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 Πρβταςη Κανονιςμογ του Ευρωπαΰκογ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαΰκβ Ταμείο
Θάλαςςασ και Αλιείασ
Χρηματοδοτικό μέςο για:
 εφαρμογή τησ κοινήσ αλιευτικήσ πολιτικήσ (ΚΑλΠ)
 βιώςιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και τησ αλιείασ
εςωτερικών υδάτων
 Εφαρμογή τησ ολοκληρωμένησ θαλάςςιασ πολιτικήσ (ΟΘΠ)
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Δημοςιονομικοί πβροι (2014 έωσ 2020)
 Επιμεριςμένη διαχείριςη των πβρων [5 520 000 000] ευρώ
• [4 535 000 000] ευρώ βιώςιμη ανάπτυξη τησ αλιείασ, τησ υδατοκαλλιέργειασ και των
αλιευτικών περιοχών
• [477 000 000] ευρώ (ελάχιςτο) για τον έλεγχο
• [358 000 000] ευρώ (ελάχιςτο) για τη ςυλλογή αλιευτικών δεδομένων
• [15 000 000] ευρώ για τισ απόκεντρεσ περιφέρειεσ
• [45 000 000] ευρώ (μέγιςτο) για την αποθεματοποίηςη
• [200 000 000] ευρώ (μέγιςτο) για την Ολοκληρωμένη Θαλάςςια Πολιτική (Οδηγία
Θαλάςςιασ Στρατηγικήσ)
 Άμεςη διαχείριςη των πβρων [800 000 000] ευρώ
• Συνοδευτικά μέτρα για την κοινή αλιευτική πολιτική
• Ολοκληρωμένη θαλάςςια πολιτική και για την Οδηγία Θαλάςςιασ Στρατηγικήσ
Δημοςιονομικοί κατανομή ανά ΚΜ ?

Πακέτο αναθεώρηςησ τησ ΚΑλΠ

 Αλληλεξϊρτηςη και ςυνϊφεια με ϊλλεσ νομικϋσ
προτϊςεισ
Βαςικόσ
Κανονιςμόσ τησ
ΚΑλΠ

Δημοςιονομικόσ
Κανονιςμόσ

Ευρωπαώκό
Σαμεύο Θϊλαςςασ
και Αλιεύασ*
Πρόταςη για την
Κοινό Οργϊνωςη
Αγορϊσ

Κοινϋσ Διατϊξεισ με
ϊλλα Σαμεύα

* αναφορέσ με βάςη τα αποτελέςματα τησ μερικήσ γενικήσ προςέγγιςη κατά το Συμβογλιο Γεωργίασ
και Αλιείασ τον Οκτώβριο του 2012
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Κοινό τρατηγικό Προςϋγγιςη όλων των Σαμεύων
(Κανονιςμόσ Κοινών διατϊξεων για το ΕΣΠΑ, ΕΚΣ, ΕΓΣΑΑ,
ΕΣΘΑ, και Σαμεύο ςυνοχόσ)

Το ΕΤΘΑ ςυμβάλλει ςτη ςτρατηγική «Ευρώπη
2020» για έξυπνη, διατηρήςιμη και χωρίσ
αποκλειςμούσ ανάπτυξη και ςτην εφαρμογή τησ
ΚΑλΠ.
Εφαρμογή προτεραιοτήτων που ςυνάδουν με
τουσ θεματικούσ ςτρατηγικούσ ςτόχουσ των
Κοινών Διατάξεων.

 Προγραμματιςμόσ (1)

Εφαρμογό Προτεραιοτότων τησ Ένωςησ
 Προώθηςη τησ βιώςιμησ και αποδοτικήσ ωσ προσ τουσ πόρουσ
αλιείασ και υδατοκαλλιέργειασ
 Ενίςχυςη τησ καινοτόμου, ανταγωνιςτικήσ και βαςιζόμενησ ςτη
γνώςη αλιείασ και υδατοκαλλιέργειασ
 Ενίςχυςη τησ εφαρμογήσ τησ ΚΑλΠ
 Αύξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ εδαφικήσ ςυνοχήσ
 Ενίςχυςη τησ εφαρμογήσ τησ ολοκληρωμένησ θαλάςςιασ πολιτικήσ

 Μϋτρα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αειφόροσ ανϊπτυξη τησ Αλιεύασ
Αειφόροσ ανϊπτυξη τησ Υδατοκαλλιϋργειασ
Βιώςιμη ανϊπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Μϋτρα ςχετικϊ με την Εμπορύα και τη Μεταπούηςη
Μϋτρα για τισ απόκεντρεσ περιοχϋσ
Αλλϊ Μϋτρα για την κοινή αλιευτική πολιτική
Τεχνικό βοόθεια κρατών μελών και τησ Ε. Επιτροπόσ
Μϋτρα για την ολοκληρωμϋνη θαλϊςςια πολιτικό
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 Νϋα Μϋτρα:

 Στήριξη κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία
 Ανάπτυξη και θέςεισ εργαςίασ
 Ιςότητα των δύο φύλων
 Στήριξη του κοινωνικού διαλόγου
 Καινοτομία
 Αύξηςη τησ προςτιθέμενησ αξίασ των προΰόντων αλιείασ
 Πρόςθετο ειςόδημα
 Στήριξη τησ μέγιςτησ βιώςιμησ απόδοςησ
 Συμμετοχή των αλιέων ςτη διαχείριςη, αποκατάςταςη και επιτήρηςη
προςτατευόμενων περιοχών
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 Προγραμματιςμόσ (2)
 Εκ των προτέρων ειδικέσ Προδποθέςεισ
 Υιοθέτηςη Εθνικού τρατηγικού χεδύου Τδατοκαλλιϋργειασ, ςύμφωνα
με το άρθρο 43 του Κανονιςμού για την ΚΑλΠ
 Διοικητική ικανότητα ςυμμόρφωςησ για τη ςυλλογό αλιευτικών
δεδομϋνων (άρθρου 37 του Κανονιςμού για την ΚΑλΠ)
 Διοικητική ικανότητα ςυμμόρφωςησ με τισ απαιτήςεισ Ελϋγχου (άρθρο
46 του Κανονιςμού 1224/2009)
 Υποβολή Έκθεςησ αλιευτικόσ ικανότητασ ςύμφωνα με το άρθρο 43 του
Κανονιςμού για την ΚΑλΠ



Προγραμματιςμόσ (3)

 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα (1)
 Ανάλυςη τησ κατάςταςησ «SWOT» ςε ςχέςη με τισ προτεραιότητεσ τησ Ένωςησ,
ςτρατηγικό ςχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή
και προςαρμογή, και την καινοτομία.
 Εθνική Στρατηγική για εφαρμογή τησ Στρατηγικήσ τησ Ένωςησ, το κοινό ςτρατηγικό
πλαίςιο και τη ςυμφωνία εταιρικήσ ςχέςησ με την οποία να ςυμπεριλαμβάνονται και
να αιτιολογούνται :
 α) Οι ςτόχοι βάςει κοινών δεικτών αποτελεςμάτων.
 β) Η επιλογή των ςχετικών μέτρων (ειδικέσ πρόνοιεσ για την παύςη αλιευτικών
δραςτηριοτήτων).
 γ) Η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ςτισ προτεραιότητεσ.
 δ) Η ςυμπληρωματικότητα με τα άλλα ταμεία.

 Εκτίμηςη τησ ςυμμόρφωςησ ωσ προσ τισ εκ των προτέρων προώποθέςεισ και οπού
χρειαςτεί αναφορά ςτο ςχέδιο δράςησ για ςυμμόρφωςη.

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα
τρατηγικό του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ /
SWOT Ανϊλυςη
Προτεραιότητα
ΕΤΘΑ(1) :

Ειδικόσ ςτόχοσ:
Προώθηςη τησ Βιώςιμησ Υδατοκαλλιέργειασ

Προώθηςη τησ
βιώςιμησ και
αποδοτικήσ ωσ
προσ τουσ πβρουσ
αλιείασ και
υδατοκαλλιέργειασ
ςυμπεριλαμβανομέ
νησ τησ ςυναφογσ
μεταποίηςησ.

Θεματικόσ
Στρατηγικόσ
ςτόχοσ 3

Δείκτεσ εκροών:
•

Μέτρα ΕΤΘΑ:
•Άρθρο 46
Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην
υδατοκαλλιϋργεια
•Άρθρο 47
Νϋεσ μορφϋσ ειςοδόματοσ και προςτιθϋμενη
αξύα
•Άρθρο 50
Αύξηςη του δυναμικού των ζωνών
υδατοκαλλιϋργειασ

•

Αριθμόσ έργων
υποδομήσ
Αριθμόσ έργων που
ςτοχεύουν ςτην
ανταγωνιςτικότητα

Δείκτεσ
αποτελέςματοσ:
• Αύξηςη όγκου
• Αύξηςη αξία

 Χρονοδιαγράμματα (1)
 Υιοθέτηςη Κανονιςμογ
 Ε. Κοινοβούλιο - ψόφιςη τησ πρόταςησ κανονιςμού τον Ιούλιο 2013 (προςπϊθεια από Ιρλανδικό
προεδρύα για ςυμφωνύα πρώτησ ανϊγνωςησ)
 Προγραμματιςμβσ
 Μάιοσ 2013 – Ε. Επιτροπή θεςπίζει τισ προτεραιότητεσ τησ Ένωςησ για τον Έλεγχο
 31 Οκτωβρίου 2013 - Υποβολή ςτην Ε. Επιτροπή του τμήματοσ του Επιχειρηςιακού
Προγράμματοσ που αφορά τη ςυλλογή δεδομένων
 Διάρκεια επιλεξιμβτητασ
 Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ (πληρωμϋσ) από την ημερομηνύα υποβολόσ του Επ. Προγρϊμματοσ ό από
την 1η Ιανουαρύου 2014 μϋχρι την 31η Δεκεμβρύου 2022.
 Ετοιμαςία Επιχειρηςιακογ Προγράμματοσ (παράλληλα με την ετοιμαςία τησ Συμφωνίασ
εταιρικήσ ςχέςησ)

 Χρονοδιαγράμματα (2)
 Δημβςια Διαβογλευςη για ετοιμαςία του προςχεδίου του προγράμματοσ
 Παρουςίαςη ςτην Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειασ - 11 Δεκεμβρίου 2012
 Παρουςίαςη ςτουσ Θεςμικογσ και Κοινωνικογσ εταίρουσ - 28 Μαρτίου 2013
 Παρουςίαςη ςτουσ Συνδέςμουσ Αλιέων – 5 Απριλίου 2013
 Δημιουργία Ομάδων Εργαςίασ για την ετοιμαςία των επιμέρουσ κεφαλαίων ΕΠ
 Ετοιμαςία πρώτου προςχεδίου μέχρι το τέλοσ Μααου 2013
 Διενέργεια Δημβςιασ Διαβογλευςησ για το προςχέδιο του ΕΠ –Ιογνιο/Ιογλιο 2013
 Μελέτη Εκτίμηςησ των Επιπτώςεων απβ οριςμένα ςχέδια ή προγράμματα Νβμοσ (Νβμοσ
102(Ι)/2005) - Διενέργεια δημβςιασ διαβογλευςησ
 Ετοιμαςία τησ εκ των προτέρων αξιολβγηςησ του ΕΠ
 Υιοθέτηςη του ΕΠ Αλιείασ και Υδατοκαλλιέργειασ ή τουλάχιςτον του μέρουσ που αφορά τη
ςυλλογή δεδομένων μέχρι το Σεπτέμβριο 2013

 Απόψεισ και Ειςηγόςεισ

• Γραπτϊ ςχόλια/απόψεισ
• Ηλεκτρονική διεύθυνςη: npappouli@dfmr.moa.gov.cy
Φαξ: 22 423293
Ταχυδρομική διεύθυνςη: Τμήμα Αλιείασ και Θαλαςςίων
Ερευνών - Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωςία

Ενημϋρωςη/εγγραφό μελών ςτο ενημερωτικό δελτύο
http://www.moa.gov.cy/moa/opf
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