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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ποσοστό σχεδόν 85% των παγκόσµιων αλιευτικών αποθεµάτων για τα οποία υπάρχουν 
διαθέσιµα στοιχεία, αποτελεί αντικείµενο πλήρους ή υπερβολικής εκµετάλλευσης, 
σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον Οργανισµό 
Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ 1 . Η ΕΕ οφείλει να καταβάλει προσπάθειες να 
αντιστρέψει αυτήν την κατάσταση, µέσω ταχέων και τολµηρών πρωτοβουλιών. 

Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους ελάχιστους σηµαντικούς παράγοντες µε ισχυρή 
παρουσία σε όλους τους ωκεανούς του κόσµου µέσω των στόλων και των επενδύσεών 
της, µέσω διµερών συµφωνιών µε τρίτες χώρες και της συµµετοχής στις περισσότερες 
αρµόδιες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟ∆Α). Αποτελεί επίσης 
βασική αγορά αλιευτικών προϊόντων όσον αφορά την κατανάλωση και τις εισαγωγές. 
Η ΕΕ καταναλώνει ποσοστό 11% των παγκόσµιων αλιευτικών πόρων όσον αφορά τον 
όγκο και τις εισαγωγές και ποσοστό 24% αλιευτικών προϊόντων όσον αφορά την αξία. 
Αυτό συνεπάγεται για την ΕΕ τη βαριά ευθύνη της µεγαλύτερης συµµετοχής στα 
καθήκοντα διατήρησης και βιώσιµης διαχείρισης των διεθνών αποθεµάτων ιχθύων. 

Συµβολή στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα παγκοσµίως 

Για τη διασφάλιση της βιώσιµης διαχείρισης και διατήρησης των αλιευτικών πόρων, 
καθώς και για την ενίσχυση των επιδόσεων των ΠΟ∆Α, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει 
να:  

• υλοποιήσει την παγκόσµια και πολυµερή ατζέντα για την προώθηση της 
βιώσιµης αλιείας παγκοσµίως, µετατρέποντας ταυτόχρονα τις συζητήσεις της σε 
εύρυθµη εταιρική σχέση συνεργασίας προκειµένου να αντιµετωπιστούν κρίσιµα 
ζητήµατα, όπως η εξάλειψη της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας 
(ΠΛΑ) ή η µείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας. 

• ηγηθεί της διαδικασίας ενίσχυσης των επιδόσεων των ΠΟ∆Α ώστε να τις 
βοηθήσει να διατηρήσουν και να διαχειριστούν τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα 
στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους µέσω της:  

– υποβολής πιο αξιόπιστων στοιχείων και εµπειρογνωµοσύνης για την 
ενίσχυση των συστηµάτων λήψης αποφάσεων· 

– αυξηµένης συµµόρφωσης και ελέγχου·  

– µείωσης της δυναµικότητας σε επίπεδα ανάλογα των πόρων· 

– πιο αποτελεσµατικής λειτουργίας των ΠΟ∆Α µέσω βελτιωµένων 
συστηµάτων λήψης αποφάσεων·  

                                                 
1 Η κατάσταση της παγκόσµιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2010, FAO, Ρώµη 2010, σ. 35. Από τα 

θαλάσσια αποθέµατα που ελέγχονται από τον FAO, περισσότερο από το ήµισυ (53%) εκτιµάται ότι 
αξιοποιούνται πλήρως, 28% υφίστανται υπερεκµετάλλευση, 3% εξαντλούνται και το 1% αποτελούν 
αντικείµενο αποκατάστασης ύστερα από κίνδυνο εξάλειψης. Ποσοστό 3% των αποθεµάτων εκτιµάται πως 
υφίστανται υποεκµετάλλευση και 12% µερική εκµετάλλευση.  
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– θέσπισης τελών για την πρόσβαση στην ανοικτή θάλασσα από τα µέλη των 
ΠΟ∆Α.  

• ενσωµατώσει καλύτερα πολιτικές για την αλιεία, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, 
το εµπόριο και άλλες για την περαιτέρω επίτευξη των στόχων της βιώσιµης και 
υπεύθυνης διακυβέρνησης.  
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∆ιµερείς αλιευτικές συµφωνίες 

Οι διεθνείς συµφωνίες µεταξύ της ΕΕ και µεµονωµένων τρίτων χωρών πρέπει να 
παραµείνουν εντός του πλαισίου των αλιευτικών δραστηριοτήτων του στόλου της ΕΕ 
σε ύδατα τρίτων χωρών. Προκειµένου να προωθήσει τη µακροπρόθεσµη διατήρηση 
των πόρων, τη χρηστή διακυβέρνηση διµερών αλιευτικών σχέσεων και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη του αλιευτικού τοµέα χωρών εταίρων, στις µελλοντικές αλιευτικές 
συµφωνίες η ΕΕ θα πρέπει:  

• να βασίσει τις συµφωνίες στις βέλτιστες διαθέσιµες επιστηµονικές συµβουλές 
και πληροφορίες σχετικά µε την αθροιστική αλιευτική προσπάθεια στα εν λόγω 
ύδατα· 

• να διενεργήσει επιστηµονικούς ελέγχους σχετικά µε συµφωνίες πολλών ειδών 
«µεικτών τύπων» αλιευµάτων· 

• να καταστήσει τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων βασική προϋπόθεση 
για τη σύναψη και τη διατήρηση αλιευτικών συµφωνιών· 

• να προχωρήσει στην καθιέρωση αυξηµένης συµβολής των πλοιοκτητών στο 
κόστος των δικαιωµάτων πρόσβασης· 

• να διασφαλίσει ότι οι αλιευτικές συµφωνίες ενισχύουν την καλύτερη 
διακυβέρνηση στον τοµέα της αλιείας στη χώρα εταίρο, ιδίως όσον αφορά την 
εποπτεία, τον έλεγχο, τη διοικητική, καθώς και επιστηµονική, ικανότητα· 

• να διασφαλίσει τη χρηστή και αποτελεσµατική δηµοσιονοµική διαχείριση των 
τοµεακών ταµείων στήριξης στο πλαίσιο συµφωνιών και να προβλέπει την 
αναστολή των πληρωµών εάν τα αποτελέσµατα δεν έχουν επιτευχθεί. 

Μερικά από αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουν ήδη ενσωµατωθεί σε µεταβατικές 
συµφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από την έγκριση της µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ. 
Από τη στιγµή που θα εγκριθεί η µεταρρύθµιση, όλες οι διαπραγµατεύσεις θα 
αντικατοπτρίζουν τους νέους προσανατολισµούς. Στο τέλος της διαδικασίας, θα έχει 
θεσπιστεί µια νέα γενιά βιώσιµων αλιευτικών συµφωνιών (ΒΑΣ).  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τους νέους προσανατολισµούς για την 
εξωτερική διάσταση της µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ)2 
και βασίζεται σε σειρά διαβουλεύσεων και αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης. Η µεταρρύθµιση της 
ΚΑλΠ στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιµης εκµετάλλευσης της θαλάσσιας 
χλωρίδας και πανίδας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τις ικανοποιητικές οικονοµικές 
επιδόσεις, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς και την ενίσχυση της συνοχής στις 
παράκτιες περιοχές. Οι νέοι προσανατολισµοί για την εξωτερική διάσταση της 
µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ επιδιώκουν να προβάλλουν τις εν λόγω αρχές σε διεθνές 
επίπεδο και να συµβάλουν στην πιο υπεύθυνη διεθνή διακυβέρνηση της αλιείας, 
παρέχοντας βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών αποθεµάτων παγκοσµίως µε την 
επίτευξη επιπέδων θνησιµότητας τα οποία θα είναι συµβατά µε τη µέγιστη βιώσιµη 
απόδοση (ΜΒΑ 3 ) έως το 2015, µετριάζοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. Αυτό τελικά συνεπάγεται 
ένα βιώσιµο µέλλον τόσο για τους αλιείς της Ευρώπης όσο και τρίτων χωρών. 

Οι προσανατολισµοί αυτοί θα προβλέπουν επίσης µεγαλύτερες συνέργειες µε την 
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ (ΟΘΠ), οι οποίες θα επιτρέψουν στην ΕΕ 
να εφαρµόσει µια πιο οικοσυστηµική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας 
καθώς και για την αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων όσον αφορά τις επιπτώσεις 
στα διεθνή αποθέµατα ιχθύων, όπως για παράδειγµα η αλλαγή του κλίµατος και η 
ρύπανση.  

2. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ  

2.1. Μετατροπή των συζητήσεών µας σε εύρυθµη εταιρική σχέση συνεργασίας  

Η ΕΕ έχει συνάψει διµερείς διαλόγους µε τους βασικούς διεθνείς εταίρους της, όπως 
είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα 
Ζηλανδία καθώς και η Ρωσία και η Κίνα. Στόχος αυτών των διαλόγων είναι η 
διασφάλιση της βιωσιµότητας της παγκόσµιας αλιείας, η δηµιουργία συµµαχιών για 
ζητήµατα διακυβέρνησης της αλιείας και η επίλυση προβληµάτων σε διµερή βάση.  

Υπάρχουν παραδοσιακά ισχυρές σχέσεις µε τους βόρειους γείτονες της ΕΕ, ιδίως µε 
τη Νορβηγία, στο πλαίσιο των λεγόµενων «βόρειων ρυθµίσεων». Οι εν λόγω 
ρυθµίσεις προβλέπουν την κοινή διαχείριση των πόρων στα ύδατα του Βόρειου 

                                                 
2 Οι προσανατολισµοί για την εξωτερική διάσταση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής 

θεσπίστηκαν µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Αναπτύσσοντας 
τη διεθνή διάσταση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM 
(2009)536 τελικό)  

3 Η ΜΒΑ αποτελεί τη µέγιστη απόδοση (ή ποσότητα αλιευµάτων) η οποία µπορεί να ληφθεί από τα 
αποθέµατα ειδών για αόριστο χρονικό διάστηµα. Θεµελιώδους σηµασίας για την έννοια της 
βιώσιµηςσυλλογής, η έννοια της ΜΒΑ έχει ως στόχο τη διατήρηση του µεγέθους του πληθυσµού στο 
σηµείο του µέγιστου ρυθµού ανάπτυξης µέσω της συλλογής των αλιευµάτων που θα έπρεπε κανονικά 
να προστεθούν στον πληθυσµό, επιτρέποντας στον πληθυσµό να εξακολουθήσει να είναι παραγωγικός 
επ' αόριστον 
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Ατλαντικού, της Αρκτικής, της Βαλτικής και της Βόρειας θάλασσας. Πιο πρόσφατα, 
η διµερής συµφωνία ΕΕ-Ρωσίας για την κοινή διαχείριση της Βαλτικής Θάλασσας 
τέθηκε σε ισχύ το 2009. Όσον αφορά τα άκρως µεταναστευτικά και 
αλληλοεπικαλυπτόµενα αποθέµατα (συµπεριλαµβανοµένων του σκουµπριού και του 
είδους προσφυγάκι) στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, η ΕΕ συνεργάζεται µε τους 
ίδιους βόρειους γείτονες στα φόρουµ των παράκτιων κρατών. Η Επιτροπή θα 
εξετάσει καλύτερες προσεγγίσεις για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στις περιφερειακές διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες 
θα επιδιωχθεί η διαχείριση των πόρων σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης. 

Ταυτόχρονα, η σχέση της ΕΕ µε τις γειτονικές τρίτες χώρες εξακολουθεί να 
καθοδηγείται από τις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) µέσω της 
οποίας η ΕΕ προσφέρει στους γείτονές της µια προνοµιακή σχέση, η οποία βασίζεται 
σε µια αµοιβαία δέσµευση σε κοινές αξίες (δηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα, 
κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, αρχές της οικονοµίας της αγοράς και 
βιώσιµη ανάπτυξη. Η ΕΠΓ αποτελεί επίσης τον κατάλληλο φορέα της 
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ µε τις γειτονικές χώρες εταίρους της 
ΕΠΓ, ενθαρρύνοντας τους φορείς της Βαλτικής Θάλασσας, της Μεσογείου και της 
Μαύρης Θάλασσας να οικοδοµήσουν και να ενισχύσουν τους µηχανισµούς για τις 
ανταλλαγές από οµοτίµους για τις οποίες η ΕΕ µπορεί να παράσχει πρωτοβουλίες, 
καθώς και ενίσχυση.  

Θέτοντας ένα τέλος στην παράνοµη αλιεία 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα κύρια προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει σήµερα η αλιεία, όπως η καταπολέµηση της παράνοµης, λαθραίας και 
άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας και η µείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, η 
ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει υποστήριξη από άλλους παγκόσµιους φορείς. 

Η Επιτροπή προτείνει την έναρξη, από τα τέλη του 2013, συζητήσεων µε άλλα 
µεγάλα κράτη εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων, ιδίως τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία4, 
για την εφαρµογή µιας κοινής προσέγγισης για την απαγόρευση της εισόδου 
προϊόντων ΠΛΑ αλιείας σε αυτές τις αγορές. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα µπορούσε 
να βασιστεί στον κανονισµό ΠΛΑ της ΕΕ 5  και θα ανοίξει τον δρόµο για την 
εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας την επόµενη δεκαετία, κυρίως αν συµµετέχουν άλλοι 
βασικοί φορείς. Η Επιτροπή θα είναι ανοικτή στο εγγύς µέλλον για την εφαρµογή 
κοινών µηχανισµών για την ανταλλαγή πληροφοριών και την εναρµόνιση των 
προσεγγίσεων µε τους φορείς ΠΛΑ (κράτη σηµαίας ή στόλοι) µε τους εταίρους της.  

∆ΡΑΣΗ 

• Εύρυθµη εταιρική σχέση συνεργασίας µε βασικούς εταίρους µε σκοπό την 
ανάπτυξη µιας κοινής προσέγγισης κατά της ΠΛΑ αλιείας.  

                                                 
4 Οι χώρες αυτές αποτελούν µαζί µε την ΕΕ, τα δύο τρίτα της παγκόσµιας αγοράς αλιευτικών προϊόντων· 

βλ. Η κατάσταση της παγκόσµιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 2010, FAO, Ρώµη 2010 
5 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 την κατάργηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999.  
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Πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα – ένα παγκόσµιο ζήτηµα 

Στο πλαίσιο επίτευξης της συµβατότητας των επιπέδων θνησιµότητας λόγω αλιείας 
µε τη ΜΒΑ το αργότερο έως το 2015, η Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει µια 
πολιτική πρωτοβουλία υψηλού επιπέδου προκειµένου να συζητήσει για τις 
δυνατότητες µείωσης της αλιευτικής ικανότητας σε παγκόσµιο επίπεδο έως το 2013. 
Μια τέτοια πρωτοβουλία θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες των αναπτυσσόµενων 
κρατών και θα συνάδει µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ η οποία θα προτείνει τη 
διαχείριση µε βάση τα δικαιώµατα ως έναν από τους κύριους µηχανισµούς για την 
επίτευξη της µείωσης της αλιευτικής ικανότητας.  

∆ΡΑΣΗ 

• Έως τα τέλη του 2013 θα οργανωθεί διάσκεψη υψηλού επιπέδου 
προκειµένου να συζητηθούν τρόποι µείωσης της αλιευτικής ικανότητας 
ώστε να ανοίξει ο δρόµος για µια διαδικασία που θα αποσκοπεί στην 
αντιµετώπιση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε παγκόσµιο 
επίπεδο.  

2.2. Σεβασµός και ενδυνάµωση της συνολικής δοµής για τη διακυβέρνηση στον τοµέα 
της αλιείας  

Σε παγκόσµιο επίπεδο, η ΕΕ συµµετέχει στις εργασίες των Ηνωµένων Εθνών, ως 
συµβαλλόµενο µέρος στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας 6  καθώς και ως µέρος της συµφωνίας των Ηνωµένων Εθνών για τα 
αποθέµατα ιχθύων7. Η ΕΕ είναι επίσης ενεργό µέλος του Οργανισµού Τροφίµων και 
Γεωργίας (FAO) των Ηνωµένων Εθνών και συµµετέχει στις εργασίες του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

Υπάρχουν βασικοί φορείς για την προώθηση των συζητήσεων σχετικά µε την 
προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Από τη στιγµή της 
επίτευξης των εν λόγω συµφωνιών στο πλαίσιο αυτών των φόρουµ (π.χ. για την 
προστασία των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστηµάτων στο πλαίσιο του ΟΗΕ), οι εν 
λόγω πράξεις έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε ένα πιο λειτουργικό επίπεδο µέσω 
της θέσπισης συγκεκριµένων µέτρων διατήρησης από περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας (ΠΟ∆Α). Η συµµετοχή της ΕΕ σε αυτούς τους χώρους 
πρέπει συνεπώς να επικεντρωθεί και να ενισχυθεί, προς τις εξής κατευθύνσεις: 

– Συνέχιση της προώθησης πρωτοβουλιών οι οποίες επικεντρώνονται στον ρόλο 
των κρατών λιµένα και των κρατών σηµαίας για την καταπολέµηση των 
δραστηριοτήτων ΠΛΑ στο πλαίσιο του FAO, όπως η συµφωνία του 2009 για 
κράτη λιµένα ή οι τεχνικές διαβουλεύσεις όσον αφορά τις επιδόσεις του 
κράτους σηµαίας· 

                                                 
6 UNCLOS (Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας), 1982, γνωστή και ως 

σύµβαση του Montego Bay  
7 Συµφωνία για την εφαρµογή των διατάξεων της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της 

Θάλασσας (UNCLOS) σχετικά µε τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόµενων 
αποθεµάτων και των άκρως µεταναστευτικών αποθεµάτων ιχθύων, UNFSA, 1995, γνωστή και ως 
συµφωνία της Νέας Υόρκης.  
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– Συνέχιση της υποστήριξης της ιδέα του να εξεταστούν βασικά ζητήµατα που 
προκαλούν ανησυχία, όπως η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, οι 
απορρίψεις, τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα και οι επιπτώσεις ορισµένων 
αλιευτικών εργαλείων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, σε επίπεδο ΟΗΕ 

– Προώθηση της καθιέρωσης ισότιµων όρων ανταγωνισµού για τα αλιευτικά 
σκάφη σε ύδατα των ΠΟ∆Α και τρίτων χωρών, για να αποφευχθεί µια 
«εξίσωση προς τα κάτω», όπου θα µπορούσε να γίνει κατάχρηση ενός 
λιγότερου αυστηρού πλαισίου διαχείρισης εις βάρος των πόρων. Μια τέτοια 
δράση θα εφαρµοστεί µε την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης των κρατών 
σηµαίας για την υπεύθυνη συµπεριφορά των σκαφών τους.  

∆ΡΑΣΕΙΣ  

Η Επιτροπή θα προτείνει στο Συµβούλιο:  

• να συνεχίσει να υλοποιεί φιλόδοξες προτάσεις για το ψήφισµα της ετήσιας 
γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά µε τη βιώσιµη αλιεία· 

• να ενισχύσει τη στήριξη για την ανάπτυξη διεθνών πράξεων για τη 
διατήρηση και διαχείριση των αποθεµάτων ιχθύων στο πλαίσιο του FAO· 

• να ξεκινήσει µια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΟΗΕ για ένα παγκόσµιο σύστηµα 
πιστοποίησης για την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας. 

• να πρωθήσει την τήρηση υψηλών προδιαγραφών βιωσιµότητας από τρίτους 
ενδιαφερόµενους στις ανοικτές θάλασσες και στα ύδατα τρίτων χωρών  

2.3. Συµβολή στην πιο αποτελεσµατική λειτουργία των ΠΟ∆Α  

Οι ΠΟ∆Α αποτελούν τα βασικά φόρουµ για τη διατήρηση και διαχείριση των 
κοινών και µεταναστευτικών αποθεµάτων ιχθύων. Στο πλαίσιο της UNCLOS καθώς 
και της συµφωνίας των Ηνωµένων Εθνών για τα αποθέµατα ιχθύων, η ΕΕ έχει 
δεσµευτεί να συµµετάσχει στις εργασίες διαφόρων ΠΟ∆Α, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει πραγµατικό συµφέρον8 όσον αφορά τα αλιεύµατα που διαχειρίζονται οι εν λόγω 
οργανώσεις ως αλιευτικό έθνος ή κράτος της αγοράς. Ο ρόλος της ΕΕ σε αυτά τα 
φόρουµ έχει ενισχυθεί σηµαντικά από το 1999, όταν δόθηκε στη δηµοσιότητα η 
τελευταία «Ανακοίνωση σχετικά µε τη συµµετοχή της Κοινότητας στις 
Περιφερειακές Οργανώσεις Αλιείας (ΠΟΑ)»9.  

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των ΠΟ∆Α για τη βιώσιµη διαχείριση των πόρων στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, τα αλιευτικά αποθέµατα εξακολούθησαν να 
µειώνονται. Ποσοστό σχεδόν 85% των παγκόσµιων αλιευτικών αποθεµάτων για το 
οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, αποτελεί αντικείµενο πλήρους ή υπερβολικής 
εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από 

                                                 
8 Το «πραγµατικό συµφέρον» µπορεί να προκύψει από την αλιεία στην ανοικτή θάλασσα, από την 

ιδιότητα του παράκτιου κράτους µε µια ΑΟΖ η οποία περιλαµβάνεται σε περιοχή αρµοδιότητας 
ΠΟ∆Α, ή από την ιδιότητα του εισαγωγέα αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται σε περιοχή την οποία 
διαχειρίζεται µια ΠΟ∆Α. 

9 COM(1999) 613 τελικό, 08.12.1999 
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τον Οργανισµό Επισιτισµού και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO)10. Αυτή η 
τάση παρατηρείται εδώ και πολλές δεκαετίες και αντανακλά την αυξηµένη 
εκµετάλλευση των αποθεµάτων ιχθύων, ιδίως λόγω της αυξανόµενης ζήτησης των 
καταναλωτών για αλιευτικά προϊόντα.  

Στον βραχυπρόθεσµο έως µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, η ΕΕ θα πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην αντιµετώπιση των βασικών δυσχερειών που 
εµποδίζουν τις ΠΟ∆Α να εκπληρώσουν το έργο τους, κατευθύνοντας τις δράσεις της 
στις ακόλουθες γραµµές πολιτικής: 

• Η λειτουργία των ΠΟ∆Α πρέπει να ενισχυθεί µέσω ανασκοπήσεων των 
επιδόσεων οι οποίες διενεργούνται συστηµατικά, σύµφωνα µε τα συναφή 
ψηφίσµατα του ΟΗΕ· 

• Πιο αξιόπιστα επιστηµονικά δεδοµένα και συµβουλές πρέπει να είναι 
διαθέσιµα στις ΠΟ∆Α µέσω της αύξησης των επενδύσεων της ΕΕ όσον αφορά 
τη συλλογή δεδοµένων, την εφαρµοσµένη έρευνα, την επιστηµονική γνώση 
και σε επιστηµονικές δραστηριότητες των ΠΟ∆Α, ενθαρρύνοντας παράλληλα 
άλλα µέλη των ΠΟ∆Α να πράξουν το ίδιο. Η ΕΕ πρέπει επίσης να προωθήσει 
ένα ευρύτερο πεδίο παροχής επιστηµονικών συµβουλών, κυρίως µέσω της 
εφαρµογής της προληπτικής και της οικοσυστηµικής προσέγγισης καθώς και 
της συµπλήρωσής τους µε τα εργαλεία της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης· 

• Προκειµένου να διορθωθεί η υφιστάµενη κατάσταση της ελλιπούς 
συµµόρφωσης ορισµένων µελών µε τα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης των 
ΠΟ∆Α, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τα εξής: 

– περιοδική επανεξέταση των αρχείων συµµόρφωσης κάθε επιµέρους 
µέλους στις αντίστοιχες ΠΟ∆Α· 

– προσδιορισµό των λόγων έλλειψης συµµόρφωσης (πχ. έλλειψη 
ικανότητας στις αναπτυσσόµενες χώρες) και αντιµετώπισή τους µε 
κατάλληλο και εστιασµένο τρόπο· 

– ανάπτυξη και εφαρµογή διαφανών και χωρίς διακρίσεις κυρώσεων σε 
περιπτώσεις σαφούς έλλειψης συµµόρφωσης ή πολιτικής δέσµευσης από 
τα µέλη. Αυτή η διαδικασία θα µπορούσε να συνοδεύεται από κίνητρα 
ανταµοιβής «συµµορφούµενων» και «διαφανών» φορέων (κράτη 
σηµαίας ή στόλοι).  

• Η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα αποτελεί ένα ζήτηµα που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί τόσο σε πολυµερές επίπεδο (λήψη πρωτοβουλίας από την ΕΕ 

                                                 
10 Η κατάσταση της παγκόσµιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2010, FAO, Ρώµη 2010, σ. 35. Από τα 

θαλάσσια αποθέµατα που ελέγχονται από τον FAO, περισσότερο από το ήµισυ (53%) εκτιµάται ότι 
αξιοποιούνται πλήρως, 28% υφίστανται υπερεκµετάλλευση, 3% εξαντλούνται και το 1% αποτελούν 
αντικείµενο αποκατάστασης ύστερα από κίνδυνο εξάλειψης. Ποσοστό 3% των αποθεµάτων εκτιµάται 
πως υφίστανται υποεκµετάλλευση και 12% µερική εκµετάλλευση. Από τον τόνο και τα συγγενή είδη, 
των οποίων η κατάσταση εκµετάλλευσης είναι γνωστή, πιθανόν έως και το 60% των αποθεµάτων 
υφίστανται πλήρη εκµετάλλευση, έως και 35% των αποθεµάτων έχουν ταξινοµηθεί ως υφιστάµενα 
υπερεκµετάλλευση ή εξαντληµένα, µε λίγα µόνο τα οποία φαίνεται να υφίστανται υποεκµετάλλευση 
(κυρίως η παλαµίδα). 
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από κοινού µε τους κύριους εταίρους της) και σε επίπεδο ΠΟ∆Α. Η ΕΕ πρέπει 
να υποστηρίξει την αντιµετώπιση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας 
µέσω της αναθεώρησης των βέλτιστων διαθέσιµων επιστηµονικών συµβουλών 
σχετικά µε τα βιώσιµα επίπεδα των αλιευµάτων και της εξέτασης µέτρων για 
την αντιµετώπισή της. Τα µέτρα αυτά θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν 
πάγωµα ή µείωση της αλιευτικής ικανότητας, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τις προσδοκίες των αναπτυσσόµενων κρατών να αναπτύξουν τον δικό τους 
αλιευτικό τοµέα.  

• Η λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα µέτρα διαχείρισης µέσω συναίνεσης είναι η 
καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου συµµόρφωσης. 
Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει µια µεταρρύθµιση των συστηµάτων 
λήψης αποφάσεων των ΠΟ∆Α, κυρίως για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, σύµφωνα µε την πιο προοδευτική και αποτελεσµατική 
διαδικασία που θεσπίστηκε πρόσφατα στη σύµβαση της ΠΟ∆Α νοτίου 
Ειρηνικού11.  

• Προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική βάση των ΠΟ∆Α και να ενθαρρυνθεί 
περαιτέρω η υπεύθυνη χρήση των πόρων από τους στόλους, η ΕΕ πρέπει να 
προωθήσει την έννοια καταβολής από τις επιχειρήσεις, τα σκάφη των οποίων 
φέρουν σηµαία µέλους των ΠΟ∆Α, τέλους στις ΠΟ∆Α για την πρόσβαση στην 
αλιεία ανοικτής θάλασσας. Ένα καλά µελετηµένο σύστηµα πρόσβασης επί 
πληρωµή το οποίο θα αναπτυχθεί σε πλήρη συµµόρφωση µε την UNCLOS θα 
µπορούσε να λειτουργήσει ως συµπληρωµατικός παράγοντας για την πρόληψη 
της «τραγωδίας των κοινών αγαθών»12.  

∆ΡΑΣΕΙΣ 
Η Επιτροπή θα προτείνει στο Συµβούλιο:  

• να ενθαρρύνει την επανεξέταση των επιδόσεων των ΠΟ∆Α, µε στόχο την 
ολοκλήρωση των πρώτων ανασκοπήσεων από όλες τις οργανώσεις έως το 
τέλος του 2013 και στη συνέχεια τη διενέργειά τους σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα (3 έως 5 έτη)· 

• να προωθήσει τη ιδέα ενός συστήµατος πρόσβασης επί πληρωµή µέσω της 
καταβολής τελών για την καταχώρηση των σκαφών στους καταλόγους 
αδειοδοτούµενων σκαφών των ΠΟ∆Α, σε περιορισµένο αριθµό ΠΟ∆Α· 

• να προωθήσει δράσεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο µε 
συνεκτικό και δοµηµένο τρόπο, προκειµένου να επιτραπεί στις οργανώσεις 
να εκπληρώσουν το έργο τους. Αυτό θα διασφαλίσει ένα βιώσιµο και 
ρυθµιστικό επίπεδο αλιευτικών δραστηριοτήτων (βασιζόµενων στη ΜΒΑ) 
όσον αφορά τα αποθέµατα στο πλαίσιο της αρµοδιότητας των ΠΟ∆Α, καθώς 
και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.  

                                                 
11 Σύµβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων ανοικτής θάλασσας στον νότιο 

Ειρηνικό Ωκεανό, άρθρα 16, 17 
12 Η τραγωδία των κοινών αγαθών είναι ένα δίληµµα το οποίο προκύπτει από την κατάσταση στην οποία 

πολλά άτοµα, που ενεργούν ανεξάρτητα και λογικά κρίνοντας σύµφωνα µε το δικό τους συµφέρον, θα 
καταστρέψουν τελικά έναν κοινό περιορισµένο πόρο, ακόµα και όταν έχει καταστεί σαφές ότι δεν 
αποτελεί για κανέναν µακροπρόθεσµο συµφέρον να συµβεί κάτι τέτοιο. 
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3. ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

3.1. Ισχύουσες συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης και οι ελλείψεις τους 

Οι διµερείς αλιευτικές συµφωνίες µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών αποτελούσαν 
πάντα ένα χαρακτηριστικό της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η µεταρρύθµιση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής το 2002 επέφερε σηµαντικές αλλαγές σε διµερείς 
συµφωνίες, δίνοντας έµφαση στην προσέγγιση της εταιρικής σχέσης και στην 
ανάπτυξη της βιώσιµης αλιείας στις χώρες εταίρους. Οι ισχύουσες συµφωνίες 
αλιευτικής σύµπραξης (ΣΑΣ) έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στα σκάφη της ΕΕ να 
αλιεύουν, σε ένα κανονιστικό και νοµικά ασφαλές περιβάλλον, πλεονάζοντες 
πόρους13 στις αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες (ΑΟΖ) αρκετών τρίτων χωρών14.  

Οι ΣΑΣ αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης ενός βιώσιµου αλιευτικού τοµέα 
στις χώρες εταίρους. Με αυτόν τον τρόπο, τείνουν να έχουν θετικές οικονοµικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις. Ειδικότερα, συµβάλλουν θετικά στις τοπικές οικονοµίες 
µέσω της απασχόλησης ναυτικών, εκφορτώσεων, βιοµηχανιών επεξεργασίας 
αλιευτικών προϊόντων, ενώ συµβάλλουν επίσης στον εφοδιασµό τροφίµων στις 
χώρες εταίρους. 

Παρά τις αρκετές βελτιώσεις, σηµαντικές ελλείψεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τη 
λειτουργία αυτών των ΣΑΣ, όπως τονίστηκε πρόσφατα κατά τη διενέργεια 
διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο 200915:  

• Η επιστηµονική γνώση όσον αφορά ορισµένα αποθέµατα σε ξένα ύδατα είναι 
ανεπαρκής για τον καθορισµό του συνολικού µεγέθους του πλεονάσµατος· 

• Οι όροι και οι προϋποθέσεις των αλιευτικών συµφωνιών που συνήφθησαν από 
χώρες εταίρους µε άλλες χώρες (µη µέλη της ΕΕ) δεν είναι συνήθως γνωστές 
στην ΕΕ· 

• Συνεπώς, είναι συχνά αδύνατη η αξιολόγηση της συνολικής αλιευτικής 
προσπάθειας που επικεντρώνεται στα αποθέµατα και ο καθορισµός του 
µεριδίου του πλεονάσµατος που αποτελεί αντικείµενο βιώσιµης αλίευσης από 
τον στόλο της ΕΕ·  

• Υπάρχουν όρια όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης πολλών χωρών 
εταίρων όταν πρόκειται για την αποτελεσµατική χρήση των κονδυλίων ΣΑΣ 
που χορηγήθηκαν για την ενίσχυση του τοµέα.  

                                                 
13 Το µερίδιο επί των επιτρεπόµενων αλιευµάτων που το παράκτιο κράτος δεν µπορεί ή δεν επιθυµεί να 

εκµεταλλευτεί· βλ. άρθρο 62 παράγραφος 2 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της 
Θάλασσας.  

14 Βλ. παράρτηµα 2 για µια επισκόπηση των υφιστάµενων διµερών αλιευτικών συµφωνιών και των 
κύριων χαρακτηριστικών τους. Προκειµένου να είναι πλήρως λειτουργικές, οι διµερείς αλιευτικές 
συµφωνίες πρέπει να συνοδεύονται από ένα πρωτόκολλο το οποίο καθορίζει τις ιδιαιτερότητες των 
αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς. Συµφωνίες χωρίς ένα πρωτόκολλο σε 
ισχύ ή στη διαδικασία επικύρωσης, αναφέρονται ως «λανθάνουσες».  

15 Σύνοψη της διαβούλευσης σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
SEC(2010)428 τελικό, 16.4.2010. 
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχύουσες ΣΑΣ θα πρέπει να µετατραπούν σε συµφωνίες 
βιώσιµης αλιείας (ΣΒΑ) οι οποίες θα επικεντρώνονται στη διατήρηση των πόρων και 
στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα.  

3.2. Καλύτερη προώθηση µακροπρόθεσµης διατήρησης και βιωσιµότητας των πόρων. 

Οι ΣΒΑ θα πρέπει να βασίζονται πάντα στις βέλτιστες διαθέσιµες επιστηµονικές 
συµβουλές, χρησιµοποιώντας την έννοια της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης (ΜΒΑ) 
ως αναφορά.  

Η Επιτροπή θα διενεργήσει επιστηµονικούς ελέγχους για την αξιολόγηση των 
υφιστάµενων συµφωνιών πολλών ειδών αλιευµάτων που θα αποτελούνται από 
ανεξάρτητες αξιολογήσεις των διαθέσιµων επιστηµονικών στοιχείων από οµοτίµους. 
Σε αυτήν τη βάση και σύµφωνα µε την οικοσυστηµική προσέγγιση, θα αποφασίσει 
αν είναι απαραίτητο να επικεντρώσει εκ νέου αυτές τις συµφωνίες σε είδη για τα 
οποία το επίπεδο επιστηµονικής γνώσης είναι επαρκές και η συνολική αλιευτική 
προσπάθεια γνωστή16. Όσον αφορά τις συµφωνίες για τον τόνο, τα επιστηµονικά 
δεδοµένα τα οποία παρέχονται από τις σχετικές ΠΟ∆Α θα χρησιµοποιηθούν µε πιο 
αυστηρό τρόπο. Οι διατάξεις υποβολής εκθέσεων για τα αλιεύµατα θα πρέπει να 
τηρούνται από τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα αντιµετωπίσει καταγγελίες µη 
συµµόρφωσης µε άµεσο και δίκαιο τρόπο.  

Η Επιτροπή θα προσπαθήσει επίσης οι ΣΒΑ να περιλαµβάνουν µια ρήτρα 
διαφάνειας, σύµφωνα µε την οποία η αθροιστική αλιευτική προσπάθεια σε µια 
δεδοµένη χώρα εταίρο θα γνωστοποιείται στην ΕΕ.  

∆ΡΑΣΕΙΣ  

Η Επιτροπή πρόκειται: 

• να διενεργεί συστηµατικά επιστηµονικούς ελέγχους προκειµένου να 
αξιολογούνται τα αποθέµατα πριν τη διαπραγµάτευση νέων προτοκόλλων σε 
συµφωνίες πολλών ειδών· 

• να διασφαλίσει τη συµµόρφωση των κρατών µελών µε τους κανόνες 
υποβολής εκθέσεων για τα αλιεύµατα που ισχύουν στα ύδατα χωρών 
εταίρων, µεταξύ άλλων µέσω της πλήρους χρήσης των υφιστάµενων 
νοµικών πράξεων, όπως για παράδειγµα ο κανονισµός ΠΛΑ·  

• να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συνολικές αλιευτικές προσπάθειες στα ύδατα 
τρίτων χωρών µέσω ειδικών ρητρών σε διµερείς συµφωνίες και µέσω 
επαφών µε λοιπούς τρίτους ενδιαφερόµενους.  

3.3. Ενίσχυση της διακυβέρνησης των διµερών αλιευτικών συµφωνιών  

Οι ισχύουσες ΣΑΣ πρέπει να µεταρρυθµιστούν ώστε να παρασχεθεί ένα λειτουργικά 
αυτόνοµο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών 

                                                 
16 Οι ισχύουσες ΣΑΣ διακρίνονται σε (α) εκείνες που καλύπτουν αποκλειστικά τον τόνο και τα συναφή 

άκρως µεταναστευτικά είδη (συµφωνίες τόνου), και (β) εκείνες οι οποίες καλύπτουν άλλα είδη 
(γνωστές επίσης ως µικτές συµφωνίες). Λόγω της κάλυψής τους από τις ΠΟ∆Α, οι επιστηµονικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα αποθέµατα τόνου είναι γενικά καλύτερες σε σχέση µε άλλα είδη.  
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της ΕΕ στα ύδατα τρίτων χωρών. Η εφαρµογή των συµφωνιών πρέπει να 
απλοποιηθεί, θα πρέπει να παρέχει καλύτερα µέσα αντιµετώπισης των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και θα πρέπει να µειωθούν οι δηµόσιες 
επιχορηγήσεις για το κόστος πρόσβασης.  

Οι ΣΒΑ πρέπει να είναι πιο εύκολο να εφαρµοστούν και να τηρηθούν. Ως εκ τούτου 
θα πρέπει να βασίζονται σε «υποδείγµατα συµφωνιών» και θα πρέπει να θεσπιστούν 
τυποποιηµένες ρήτρες. Όσον αφορά τις άδειες αλιείας που έχουν εκδοθεί και η 
διαχείρισή τους γίνεται βάσει των συµφωνιών, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι 
διοικητικές διαδικασίες. Η Επιτροπή θα διατυπώσει το 2012 µια πρόταση 
αναθεώρησης του κανονισµού για τις άδειες αλιείας17.  

Θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί µια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε όλες 
τις µελλοντικές συµφωνίες, όπως συµβαίνει ήδη µε τα πρωτόκολλα που έχουν 
πρόσφατα µονογραφηθεί, ώστε οι παραβιάσεις των βασικών και θεµελιωδών 
στοιχείων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών αρχών να 
οδηγήσουν τελικά στην αναστολή του πρωτοκόλλου της συµφωνίας. Η ρήτρα αυτή 
θα πρέπει να ακολουθεί το παράδειγµα των διατάξεων που προβλέπονται από τη 
συµφωνία του Κοτονού18, κατά περίπτωση, ή από άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις 
και συµφωνίες.  

Η ρήτρα αποκλειστικότητας στις ισχύουσες ΣΑΣ απαγορεύει στα σκάφη της ΕΕ να 
αλιεύουν εκτός του κανονιστικού πλαισίου της συµφωνίας, εκεί όπου αυτή υπάρχει 
και εγγυάται ότι όλα τα σκάφη της ΕΕ υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. 
Προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της ρήτρας αποκλειστικότητας 
µέσω της µετανηολόγησης, οι µελλοντικές αλιευτικές συµφωνίες θα πρέπει να 
προβλέπουν ότι ένα σκάφος της ΕΕ το οποίο αλλάζει σηµαία προκειµένου να 
απαλλαγεί των υποχρεώσεών του ή να αποκτήσει πρόσθετες αλιευτικές δυνατότητες 
δεν θα επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην ΑΟΖ χώρας εταίρου.  

Ο αλιευτικός κλάδος της ΕΕ θα πρέπει να λάβει ένα δίκαιο µερίδιο του κόστους 
πρόσβασης σε πλεονασµατικούς πόρους τρίτων χωρών. Η ενίσχυση από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ θα πρέπει να µειωθεί αναλόγως.  

∆ΡΑΣΕΙΣ  

Η Επιτροπή πρόκειται: 

• να διατυπώσει µια πρόταση έως το 2012 για την αναθεώρηση του 
κανονισµού για τις άδειες αλιείας προκειµένου να απλοποιηθεί η διαχείριση 
των αδειών αλιείας· 

• να επιδιώξει να καταστήσει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη ΣΒΑ και για τη διατήρηση των 

                                                 
17 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε τις άδειες 

αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση 
σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3317/94. 

18 Η συµφωνία του Κοτονού αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ 
αναπτυσσόµενων χωρών και της ΕΕ. Από το 2000, αποτέλεσε το πλαίσιο για τις σχέσεις της ΕΕ µε 79 
χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).  
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αλιευτικών συνεργασιών µε τρίτες χώρες· 

• να επιδιώξει να θεσπίσει στις διµερείς συµφωνίες διατάξεις για την 
απαγόρευση της καταχρηστικής µετανηολόγησης.  

• να στοχεύσει στην αύξηση της συµβολής των πλοιοκτητών στο κόστος 
πρόσβασης στα ύδατα τρίτων χωρών.  

3.4. Πιο αποτελεσµατική στήριξη στην αειφόρο αλιεία σε χώρες εταίρους 

Η χρηµατοδοτική στήριξη της ΕΕ στην τοµεακή πολιτική των τρίτων χωρών θα 
πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριµένα και µετρήσιµα οφέλη για τις χώρες εταίρους 
µεταξύ άλλων και στον τοµέα της βιώσιµης τοπικής αλιείας. Θα πρέπει να στοχεύει 
στην ενίσχυση της διοικητικής και επιστηµονικής τους ικανότητας και να 
επικεντρώνεται κυρίως σε δραστηριότητες παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας, 
συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης της ΠΛΑ αλιείας. Η βελτίωση των 
επιστηµονικών συµβουλών και η ανάπτυξη της ικανότητας θα πρέπει επίσης να 
αποτελέσουν προτεραιότητα για τη στήριξη των χωρών εταίρων από την ΕΕ στο 
πλαίσιο των ΣΒΑ.  

Ταυτόχρονα, οι τοµεακές ενισχύσεις θα πρέπει να καταστούν πιο αποτελεσµατικές, 
καλύτερα στοχευµένες και να αξιολογούνται τακτικά. Θα πρέπει να ζητείται από 
χώρες εταίρους εγγύηση αποτελέσµατος και η επιβολή προϋποθέσεων θα πρέπει να 
ενισχυθεί, ώστε καµία πληρωµή να µην πραγµατοποιείται όταν δεν υπάρχουν 
αποτελέσµατα. Η Επιτροπή θα αναπτύξει γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την 
παρακολούθηση των κονδυλίων τοµεακών ενισχύσεων στο πλαίσιο όλων των 
αλιευτικών συµφωνιών, οι οποίες µπορούν στη συνέχεια να προσαρµοστούν στις 
ειδικές συµφωνίες. 

Η Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης να αυξήσει την προστιθέµενη αξία των τοµεακών 
ενισχύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη του αλιευτικού τοµέα των χωρών εταίρων 
λαµβάνοντας καλύτερα υπόψη τις συνολικές στρατηγικές και τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται σε κάθε µια από αυτές.  

∆ΡΑΣΕΙΣ  

Η Επιτροπή πρόκειται: 

• να προτείνει την αποσύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις των πληρωµών 
τοµεακών ενισχύσεων από τις πληρωµές των δικαιωµάτων πρόσβασης στις 
αλιευτικές δραστηριότητες και θα καθορίσει τις τοµεακές ενισχύσεις, υπό 
το πρίσµα των αναγκών και της ικανότητας απορρόφησης των χωρών 
εταίρων· 

• να επιδιώξει τη θέσπιση ισχυρότερων προϋποθέσεων στο επίπεδο των 
τοµέων, ώστε οι πληρωµές να συνδέονται µε την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρµογή της τοµεακής στήριξης.  

• να στηρίξει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων για τη βελτίωση της 
συλλογής στοιχείων και την παροχή ακριβών επιστηµονικών συµβουλών.  
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4. ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Για την εκπλήρωση των στόχων που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, η 
φωνή της ΕΕ πρέπει να είναι πιο ισχυρή σε διάφορα παγκόσµια φόρουµ µέσω 
µεγαλύτερων συνεργειών µεταξύ των δράσεων και των πολιτικών της σε θέµατα 
διακυβέρνησης της διεθνούς αλιείας και στους τοµείς της ανάπτυξης, του εµπορίου, 
του περιβάλλοντος, της έρευνας και της καινοτοµίας, της εξωτερικής πολιτικής και 
άλλων. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ άλλων σύµφωνα µε τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις:  

– Ο συντονισµός των αλιευτικών δραστηριοτήτων και των αναπτυξιακών 
πολιτικών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η αναγνώριση των προσδοκιών των 
αναπτυσσόµενων κρατών να δηµιουργήσουν τον δικό τους τοµέα αλιείας 
συνδέεται µε την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καθηκόντων τους για τη 
βιώσιµη διαχείριση της αλιείας. 

– Οι συνέργειες µεταξύ των µελλοντικών αλιευτικών συµφωνιών και των 
αναπτυξιακών πολιτικών και µέσων και ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και άλλες πολιτικές όπως η πολιτική έρευνας και 
καινοτοµίας θα συνεχιστούν. 

– Στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα 
συνεχίσει να στηρίζει στρατηγικές και προγράµµατα που συνδέονται µε την 
αλιεία, όπως είναι η ασφάλεια στη θάλασσα και η καταπολέµηση της 
πειρατείας, στο πλαίσιο των συνολικών της στρατηγικών σύµπραξης και 
συνεργασίας 

– Η ΕΕ ως µείζων εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων, απαγορεύει ήδη την 
εισαγωγή στην αγορά της προϊόντων ΠΛΑ αλιείας. Η εµπορική πολιτική της 
ΕΕ µπορεί επίσης να συµβάλει στη διασφάλιση της βιώσιµης αλιείας 
παγκοσµίως, µέσω της προώθησης της τήρησης των σχετικών διεθνών 
συµβάσεων και συµφωνιών στον τοµέα της διακυβέρνησης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των προτιµησιακών εµπορικών συµφωνιών. 

– Η συνοχή των περιβαλλοντικών και αλιευτικών στόχων θα διασφαλιστεί µέσω 
της συνεχούς ενσωµάτωσης πολιτικών που αναπτύχθηκαν από τους διεθνείς 
περιβαλλοντικούς οργανισµούς και συµβάσεις στις αποφάσεις διατήρησης και 
διαχείρισης των ΠΟ∆Α.  

∆ΡΑΣΕΙΣ  

Η Επιτροπή πρόκειται: 

• να αναπτύξει και να εφαρµόσει περιφερειακές στρατηγικές δραστηριοτήτων 
στους ωκεανούς και τις θάλασσες για τη βιώσιµη αλιεία, π.χ. στον Ειρηνικό 
και τον Ινδικό ωκεανό καθώς και στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

• να εγκρίνει, έως το τέλος του 2011, µια πρόταση δηµιουργίας νοµικού 
πλαισίου, το οποίο θα περιλαµβάνει επίσης µέτρα που σχετίζονται µε το 
εµπόριο, για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των αλιευτικών πόρων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

∆ιµερείς αλιευτικές συµφωνίες 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΧΩΡΑ-ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

Γροιλανδία 31 ∆εκεµβρίου 2012 14 307 244 ευρώ 

Γουϊνέα-Μπισάου 15 Ιουνίου 2011 7 500 000 ευρώ 

Μαυριτανία 31 Ιουλίου 2012 Από 86 000 000 ευρώ 
(1ο έτος) έως 
70 000 000 ευρώ (4ο 
έτος) 

Συµφωνίες πολλών 
ειδών «µεικτών 
τύπων» αλιευµάτων 

Μαρόκο 27 Φεβρουαρίου 2012 36 100 000 ευρώ 

Πράσινο Ακρωτήριο 31 Αυγούστου 2011  385 000 ευρώ 

Γκαµπόν 2 ∆εκεµβρίου 2011 860 000 ευρώ 

Ακτή Ελεφαντοστού 30 Ιουνίου 2013  595 000 ευρώ 

Συµφωνίες τόνου - 
∆υτική Αφρική 

Σάο Τοµέ και 
Πρίνσιπε 

Τέλη 2013 682 500 ευρώ 

Κοµόρες 31 ∆εκεµβρίου 2013 615 250 ευρώ 

Μαδαγασκάρη 31 ∆εκεµβρίου 2012 1 197 000 ευρώ 

Μοζαµβίκη 31 ∆εκεµβρίου 2011 900 000 ευρώ 

Συµφωνίες τόνου – 
Ινδικός ωκεανός 

Σεϋχέλλες 17 Ιανουαρίου 2014 5 600 000 ευρώ  

Κιριµπάτι 15 Σεπτεµβρίου 2012 478 400 ευρώ 

Μικρονησία 25 Φεβρουαρίου 2010 (νέο 
πρωτόκολλο πενταετούς διάρκειας 
στη διαδικασία επικύρωσης) 

559 000 ευρώ 

Συµφωνίες τόνου - 
Ειρηνικός 

Νήσοι Σολοµώντος 8 Οκτωβρίου 2012 400 000 ευρώ 

   

Γκάµπια Κανένα πρωτόκολλο σε ισχύ  

Γουινέα  Κανένα πρωτόκολλο σε ισχύ  

Ισηµερινή Γουινέα Κανένα πρωτόκολλο σε ισχύ  

Μαυρίκιος Κανένα πρωτόκολλο σε ισχύ  

Λανθάνουσες 
συµφωνίες 

Σενεγάλη Κανένα πρωτόκολλο σε ισχύ  
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