη θεώρησαν ότι η στήριξη της 

συλλογής δεδομένων, ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων αλιείας και η 

στήριξη των οργανώσεων παραγωγών πρέπει να παραμείνουν τμήμα του 

Ταμείου Αλιείας υπό επιμερισμένη διαχείριση. 

– Η ενίσχυση της δράσης της Ένωσης μέσω του ΕΤΘΑ σε διάφορους τομείς της 

θαλάσσιας πολιτικής (κατάρτιση, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, 

ναυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση, χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων, 

κ.λπ.) θεωρήθηκε προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη και για τις περιφέρειες 

από ορισμένους ενδιαφερόμενους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια 

οικονομία αναπτύσσεται σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον, θα πρέπει 

να διασφαλιστεί περαιτέρω η συμπληρωματικότητα μεταξύ διαφόρων μέσων, 

προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και ο κατακερματισμός. 

– Η πλειονότητα των ενδιαφερομένων μερών αναγνώρισε επίσης τον σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) στην υιοθέτηση τοπικών λύσεων από τις παράκτιες 

κοινότητες για τα τοπικά προβλήματα και την αναγνώρισε ως πολύτιμη 

ευκαιρία για να διαδραματίσουν οι τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας ενεργό ρόλο σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και 

διακυβέρνησης. Πολλοί ενδιαφερόμενοι θα ήθελαν να δουν την ΤΑΠΤΚ να 

διαδραματίζει ευρύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας 

οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. 

1.4.4. Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα 

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων με 

σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και την εναρμόνιση της υλοποίησης της 

στήριξης των Ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με κύριο στόχο την 

απλούστευση της υλοποίησης των πολιτικών με συνεκτικό τρόπο. Ο εν λόγω 

«κανονισμός περί κοινών διατάξεων» (ΚΚΔ) ισχύει για το τμήμα του ΕΤΘΑ υπό 

επιμερισμένη διαχείριση. 

Τα Ταμεία επιδιώκουν συμπληρωματικούς στόχους και εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο 

διαχείρισης. Επομένως, ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων ορίζει μια σειρά 

κοινών γενικών στόχων και γενικών αρχών, όπως η σύμπραξη και η πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση. Ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει επίσης τα κοινά στοιχεία του 

στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων  διατάξεων 

σχετικά με τη συμφωνία σύμπραξης που θα συναφθεί με κάθε κράτος μέλος, και 

καθορίζει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσανατολισμό των επιδόσεων 

των Ταμείων. Συνεπώς, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους, αναθεώρηση επιδόσεων και 

ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. 

Επίσης, καθορίζονται κοινές διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας και 

προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα, τη χρήση του 

InvestEU, την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τη 

δημοσιονομική διαχείριση. Ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου είναι 

επίσης κοινές σε όλα τα Ταμεία 
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1.5. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις  

Χ περιορισμένη διάρκεια   

– X  Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από την 1/1/2021 έως την 31/12/2027  

–  Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ  

 απεριόριστη διάρκεια 

– –Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή, 

1.6. Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης
40

  

X Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή 

– X από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις 

αντιπροσωπείες της Ένωσης·  

– X από τους εκτελεστικούς οργανισμούς  

X Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη  

X Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού: 

–  σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει· 

–  σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)· 

– στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· 

– X στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού 

κανονισμού· 

–  σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου· 

–  σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή 

δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις· 

–  σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους 

οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 

οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις· 

–  σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην 

ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην 

αντίστοιχη βασική πράξη· 

– Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις  

[…] 

[…] 

                                                 
40 Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό 

κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EL/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EL/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων  

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), από κοινού με τα άλλα 

Ταμεία υπό  επιμερισμένη διαχείριση, θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του κοινού 

πλαισίου του «κανονισμού περί κοινών διατάξεων» (ΚΚΔ).  

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο μέσω κοινής και άμεσης 

διαχείρισης και κατ’ εξαίρεση μέσω έμμεσης διαχείρισης από όργανα της Ένωσης. Ο 

ΚΚΔ ισχύει μόνο για το  μέρος της  επιμερισμένης διαχείρισης του ΕΤΘΑ. 

Ι. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Οι λεπτομερείς κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων καθορίζονται 

στον ΚΚΔ.  

Εκτός από το πλαίσιο που ορίζεται στον ΚΚΔ, το ΕΤΘΑ θα βασιστεί στα 

πλεονεκτήματα του Κοινού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

(ΚΣΠΑ) που εισήχθη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 

Στη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού, οι στόχοι των κοινών πολιτικών θα 

καθοριστούν στον ΚΚΔ μαζί με τις προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους σε 

επίπεδο εκάστου Ταμείου. Αυτές οι προτεραιότητες και οι στόχοι θα επιτευχθούν 

μέσω προγραμμάτων. Μια απλουστευμένη λογική παρέμβασης, η οποία βασίζεται 

στο σημερινό μοντέλο και ενισχύει τον υφιστάμενο προσανατολισμό στα 

αποτελέσματα, θα εδράζεται σε τρία επίπεδα: το επίπεδο των Ταμείων (στόχοι 

κοινής πολιτικής για όλα τα Ταμεία), το επίπεδο του πεδίου πολιτικής (αλιευτικές 

και θαλάσσιες πολιτικές) και το επίπεδο των δραστηριοτήτων σε επίπεδο κρατών 

μελών. Οι στόχοι στα δύο πρώτα επίπεδα θα καθοριστούν. Η διαχειριστική αρχή θα 

θέσει τους στόχους της για τους δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με τους 

ειδικούς και τους γενικούς στόχους. 

Οι ενέργειες θα υπόκεινται σε διαχείριση σε επίπεδο κράτους μέλους. Κάθε δράση 

θα συνδέεται με ένα πεδίο στήριξης (στήριξη επιχειρήσεων, καινοτομία, περιβάλλον 

κ.λπ.) για το οποίο θα καθοριστεί συγκεκριμένος δείκτης αποτελεσμάτων. Με αυτόν 

τον τρόπο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να υποβάλουν έκθεση 

σχετικά με πολλές επιθυμητές διαστάσεις (συμβολή στους γενικούς στόχους της 

Ένωσης, προτεραιότητες του ΕΤΘΑ, είδος δράσης, ύψος του προϋπολογισμού των 

δράσεων, κ.λπ.). 

Οι στόχοι θα ανακοινώνονται μέσω της υπάρχουσας πλατφόρμας Infosys με βάση 

περιορισμένο αριθμό δεικτών αποτελεσμάτων, μερικοί από τους οποίους θα 

χρησιμεύσουν ως κύριοι δείκτες απόδοσης. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ποσοτικά 

δεδομένα (κυρίως εκροές και αποτελέσματα) με ηλεκτρονικά μέσα έξι φορές το 

χρόνο (αντί για μία φορά μέσω της ετήσιας έκθεσης).  

Από κάθε κράτος μέλος θα απαιτείται ειδική ετήσια έκθεση επιδόσεων του ΕΤΘΑ 

σχετικά με την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων. 

II. ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας για δράσεις που υλοποιούνται 

μέσω άμεσης διαχείρισης με εκτελεστικές πράξεις.  
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Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος θα 

πραγματοποιηθεί μόλις υπάρξουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 

του προγράμματος.  

Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, καταρτίζεται τελική έκθεση αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ΕΤΘΑ υπό άμεση 

διαχείριση. 

ΙΙΙ. ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Κατ’ εξαίρεση, το ΕΤΘΑ μπορεί να συνεισφέρει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Ελέγχου της Αλιείας και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα με τη μορφή επιχορηγήσεων που θα επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες 

να υλοποιούν τη στήριξη στον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας και επιτήρησης. 

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της 

χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ο τρόπος διπλής διαχείρισης (επιμερισμένη και άμεση/έμμεση διαχείριση) επιτρέπει 

την αξιοποίηση της πείρας που έχει ήδη αποκτηθεί, σύμφωνα με τα αιτήματα των 

ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο των Ταμείων, το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής 

χρηματοδότησης θα εξακολουθήσει να διατίθεται υπό επιμερισμένη διαχείριση. 

Δεδομένου ότι στόχος είναι να υποστηριχθούν οι διαδικασίες προσαρμογής σε έναν 

συγκεκριμένο τομέα, οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις και η διατήρηση των 

περιβαλλοντικών πόρων, η χρηματοδότηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πλησιέστερη στις τοπικές και εθνικές πραγματικότητες και να είναι 

συμπληρωματική ως προς τις εθνικές πολιτικές και χρηματοδότηση. Η στήριξη της 

χάραξης πολιτικής μέσω της άμεσης διαχείρισης χρησιμεύει ως αποτελεσματικό 

εργαλείο για την εφαρμογή της βασικής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ως 

κοινής πολιτικής της Ένωσης, με άμεσο αντίκτυπο στους στοχευόμενους τομείς, ενώ 

επιπροσθέτως διευκολύνει τις δραστηριότητες  θαλάσσιας πολιτικής, καθώς και την 

ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων διαχείρισης του ωκεανού. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (επιμερισμένη διαχείριση) 

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα (δάνεια και εγγυήσεις) αναμένεται να διαδραματίσουν 

σημαντικότερο ρόλο. Η αυξημένη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους 

(κατ’ αποκοπή συντελεστές, εφάπαξ ποσά και μοναδιαίο κόστος) θα μπορούσε να 

συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου σε επίπεδο κράτους μέλους. Επιπλέον, 

η χρηματοδοτική στήριξη μπορεί επίσης να εξακολουθήσει να βασίζεται στις 

πραγματικές δαπάνες και τις δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί από τα κράτη μέλη (με 

την επιφύλαξη της χρήσης απλουστευμένων επιλογών κόστους). Για τη στήριξη της 

οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η οικονομική στήριξη θα 

βασίζεται στην εκπλήρωση των όρων. Για τον σκοπό αυτό θα εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, με τον καθορισμό των όρων που σχετίζονται με την 

εφαρμογή των εν λόγω μέτρων διατήρησης.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό για την κοινή διάταξη, ο αριθμός των 

λογιστικών και λοιπών ελέγχων θα μειωθεί σημαντικά. Αυτό θα μειώσει τον 
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διοικητικό φόρτο για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος. Αυτό θα 

επιτευχθεί με την επέκταση της αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου, με 

λιγότερους ελέγχους και με ενισχυμένη αναλογική προσέγγιση βασισμένη σε ένα 

εύρυθμο εθνικό σύστημα με ελάχιστη ρύθμιση του λογιστικού ελέγχου για λόγους 

διασφάλισης.  

- επιμερισμένη διαχείριση 

Ελεγκτικός μηχανισμός 

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν για κάθε πρόγραμμα μια διαχειριστική αρχή και μια 

ελεγκτική αρχή και μπορούν να προσδιορίσουν έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 

φορείς για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων υπό την ευθύνη τους. Επιπλέον, τα 

κράτη μέλη προσδιορίζουν μια λογιστική λειτουργία την οποία μπορούν να 

αναθέσουν στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλο φορέα. 

Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της εφαρμογής του 

προγράμματος. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα την επιλογή των δράσεων, τη 

διεξαγωγή διαχειριστικών επαληθεύσεων, τη στήριξη των εργασιών της επιτροπής 

παρακολούθησης, την εποπτεία των ενδιάμεσων φορέων και την καταγραφή και 

αποθήκευση των σχετικών δεδομένων σε ηλεκτρονικό σύστημα.  

Η λογιστική λειτουργία θα είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και υποβολή αιτήσεων 

πληρωμής στην Επιτροπή, καθώς και για την κατάρτιση των λογαριασμών και την 

τήρηση αρχείων όλων των στοιχείων των λογαριασμών σε ηλεκτρονικό σύστημα. 

Η ελεγκτική αρχή θα είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων των συστημάτων και 

ελέγχων των δράσεων, προκειμένου να παρέχει ανεξάρτητη διαβεβαίωση στην 

Επιτροπή ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν αποτελεσματικά 

και ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται 

στην Επιτροπή είναι νόμιμες και κανονικές. Προς το σκοπό αυτό, θα είναι 

υποχρεωμένη να καταρτίσει στρατηγική λογιστικού ελέγχου βασιζόμενη σε 

εκτίμηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου. Θα καταρτίσει και θα υποβάλει στην Επιτροπή ετήσια γνωμοδότηση 

λογιστικού ελέγχου, η οποία θα καλύπτει την πληρότητα, την ορθότητα και την 

ακρίβεια των λογαριασμών, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που 

περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, 

καθώς και μια βασική ετήσια έκθεση ελέγχου. 

Διακοπή και αναστολή πληρωμής 

Ο αρμόδιος διατάκτης έχει τη δυνατότητα να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για 

αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής σε περίπτωση απόδειξης μη συμμόρφωσης κράτους 

μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Οι σοβαρότερες 

παραβιάσεις των υποχρεώσεων των κρατών μελών αντιμετωπίζονται με αναστολές 

πληρωμών, οι οποίες δεν θα αρθούν έως ότου τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 

μπορέσουν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Σε 

ακραίες περιπτώσεις, η συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα μπορεί να 

ακυρωθεί. 

Δημοσιονομικές διορθώσεις 

Μολονότι το κράτος μέλος είναι κατ’ αρχήν υπεύθυνο για τον εντοπισμό και την 

ανάκτηση των παρατυπιών και για τη διενέργεια τυχόν δημοσιονομικών 

διορθώσεων, η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλλει διορθώσεις. Αναμένεται να 
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ληφθεί υπόψη η φύση και η σοβαρότητα οποιασδήποτε παρατυπίας και να 

αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των ελλείψεων. 

Λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, ο τομέας του εκ των υστέρων λογιστικού 

ελέγχου της ΓΔ MARE διεξάγει λογιστικούς ελέγχους συστημάτων με ουσιαστικές 

δοκιμές για να επιβεβαιώσει τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των 

συστημάτων και ζητά από τα κράτη μέλη να διορθώσουν τυχόν αδυναμίες του 

συστήματος και τις παράτυπες δαπάνες που διαπιστώθηκαν. Η Επιτροπή 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των δικών της λογιστικών ελέγχων καθώς και τα 

αποτελέσματα της εθνικής ελεγκτικής αρχής για τη λήψη διασφάλισης. Οι λογιστικοί 

έλεγχοι επιλέγονται βάσει εκτίμησης κινδύνου. 

- άμεση διαχείριση 

Επί του παρόντος, σημαντικό μέρος του ΕΤΘΑ που υπόκειται σε απευθείας 

διαχείριση ανατίθεται στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (EASME). Κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού αναμένεται 

να ανατεθούν περαιτέρω δραστηριότητες άμεσης διαχείρισης.  

Ένας συνδυασμός ελέγχων πρόληψης, εντοπισμού και διόρθωσης ενσωματώνεται 

στις διαδικασίες προγραμματισμού και σχεδιασμού, επαλήθευσης, εκτέλεσης και 

παρακολούθησης, διαχείρισης και υποβολής εκθέσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

αποτελεσματικός μετριασμός των δημοσιονομικών και διαχειριστικών κινδύνων. 

Όλες οι δαπάνες ελέγχονται πριν από την έγκριση, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και η επιλεξιμότητα των προτεινόμενων 

δαπανών. 

(1) Όλες οι δηλώσεις δαπανών ελέγχονται από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες με 

βάση την απόφαση χρηματοδότησης της Επιτροπής και το σχετικό πρόγραμμα 

επιλεξιμότητας και συνέπειας. 

(2) Πριν από την έγκριση των  αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών, 

διενεργείται εκ των προτέρων επαλήθευση των συναλλαγών, με βάση και τους 

ελέγχους των διαβιβασθέντων στοιχείων και την απόδειξη πληρωμής για να 

εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των αιτήσεων επιστροφής δαπανών. 

(3) Προκειμένου να αποφευχθούν οι παρατυπίες, η Επιτροπή διενεργεί επιτόπιες 

επιθεωρήσεις υπό τη μορφή επιτόπιων ελέγχων για τον έλεγχο της 

πραγματικής εφαρμογής των προγραμμάτων και την επαλήθευση της 

επιλεξιμότητας των δαπανών πριν από την πληρωμή. 

(4) Εκτός από τους εκ των προτέρων ελέγχους των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, διεξάγεται εκ των προτέρων επαλήθευση 100% των εγγράφων 

και των διαδικασιών σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις και τις 

επιχορηγήσεις. 

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους 

Επιμερισμένη διαχείριση 

Οι κύριοι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 

πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης είναι οι εξής: 

1) Διαπραγμάτευση και αξιολόγηση/έγκριση των προτάσεων δαπανών: 
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Κίνδυνος: τα χρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) δεν 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς τους στόχους ή τις προτεραιότητες της πολιτικής 

Έλεγχος μετριασμού: εσωτερική διαβούλευση, ιεραρχική επικύρωση εκάστου ΕΠ, 

διαβούλευση μεταξύ των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων όλων των αρμοδίων 

ΓΔ) και έγκριση με απόφαση της Επιτροπής, εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία 

της Ένωσης. 

2) Υλοποίηση των δράσεων (κράτη μέλη):  

Κίνδυνος: οι περιοδικές δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή 

περιλαμβάνουν δαπάνες που είναι παράτυπες ή μη συμμορφούμενες με τους κανόνες 

και τη νομοθεσία επιλεξιμότητας της Ένωσης ή/και τους εθνικούς κανόνες 

επιλεξιμότητας. 

Έλεγχος μετριασμού: διαχειριστικές επαληθεύσεις: έλεγχοι πρώτου επιπέδου από 

αρμόδιες αρχές ή φορείς του προγράμματος, ετήσιοι λογαριασμοί από τη λογιστική 

λειτουργία, λογιστική γνωμοδότηση και ετήσια έκθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 3) Παρακολούθηση και εποπτεία της εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των εκ των 

υστέρων ελέγχων 

Κίνδυνος: οι διαχειριστικές επαληθεύσεις και οι επακόλουθοι λογιστικοί 

έλεγχοι/λοιποί έλεγχοι από τα κράτη μέλη δεν εντόπισαν ούτε διόρθωσαν μη 

επιλέξιμες δαπάνες ή σφάλματα υπολογισμού· το ελεγκτικό έργο που 

πραγματοποιήθηκε από τις ελεγκτικές αρχές δεν αρκεί για την εξασφάλιση της 

δέουσας βεβαιότητας σχετικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις· οι υπηρεσίες της 

Επιτροπής δεν έχουν λάβει κατάλληλα μέτρα διασφάλισης των ενωσιακών 

κονδυλίων με βάση τα στοιχεία που έλαβαν. 

Μετριασμός ελέγχου: έλεγχοι της Επιτροπής σχετικά με τις δηλώσεις δαπανών των 

κρατών μελών. Αξιολόγηση από την Επιτροπή των συστημάτων διαχείρισης και 

ελέγχου στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 

και/ή αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη, τις διακοπές και τις αναστολές πληρωμών 

και τις δημοσιονομικές διορθώσεις (που εφαρμόζει η Επιτροπή). 

Άμεση διαχείριση 

Το άμεσα διαχειριζόμενο τμήμα του ΕΤΘΑ θα υλοποιηθεί κυρίως μέσω δημόσιων 

συμβάσεων και επιχορηγήσεων. Οι κύριοι κίνδυνοι είναι:   

 1) Ο ανεπαρκής ορισμός των προδιαγραφών του διαγωνισμού/των προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων: 

Έλεγχος μετριασμού: κατάλληλα εποπτικά μέτρα και συμπερίληψη πρόσθετης εκ 

των προτέρων επαλήθευσης. 

2) Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά/οι καλύτερες προτάσεις που 

δεν έχουν επιλεγεί: 

Έλεγχος μετριασμού: κατάλληλα εποπτικά μέτρα και συμπερίληψη πρόσθετης εκ 

των προτέρων επαλήθευσης. 

3) Οι δράσεις δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΤΘΑ: 

Έλεγχος μετριασμού: κατάλληλα εποπτικά μέτρα και συμπερίληψη πρόσθετης εκ 

των προτέρων επαλήθευσης. 
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2.2.3. Εκτίμηση και αιτιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των ελέγχων 

(λόγος «κόστους ελέγχου ÷ αξία των σχετικών υπό διαχείριση κονδυλίων») και 

εκτίμηση των αναμενόμενων επιπέδων κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και 

κατά το κλείσιμο)  

Επιμερισμένη διαχείριση 

Οι έλεγχοι διενεργούνται τόσο σε επίπεδο Επιτροπής όσο και σε επίπεδο κρατών 

μελών. Αυτοί οι έλεγχοι ορίζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ). 

Η ΓΔ MARE ποσοτικοποιεί το κόστος των πόρων και των εισροών που απαιτούνται 

για τη διεξαγωγή των ελέγχων και των εκτιμήσεων, στο μέτρο του δυνατού, των 

οφελών τους όσον αφορά το ποσό των σφαλμάτων και των παρατυπιών που 

αποτρέπονται, εντοπίζονται και διορθώνονται από αυτούς τους ελέγχους. 

Οι δαπάνες αφορούν το συνολικό ετήσιο κόστος της Επιτροπής. Περιλαμβάνουν την 

αξιολόγηση από την Επιτροπή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών 

μελών (συμπεριλαμβανομένων των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων της 

Επιτροπής), καθώς και τις δαπάνες του προσωπικού της Επιτροπής που διενεργεί 

ελέγχους σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης· και τους 

εκ των προτέρων ελέγχους της Επιτροπής σχετικά με τις περιοδικές δηλώσεις 

δαπανών (χρηματοοικονομικά κυκλώματα). Για την περίοδο 2014-2020, αυτό 

περιλαμβάνει τους ελέγχους της Επιτροπής κατά τη διαδικασία καθορισμού 

(δειγματοληψία εθνικών καθορισμών).  

Τα οφέλη αφορούν εν μέρει τις διορθώσεις που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη 

κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής μετά από το ελεγκτικό έργο. Στο πλαίσιο αυτό, 

πρέπει να επισημανθεί ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις δεν αποτελούν  στόχο 

αυτές καθεαυτές. Ένα μειούμενο επίπεδο διορθώσεων επί σειρά ετών δεν θα 

προέκυπτε αποκλειστικά από την ποιότητα και/ή την ποσότητα των ελέγχων, αλλά 

θα μπορούσε επίσης να αντανακλά τη βελτίωση της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης του προγράμματος από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα μη 

ποσοτικοποιήσιμα οφέλη που απορρέουν από τους ελέγχους που διενεργούνται σε 

όλα τα στάδια ελέγχου (ιδίως οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων, 

οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμβολής των χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων στην επίτευξη των στόχων πολιτικής, η διαχείριση των 

προγραμμάτων από τις επιχειρησιακές μονάδες της ΓΔ και το αποτρεπτικό 

αποτέλεσμα των εκ των υστέρων ελέγχων). Κατά τα στάδια επιλογής, υλοποίησης 

και παρακολούθησης, με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες 

κανόνες και διαδικασίες διασφαλίζεται ότι οι βασικές δράσεις είναι νόμιμες και 

κανονικές.  

Άμεση διαχείριση 

Παρόμοιο σκεπτικό ισχύει για την άμεση διαχείριση  με αυτό που ισχύει  για την 

επιμερισμένη διαχείριση κατά την αξιολόγηση του κόστους και των οφελών των 

ελέγχων στο πλαίσιο αυτού του τρόπου διαχείρισης.  

Για τις δαπάνες άμεσης διαχείρισης, τα οφέλη είναι σε μεγάλο βαθμό μη 

ποσοτικοποιήσιμα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ποσοτική εκτίμηση της 

αξίας των αποτραπέντων και εντοπισθέντων σφαλμάτων, δεν είναι δυνατόν να 

ποσοτικοποιηθούν τα σχετικά οφέλη εκτός από τα ποσά που ανακτήθηκαν ως 

αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργήθηκαν.  

Γενικό συμπέρασμα 
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Στόχος των ελέγχων είναι να διατηρηθεί το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος κάτω 

του 2%. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας  

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη 

στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης. 

Η ΓΔ MARE ανέπτυξε και εφάρμοσε κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της 

απάτης (JAFS/ΚΣΚΑ) μαζί με τη ΓΔ REGIO και τη ΓΔ EMPL. Η εν λόγω 

στρατηγική εκπονήθηκε με βάση τη μεθοδολογία που παρέσχε η OLAF και 

εγκρίθηκε το 2015 για την περίοδο 2015-2020. Η υλοποίηση της κοινής στρατηγικής 

για την καταπολέμηση της απάτης (JAFS) παρακολουθείται δύο φορές το χρόνο με 

υποβολή έκθεσης στη διοίκηση. 

Η κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης (JAFS) καλύπτει το σύνολο 

του κύκλου καταπολέμησης της απάτης: πρόληψη, εντοπισμός, διερεύνηση και 

διορθωτικά μέτρα. Επιδιώκει να ενισχύσει τα υπάρχοντα μέτρα που εφαρμόζονται 

για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, παρέχοντας στήριξη 

στα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της απάτης και 

ενισχύοντας την ικανότητα των ΓΔ να αντιμετωπίζουν την απάτη, καθώς και 

εντείνοντας τη  συνεργασία με την OLAF. Οι έλεγχοι που αποσκοπούν στην 

πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης δεν είναι ουσιαστικά διαφορετικοί από 

εκείνους που αποσκοπούν στη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας 

των συναλλαγών. 

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής περί κοινών διατάξεων μέχρι το 2020 

περιλαμβάνει, όπως και στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, την απαίτηση 

από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα και 

διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που 

εντοπίστηκαν. 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του 

προϋπολογισμού που επηρεάζονται   

Επιμερισμένη διαχείριση 

 

Τομέας του 

πολυετούς 

δημοσιονο

μικού 

πλαισίου 

Γραμμή του προϋπολογισμού 
Είδος 

δαπάνης Συμμετοχή  

Αριθμός 

3 Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον 
ΔΠ/ΜΔΠ χωρών 

ΕΖΕΣ 

υποψηφίων 

για ένταξη 

χωρών 

τρίτων 

χωρών 

κατά την έννοια 

του άρθρου 21 

παράγραφος 2 

στοιχείο β) του 

δημοσιονομικού 

κανονισμού  

3 

08 04 ΥΥ Προώθηση της βιώσιμης 

και ανταγωνιστικής αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, ισόρροπη και 

χωρίς αποκλεισμούς εδαφική 

ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 

και ενίσχυση της εφαρμογής της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής /ΕΤΘΑ/ 

ΔΠ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

 

Άμεση διαχείριση 

Τομέας του 

πολυετούς 

δημοσιονο

μικού 

πλαισίου 

Γραμμή του προϋπολογισμού 
Είδος 

δαπάνης Συμμετοχή  

Αριθμός 

3 Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον 
ΔΠ/ΜΔΠ χωρών 

ΕΖΕΣ 

υποψηφίων 

για ένταξη 

χωρών 

τρίτων 

χωρών 

κατά την έννοια 

του άρθρου 21 

παράγραφος 2 

στοιχείο β) του 

δημοσιονομικού 

κανονισμού  

3 08 01 ΥΥ Διοικητική τεχνική βοήθεια ΜΔΠ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

3 

08 04 ΥΥ Προώθηση της βιώσιμης 

αλιείας και της διατήρησης των 

θαλάσσιων βιολογικών πόρων 
ΔΠ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

3 

08 04 ΥΥ Συμβολή στην επισιτιστική 

ασφάλεια στην Ένωση μέσω 

ανταγωνιστικής και βιώσιμης 

υδατοκαλλιέργειας και 

ανταγωνιστικών και βιώσιμων 

αγορών· 

ΔΠ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

3 

08 04 ΥΥ Ενίσχυση της ανάπτυξης 

μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

και προώθηση των ευημερουσών 

παράκτιων κοινοτήτων 

ΔΠ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 
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3 

08 04 ΥΥ Ενίσχυση της διεθνούς 

διακυβέρνησης των ωκεανών και 

καθιέρωση ασφαλών, 

προστατευμένων και καθαρών 

θαλασσών που υπόκεινται σε βιώσιμη 

διαχείριση 

ΔΠ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

3 
08 04 YY Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 
ΔΠ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

3 
08 04 YY Επιχειρησιακή τεχνική 

βοήθεια 
ΔΠ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

Ο κατάλογος των κονδυλίων του ανωτέρω πίνακα είναι προκαταρκτικός και δεν προδικάζει 

την συγκεκριμένη ονοματολογία του προϋπολογισμού την οποία θα προτείνει η Επιτροπή στο 

πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.
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3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

[Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί με τη χρήση λογιστικών φύλλων για τα διοικητικού χαρακτήρα στοιχεία του 

προϋπολογισμού (δεύτερο έγγραφο στο παράρτημα του παρόντος δημοσιονομικού δελτίου) και να τηλεφορτωθεί στο DECIDE για 

διυπηρεσιακή διαβούλευση.] 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες  

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία) 

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου  
Αριθμός 3 Τομέας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Μετά 

το 2027 
ΣΥΝΟΛΟ 

Επιχειρησιακές πιστώσεις (κατανεμημένες 

σύμφωνα με τις γραμμές του προϋπολογισμού 

που αναφέρονται στο σημείο 3.1)41   

Δεσμεύσεις (1) 819.622 836.053 852.815 869.814 887.157 904.950 918.286  6.088,700 

Πληρωμές (2) 2.956 58.546 87.366 296.509 472.539 552.388 960.586 
3.657,8

07 
6.088,700 

Πιστώσεις διοικητικής φύσης που 

χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο του 

προγράμματος42  

Δεσμεύσεις = 

Πληρωμές 
(3) 6.929 7.029 7.129 7.329 7.529 7.629 7.729 

 
51.300 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για το κονδύλιο 

του προγράμματος 

Δεσμεύσεις = 1+3 826.551 843.082 859.944 877.143 894.686 912.579 926.015  6.140,000 

Πληρωμές =2+3 9.885 65.575 94.495 303.838 480.068 560.017 968.315 
3.657,8

07 
6.140,000 

 

 

                                                 
41 Το τμήμα του προγράμματος που θα διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή θα μπορούσε να ανατεθεί σε εκτελεστικό οργανισμό, με την επιφύλαξη των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης κόστους-οφέλους και των σχετικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Οι σχετικές διοικητικές πιστώσεις για την εκτέλεση του 

προγράμματος στην Επιτροπή και στον εκτελεστικό οργανισμό θα προσαρμοστούν αναλόγως 
42 Διοικητική τεχνική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της Ένωσης (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση 

έρευνα. 

http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg-070_internal_en.html
http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg-070_internal_en.html


 

EL 66  EL 

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου  
7 «Διοικητικές δαπάνες» 

 

 

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία) 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Μετά 

το 2027 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ανθρώπινοι πόροι  10.696 10.696 10.696 10.696 10.696 10.696 10.696  74.872 

Άλλες διοικητικές δαπάνες  2.706 2.760 2.815 2.872 2.929 2.988 3.047  20.118 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(Σύνολο δεσμεύσεων = 

Σύνολο πληρωμών) 13.402 13.456 13.511 13.568 13.625 13.684 13.743 
 

94.990 

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία) 

 
  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Μετά 

το 2027 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 

μεταξύ ΤΟΜΕΩΝ  

 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου  

Δεσμεύσεις 839.953 856.538 873.455 890.711 908.311 926.263 939.758  6.234,990 

Πληρωμές 23.287 79.031 108.006 317.406 493.693 573.701 982.058 
3.657,8

07 
6.234,990 

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία) 
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3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρήση πιστώσεων διοικητικού 

χαρακτήρα  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 

διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:: 

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία) 

Έτη 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 7 
του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 

        

Ανθρώπινοι πόροι  10.696 10.696 10.696 10.696 10.696 10.696 10.696 74.872 

Άλλες διοικητικές 

δαπάνες  
2.706 2.760 2.815 2.872 2.929 2.988 3.047 20.118 

Μερικό σύνολο του 

ΤΟΜΕΑ 7 
του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου  

13.402 13.456 13.511 13.568 13.625 13.684 13.743 94.990 

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 743 
του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου  

 

        

Ανθρώπινοι πόροι  2.250 2.285 2.321 2.358 2.395 2.434 2.474 16.516 

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού χαρακτήρα44 

4.679 4.744 4.808 4.971 5.133 5.195 5.255 34.784 

Μερικό σύνολο  
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 

του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου  

6.929 7.029 7.129 7.329 7.529 7.629 7.729 51.300 

 

ΣΥΝΟΛΟ 20.331 20.485 20.640 20.896 21.154 21.312 21.472 146.290 

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις 

πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ 

και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη 

διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών 

περιορισμών.

                                                 
43 Διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ 

(πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα. 
44 Περιλαμβάνει ποσά σχετικά με την αξιοποίηση της κληρονομιάς του ΕΤΘΑ 2014-2020 που 

αξιοποιείται επί του παρόντος  από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(EASME). 
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3.2.2.1. Εκτιμώμενες απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων 

πόρων.  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, 

όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων) 

XX 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της 

Επιτροπής) 
66 66 66 66 66 66 66 

XX 01 01 02 (αντιπροσωπείες)        

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)        

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)
45

 

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό 

κονδύλιο) 
17 17 17 17 17 17 17 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις 

αντιπροσωπείες) 
       

XX 01 04 yy 
46

* 

 

- στην έδρα 

 
14 14 14 14 14 14 14 

- σε αντιπροσωπείες  9 9 9 9 9 9 9 

XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)        

10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)        

Άλλες γραμμές προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)        

ΣΥΝΟΛΟ 106 106 106 106 106 106 106 

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη 

διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν 

χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της 

ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών. 

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιμο και έκτακτο προσωπικό  

Εξωτερικό προσωπικό  

                                                 
45 AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός 

εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό·  JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε 

αντιπροσωπεία.   
46 Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις 

(πρώην γραμμές «BA»). 
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3.2.3. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους.  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται 

παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

 

Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Να εγγραφούν όσα έτη 

απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η 

διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. 

σημείο 1.6) 

Σύνολο 

Προσδιορισμός του 

φορέα 

συγχρηματοδότησης  
        

ΣΥΝΟΛΟ 

συγχρηματοδοτούμενων 

πιστώσεων  

        

 

 

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που 

περιγράφονται κατωτέρω: 

–  στους ιδίους πόρους  

–  στα διάφορα έσοδα  

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραμμή εσόδων 

προϋπολογισμού: 

Διαθέσιμες 

πιστώσεις για 

το τρέχον 

οικονομικό 

έτος 

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας
47

 

Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, 

ώστε να φαίνεται η διάρκεια των 

επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6) 

Άρθρο ………….         

Ως προς τα διάφορα έσοδα «ειδικού προορισμού», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του 

προϋπολογισμού που επηρεάζονται. 

[…] 

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα. 

[…] 

 

                                                 
47 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα 

είσπραξης. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Στρασβούργο, 12.6.2018 

COM(2018) 390 final 

ANNEXES 1 to 5 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

στην 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

{SEC(2018) 276 final}  - {SWD(2018) 295 final}  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της 

διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών 

πόρων 

Εξέλιξη του όγκου των εκφορτώσεων που 

προέρχονται από αποθέματα που 

αξιολογούνται με βάση τη μέγιστη βιώσιμη 

απόδοση (ΜΒΑ) 

Εξέλιξη της κερδοφορίας του αλιευτικού 

στόλου της Ένωσης 

Επιφάνεια (ha) των τόπων του δικτύου 

Natura 2000 και άλλων θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) βάσει 

της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική (ΟΠΘΣ) που καλύπτονται από 

μέτρα προστασίας, διατήρησης και 

αποκατάστασης 

Ποσοστό των αλιευτικών σκαφών που είναι 

εξοπλισμένα με ηλεκτρονική συσκευή 

στίγματος και αναφοράς αλιευμάτων 

Συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην 

Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης 

υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και 

βιώσιμων αγορών 

Εξέλιξη της αξίας και του όγκου της 

παραγωγής από υδατοκαλλιέργεια στην 

Ένωση 

Εξέλιξη της αξίας και του όγκου των 

εκφορτώσεων 

Δυνατότητα ανάπτυξης μιας βιώσιμης 

γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των 

ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων 

Εξέλιξη του ΑΕγχΠ στις θαλάσσιες 

περιφέρειες NUTS 3 

Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων εργασίας 

(σε ΙΠΑ) στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία 

Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των 

ωκεανών και εξασφάλιση ασφαλών, 

προστατευόμενων, καθαρών και υπό βιώσιμη 

διαχείριση θαλασσών και ωκεανών 

Αριθμός κοινών δράσεων που συμβάλλουν 

στην ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τις 

λειτουργίες ακτοφυλακής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ονοματολογία που 

πρέπει να 

χρησιμοποιείται στο 

σχέδιο 

χρηματοδότησης)  

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ

ΤΗΣΗΣ 

(% των επιλέξιμων 

δημόσιων δαπανών) 

1 Άρθρο 14 παράγραφος 1 

Επίτευξη των 

περιβαλλοντικών, 

οικονομικών, κοινωνικών 

και εργασιακών στόχων 

της ΚΑΠ 

1.1 75 % 

1 Άρθρο 16 

Επενδύσεις σε σκάφη 

παράκτιας αλιείας μικρής 

κλίμακας 

1.1 75 % 

1 Άρθρο 17 παράγραφος 1 

Διαχείριση της αλιείας και 

των αλιευτικών στόλων  

1.1 75 % 

1 Άρθρο 17 παράγραφος 2 

Οριστική παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων 

1.2 50 % 

1 Άρθρο 18 

Έκτακτη παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων 

1.2 50 % 

1 Άρθρο 19 

Έλεγχος και επιβολή 

1.3 85 % 

1 Άρθρο 20 

Συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων για τη 

διαχείριση της αλιείας και 

για επιστημονικούς 

σκοπούς 

1.3 85 % 

1 Άρθρο 21 1.4 100 % 
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Αντιστάθμιση του επιπλέον 

κόστους στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές για τα 

προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

1 Άρθρο 22 

Προστασία και 

αποκατάσταση της 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

και των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων  

1.5 85 % 

2 Άρθρο 23 

Υδατοκαλλιέργεια 

2.1 75 % 

2 Άρθρο 24 

Εμπορία προϊόντων 

αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

2.1 75 % 

2 Άρθρο 25 

Μεταποίηση προϊόντων 

αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

2.1 75 % 

3 Άρθρο 26 

Τοπική ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων 

3.1 75 % 

3 Άρθρο 27 

Γνώσεις για τη θάλασσα 

3.1 75 % 

4 Άρθρο 28 

Θαλάσσια επιτήρηση 

4.1 75 % 

4 Άρθρο 29 

Συνεργασία των 

ακτοφυλακών 

4.1 75 % 

 Τεχνική βοήθεια 5.1 75 % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1 Άρθρο 16 

Επενδύσεις σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής 

κλίμακας 

30 % 

2 Δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της 

υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο 

άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013: 

- δράσεις που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα ως 

προς το μέγεθος ή την επιλεκτικότητα ως προς το 

είδος των αλιευτικών εργαλείων· 

- δράσεις για τη βελτίωση της υποδομής των 

αλιευτικών λιμένων, των ιχθυοσκαλών, των τόπων 

εκφόρτωσης και των καταφυγίων, προκειμένου να 

διευκολυνθούν η εκφόρτωση και η αποθήκευση 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων· 

- δράσεις που διευκολύνουν την εμπορία 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται από 

εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1379/2013. 

75 % 

3 Δράσεις για τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας 

και των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών 

σκαφών 

75 % 

4 Δράσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές  85 % 

5 Δραστηριότητες στα απομακρυσμένα ελληνικά 

νησιά και στις κροατικές νήσους Dugi Otok, Vis, 

Mljet και Lastovo 

85 % 

6 Άρθρο 19 

Έλεγχος και επιβολή της νομοθεσίας 

85 % 

7 Δραστηριότητες σχετικές με την παράκτια αλιεία 

μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου του 

ελέγχου και της εφαρμογής της νομοθεσίας) 

100 % 
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8 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ίδρυμα 

δημοσίου δικαίου ή επιχείρηση επιφορτισμένη με 

τη λειτουργία υπηρεσιών γενικού οικονομικού 

ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 106 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, εφόσον η στήριξη 

χορηγείται για τη λειτουργία των εν λόγω 

υπηρεσιών  

100 % 

9 Άρθρο 17 παράγραφος 2 

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 

100 % 

10 Άρθρο 18 

Έκτακτη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 

100 % 

11 Άρθρο 20 

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη 

διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς 

σκοπούς 

100 % 

12 Άρθρο 21 

Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

100 % 

13 Άρθρο 27 

Γνώσεις για τη θάλασσα 

100 % 

14 Άρθρο 28 

Θαλάσσια επιτήρηση 

100 % 

15 Άρθρο 29 

Συνεργασία των ακτοφυλακών 

100 % 

16 Δράσεις που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή 

τη διαχείριση διαφανών συστημάτων ανταλλαγής 

αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών 

σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 

100 % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤ

ΑΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Συντελεστής για 

τον υπολογισμό της 

στήριξης για την 

επίτευξη των 

στόχων που 

αφορούν την 

κλιματική αλλαγή 

Συντελεστής για 

τον υπολογισμό της 

στήριξης για την 

επίτευξη των 

στόχων που 

αφορούν το 

περιβάλλον 

Δαπάνες που συμβάλλουν στην προτεραιότητα 1: Προώθηση της βιώσιμης 

αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

 

Άρθρο 14 παράγραφος 1 

Επίτευξη των περιβαλλοντικών, 

οικονομικών, κοινωνικών και 

εργασιακών στόχων της ΚΑΠ 

1.1 40 % 100 % για δαπάνες 

που σχετίζονται με 

περιβαλλοντικούς 

στόχους 

0 % για άλλους 

στόχους  

Άρθρο 16 

Επενδύσεις σε σκάφη 

παράκτιας αλιείας μικρής 

κλίμακας 

1.1 0 %* 0 % για δαπάνες που 

σχετίζονται με την 

πρώτη απόκτηση 

αλιευτικού σκάφους 

από νεαρό αλιέα 

40% για δαπάνες 

που σχετίζονται με 

την αντικατάσταση ή 

τον εκσυγχρονισμό 

κύριας ή βοηθητικής 

μηχανής 

Άρθρο 17 παράγραφος 1 

Διαχείριση της αλιείας και των 

αλιευτικών στόλων  

1.1 0 % 0 % 

Άρθρο 17 παράγραφος 2 

Οριστική παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων 

1.2 100 %, εάν η 

στήριξη 

χρησιμοποιείται για 

τη διάλυση του 

αλιευτικού σκάφους 

0 % * εάν η στήριξη 

χρησιμοποιείται για 

τη μετασκευή του 

αλιευτικού σκάφους 

για δραστηριότητες 

εκτός της εμπορικής 

0 %* 
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αλιείας 

Άρθρο 18 

Έκτακτη παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων 

1.2 40 % 40 % 

Άρθρο 19 

Έλεγχος και επιβολή της 

νομοθεσίας 

1.3 0 % 40 % 

Άρθρο 20 

Συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων για τη διαχείριση 

της αλιείας και για 

επιστημονικούς σκοπούς 

1.3 0 % 40 % 

Άρθρο 21 

Αντιστάθμιση του επιπλέον 

κόστους στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές για τα 

προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

1.4 0 % 0 % 

Άρθρο 22 

Προστασία και αποκατάσταση 

της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

και των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων 

1.5 40 % 100 % 

Δαπάνες που συμβάλλουν στην προτεραιότητα 2: συμβολή στην επισιτιστική 

ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας 

και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών 

 

Άρθρο 23 

Υδατοκαλλιέργεια 

2.1 0 %* 40 % 

Άρθρο 24 

Εμπορία προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

2.1 0 % 0 % 

Άρθρο 25 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας 

2.1 0 %* 0 % 

Δαπάνες που συμβάλλουν στην προτεραιότητα 3: δυνατότητα ανάπτυξης μιας 

βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων 

κοινοτήτων 
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* Ένα κράτος μέλος μπορεί να προτείνει στο πρόγραμμά του ο συντελεστής 40 % να 

αποδίδεται σε τομέα στήριξης που σημειώνεται με* στον πίνακα, υπό τον όρο ότι μπορεί να 

αποδείξει τη συνάφεια του εν λόγω τομέα στήριξης με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

ή την προσαρμογή σε αυτή, ή με τους περιβαλλοντικούς στόχους, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 26 

Τοπική ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων 

3.1 0 %* 40 % 

Άρθρο 27 

Γνώσεις για τη θάλασσα 

3.1 40 % 100 % 

Δαπάνες που συμβάλλουν στην προτεραιότητα 4: ενίσχυση της διεθνούς 

διακυβέρνησης των ωκεανών και εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, 

καθαρών και υπό βιώσιμη διαχείριση θαλασσών και ωκεανών 

 

Άρθρο 28 

Θαλάσσια επιτήρηση 

4.1 0 % 0 % 

Άρθρο 29 

Συνεργασία των ακτοφυλακών 

4.1 0 % 0 % 

Δαπάνες που συμβάλλουν στην τεχνική βοήθεια  

Τεχνική βοήθεια 5.1 0 %* 0%* 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΕΩΣ 2027 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ΣΥΝΟΛΟ 

BE  5 420 528   5 528 939   5 639 520   5 752 311   5 867 358   5 984 701   6 072 814   40 266 171  

BG  11 435 037   11 663 737   11 897 017   12 134 959   12 377 660   12 625 203   12 811 085   84 944 698  

CZ  4 039 229   4 120 014   4 202 416   4 286 465   4 372 195   4 459 635   4 525 295   30 005 249  

DK  27 053 971   27 595 050   28 146 963   28 709 906   29 284 109   29 869 767   30 309 543   200 969 309  

DE  28 513 544   29 083 814   29 665 502   30 258 817   30 863 998   31 481 253   31 944 754   211 811 682  

EE  13 110 534   13 372 744   13 640 205   13 913 011   14 191 273   14 475 087   14 688 206   97 391 060  

IE  19 165 423   19 548 731   19 939 714   20 338 511   20 745 284   21 160 173   21 471 716   142 369 552  

EL  50 480 983   51 490 602   52 520 436   53 570 852   54 642 278   55 735 079   56 555 673   374 995 903  

ES  150 831 009   153 847 625   156 924 643   160 063 158   163 264 447   166 529 604   168 981 438  1 120 441 924  

FR  76 346 460   77 873 387   79 430 888   81 019 517   82 639 920   84 292 652   85 533 702   567 136 526  

HR  32 804 523   33 460 613   34 129 839   34 812 441   35 508 695   36 218 841   36 752 095   243 687 047  

IT  69 761 016   71 156 235   72 579 390   74 030 988   75 511 619   77 021 791   78 155 791   518 216 830  

CY  5 156 833   5 259 970   5 365 171   5 472 475   5 581 926   5 693 560   5 777 387   38 307 322  
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LV  18 156 754   18 519 888   18 890 294   19 268 103   19 653 468   20 046 521   20 341 668   134 876 696  

LT  8 236 376   8 401 103   8 569 129   8 740 512   8 915 324   9 093 623   9 227 510   61 183 577  

LU  -   -   -   -   -   -   -   -  

HU  5 076 470   5 177 999   5 281 561   5 387 193   5 494 938   5 604 832   5 687 353   37 710 346  

MT  2 938 064   2 996 826   3 056 763   3 117 899   3 180 258   3 243 860   3 291 620   21 825 290  

NL  13 182 316   13 445 962   13 714 887   13 989 186   14 268 972   14 554 340   14 768 625   97 924 288  

AT  904 373   922 460   940 910   959 728   978 923   998 500   1 013 200   6 718 094  

PL  68 976 348   70 355 873   71 763 020   73 198 291   74 662 268   76 155 454   77 276 699   512 387 953  

PT  50 962 391   51 981 638   53 021 293   54 081 726   55 163 369   56 266 592   57 095 013   378 572 022  

RO  21 868 723   22 306 097   22 752 228   23 207 276   23 671 425   24 144 835   24 500 321   162 450 905  

SI  3 221 347   3 285 774   3 351 490   3 418 521   3 486 892   3 556 627   3 608 990   23 929 641  

SK  2 049 608   2 090 600   2 132 413   2 175 061   2 218 563   2 262 933   2 296 250   15 225 428  

FI  9 659 603   9 852 795   10 049 855   10 250 853   10 455 872   10 664 981   10 822 003   71 755 962  

SE  15 601 692   15 913 725   16 232 007   16 556 649   16 887 785   17 225 527   17 479 140   115 896 525  

ΣΥΝΟΛΟ  714 953 155   729 252 201   743 837 554   758 714 409   773 888 819   789 365 971   800 987 891  5 311 000 000  
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