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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Προς µια ενοποιηµένη θαλάσσια πολιτική για καλύτερη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο της εκτεταµένης δηµόσιας διαβούλευσης που κατέληξε στην έγκριση 
της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ το 2007, υποστηρίχτηκε ευρέως 
ότι η αύξηση των θαλάσσιων οικονοµικών δραστηριοτήτων µπορεί να συνυπάρξει 
µε την προστασία του περιβάλλοντος και ότι είναι δυνατό να αναπτυχθεί µεταξύ 
τους σχέση συµβίωσης υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται κατάλληλοι οριζόντιοι 
µηχανισµοί και µηχανισµοί διακυβέρνησης. 

Η Μεσόγειος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα θαλάσσιας περιοχής όπου η 
ανθρώπινη δραστηριότητα µπορεί να αποφέρει µεγαλύτερο οικονοµικό κέρδος από 
τη θάλασσα µε πολύ λιγότερες επιπτώσεις στο οικοσύστηµα. Όµως, στην 
πραγµατικότητα υπάρχουν πάνω από είκοσι παράκτια κράτη µε ανόµοια επίπεδα 
οικονοµικής ανάπτυξης και διοικητικών ικανοτήτων, ενώ υφίστανται και πολιτικές 
διαφωνίες ακόµη και για την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων και των θαλάσσιων 
ζωνών. Σε αντίθεση µε άλλες ηµίκλειστες θάλασσες όπως η Βαλτική ή ο Εύξεινος 
Πόντος, µεγάλο µέρος της Μεσογείου παραµένει ανοικτή θάλασσα µε αποτέλεσµα 
να εγείρονται ιδιαίτερα ζητήµατα διακυβέρνησης. 

Επτά από τα παράκτια κράτη είναι µέλη της ΕΕ, δύο είναι υποψήφιες χώρες και τρία 
είναι πιθανές υποψήφιες χώρες που καλύπτονται από την πολιτική διεύρυνσης της 
ΕΕ. Τα υπόλοιπα έχουν ισχυρές και καλά εδραιωµένες σχέσεις µε την ΕΕ, κυρίως 
µέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Όλα τα κράτη, πλην ενός, είναι µέλη της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο. 

Στην παρούσα ανακοίνωση υπογραµµίζονται οι µηχανισµοί και τα εργαλεία που 
πρέπει να κινητοποιηθούν για να επιτευχθεί ενοποιηµένη προσέγγιση της 
διακυβέρνησης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στη λεκάνη της Μεσογείου. Η 
ανακοίνωση έχει ως στόχο να συµπληρώσει τις διάφορες τοµεακές δράσεις που 
προωθεί η ΕΕ στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αν και η Ολοκληρωµένη Θαλάσσια 
Πολιτική απευθύνεται κυρίως στα κράτη µέλη, η παρούσα ανακοίνωση κάνει 
έκκληση για ευρύτερη ενισχυµένη συνεργασία, στα ενδεδειγµένα επίπεδα, µε 
µεσογειακούς εταίρους που δεν είναι µέλη της ΕΕ. 

2. ΖΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Μέσω της Μεσογείου διακινείται το 30% κατ’ όγκο του δια θαλάσσης παγκόσµιου 
εµπορίου, από και προς τα περισσότερα από 450 λιµάνια και τερµατικούς σταθµούς 
της, καθώς και το ένα τέταρτο του δια θαλάσσης µεταφερόµενου πετρελαίου 
παγκοσµίως. Στις ακτές της κατοικούν πάνω από 150 εκατοµµύρια κάτοικοι, 
αριθµός που διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Ο µισός από 
τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο, κυρίως µικρού 
µεγέθους και µη βιοµηχανικά σκάφη, σε συνδυασµό µε αυξανόµενη παραγωγή 
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θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Πίεση στα ιχθυαποθέµατα εξασκούν επίσης σκάφη 
από χώρες της νότιας Μεσογείου και από κράτη εκτός της ΕΕ. 

Αυτή η εξαιρετικά υψηλή πίεση στο µεσογειακό οικοσύστηµα για οικονοµικές 
δραστηριότητες συνεχίζει να αυξάνεται. Παρόλο που ο κλάδος επηρεάζεται σοβαρά 
από την τρέχουσα οικονοµική κρίση, αναµένεται ότι η θαλάσσια κυκλοφορία θα 
συνεχίσει πιθανώς να επεκτείνεται περαιτέρω ως αποτέλεσµα των αυξηµένων 
µεταφορικών αναγκών για επιβάτες, τουρίστες και εµπορεύµατα, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ενέργειας. Ο τουρισµός µε κρουαζιερόπλοια, για 
παράδειγµα, αναπτύσσεται ταχύτατα και κάθε µεγάλο λιµάνι της Μεσογείου 
υποδέχεται ετησίως πάνω από 1 εκατοµµύριο τουρίστες κρουαζιερόπλοιων. 
Αναπτύσσονται υποδοµές, τουριστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις σε ήδη 
πυκνά κατοικηµένες και δοµηµένες ακτές (σε αρκετές παράκτιες περιοχές της 
Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας η κάλυψη των δοµηµένων περιοχών στην 
παράκτια λωρίδα του πρώτου χιλιοµέτρου υπερβαίνει ήδη το 45%). 

Αυτή η διαρκώς διογκούµενη ανθρώπινη και οικονοµική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε 
αυξανόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Το ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον της 
Μεσογείου αντιµετωπίζει έναν ανησυχητικό συνδυασµό ρύπανσης από χερσαίες 
πηγές και από πλοία, απορρίµµατα, επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, υπεραλίευση και 
υποβάθµιση των ακτών. Η Μεσόγειος Θάλασσα έχει ταξινοµηθεί βάσει της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πλοία (MARPOL) ως 
«ειδική περιοχή» για το πετρέλαιο από το 1983 και για τα απορρίµµατα από τον 
Μάιο του 20091. Η Ένωση για τη Μεσόγειο έχει υπογραµµίσει στις προτεραιότητές 
της την απορρύπανση της Μεσογείου2. Η ακτογραµµή βρίσκεται υπό διαρκή απειλή, 
συµπεριλαµβανοµένης και της µοναδικής πολιτιστικής και φυσικής της κληρονοµιάς 
σε πάνω από 400 τόπους χαρακτηρισµένους από την UNESCO. 

Η περιοχή της Μεσογείου αναγνωρίζεται από τη ∆ιακυβερνητική Οµάδα για τις 
Κλιµατικές Μεταβολές ως «θερµό σηµείο» και κινδυνεύει περισσότερο από 
πληµµύρες, διάβρωση των ακτών και περαιτέρω υποβάθµιση των εδαφών3, γεγονός 
που καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη για εργαλεία που θα µπορούσαν να 
διευκολύνουν την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. Η λαθροµετανάστευση δια 
θαλάσσης αποτελεί σηµαντική πηγή ανησυχίας για την περιοχή, και απαιτεί 
συνεργασία µε τους µεσογειακούς εταίρους για την αντιµετώπιση του φαινοµένου 
και την πρόληψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών. 

3. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Οι παραπάνω προκλήσεις απαιτούν την αντιµετώπιση δύο σηµαντικών αδυναµιών 
όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Πρώτον: στα περισσότερα κράτη της Μεσογείου, 
κάθε τοµεακή πολιτική υλοποιείται από την αντίστοιχη διοίκηση, ενώ κάθε διεθνής 
συµφωνία εφαρµόζεται στο πλαίσιο των δικών της κανόνων, και έτσι η γενική 
θεώρηση των συσσωρευτικών επιπτώσεων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ακόµη 
και σε επίπεδο λεκάνης, καθίσταται δύσκολα επιτεύξιµος στόχος. ∆εύτερον: το 
µεγάλο µέρος του θαλάσσιου χώρου που αποτελεί ανοικτή θάλασσα, καθιστά 

                                                 
1 Παραρτήµατα I (Πετρέλαιο) και V (Απορρίµµατα) της MARPOL. 
2 ∆ιακήρυξη των Παρισίων της 13.07.2008 και σχετική αναφορά στην πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020». 
3 SEC (2008) 2868. 
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δύσκολο για τα παράκτια κράτη τον σχεδιασµό, την οργάνωση και τη νοµοθετική 
ρύθµιση των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν άµεσα τα χωρικά τους ύδατα και τις 
ακτές τους. Από το συνδυασµό των δύο αυτών στοιχείων προκύπτει µια κατάσταση 
κατά την οποία οι πολιτικές και οι δραστηριότητες τείνουν να αναπτύσσονται 
µεµονωµένα η µία από την άλλη και χωρίς κατάλληλο συντονισµό µεταξύ όλων των 
τοµέων δράσης που έχουν επίπτωση στη θάλασσα, όπως και µεταξύ όλων των 
τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών φορέων. Αυτό προστίθεται σε άλλα 
ζητήµατα που είναι ουσιώδη για τη χρηστή διακυβέρνηση – συµµετοχή των 
εµπλεκοµένων, διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και εφαρµογή των 
συµφωνηθέντων κανόνων. 

3.1. Ο ρόλος των παράκτιων κρατών της Μεσογείου 

Στο επίκεντρο της διαµόρφωσης µιας ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής 
βρίσκεται η ανάπτυξη στρατηγικής και ενοποιηµένης προσέγγισης σε εθνικό 
επίπεδο4. Τα Μεσογειακά κράτη µέλη ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους για χάραξη των δικών τους ολοκληρωµένων θαλάσσιων πολιτικών. Για να 
διευκολύνει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, η Επιτροπή έχει 
δηµιουργήσει ένα σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών και προόδου των εγγράφων5. 

Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη πραγµατοποιήσει συγκεκριµένα βήµατα προς µια 
βελτιωµένη διακυβέρνηση των θαλάσσιων υποθέσεων. Ωστόσο, απαιτούνται 
πρόσθετες προσπάθειες, ιδίως για τη δηµιουργία εξειδικευµένων δοµών λήψης 
αποφάσεων εξουσιοδοτηµένων να συντονίζουν τις διάφορες πολιτικές.  

Η Επιτροπή: 

– Θα προτείνει για τα Υψηλού Επιπέδου Εστιακά Σηµεία των κρατών µελών να 
καλύπτουν τακτικά τη Μεσόγειο Θάλασσα προκειµένου να συζητούν την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαµόρφωση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας 
πολιτικής. 

– Θα ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να ανταλλάσουν βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά την ολοκληρωµένη θαλάσσια διακυβέρνηση, ιδίως µέσω των 
προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για τη 
Μεσόγειο. 

Ο ηµίκλειστος χαρακτήρας της Μεσογείου και οι διασυνοριακές επιπτώσεις των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων απαιτούν αυξηµένη συνεργασία µε µεσογειακούς 
εταίρους εκτός ΕΕ. Η παραπάνω αναφερόµενη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών 
πρόκειται να επεκταθεί σε εταίρους εκτός ΕΕ που ενδιαφέρονται για µια 
ενοποιηµένη προσέγγιση. Προς το σκοπό αυτό, οι εταίροι εκτός ΕΕ µπορεί να 
κληθούν να ορίσουν σηµεία επαφής που θα µπορούν να συµµετέχουν, όταν 
απαιτείται, σε υψηλού επιπέδου διάλογο που θα αφορά ολόκληρη τη λεκάνη. Η 
συνεργασία στον τοµέα της διαµόρφωσης ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής και 
της συναφούς καλύτερης διακυβέρνησης θα αξιοποιήσει επίσης το υφιστάµενο 

                                                 
4 COM (2008) 395. 
5 Σύνδεσµοι: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/governance_memberstates_en.html 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/memberstates_en.html 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/governance_memberstates_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/memberstates_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/memberstates_en.html
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πολυµερές πλαίσιο, την Ένωση για τη Μεσόγειο, τις υφιστάµενες διµερείς 
συµφωνίες και την περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας, και τις σχέσεις µε τις υποψήφιες και τις πιθανές υποψήφιες 
χώρες. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να: 

– Συγκροτήσει οµάδα εργασίας µε αποκλειστικό αντικείµενο την ολοκληρωµένη 
θαλάσσια πολιτική, µε στόχο την έναρξη διαλόγου και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών µε µεσογειακά παράκτια κράτη εκτός ΕΕ. 

– Παράσχει τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης6, για τους µεσογειακούς εταίρους οι οποίοι εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον για την ενοποιηµένη προσέγγιση των θαλάσσιων υποθέσεων, έτσι 
ώστε να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει τον καθορισµό στόχων και την 
υλοποίηση µηχανισµών. 

3.2. ∆ιακυβέρνηση του θαλάσσιου χώρου 

Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 
1982 εξασφαλίζει το κύριο πλαίσιο για τις περισσότερες θαλάσσιες δραστηριότητες 
και για πολλά ζητήµατα αντανακλά το εθιµικό διεθνές δίκαιο. Όλα τα παράκτια 
κράτη της Μεσογείου, πλην της Τουρκίας, της Συρίας, του Ισραήλ και της Λιβύης 
έχουν επικυρώσει την εν λόγω σύµβαση. 

Προς το παρόν, µεγάλο µέρος του θαλάσσιου χώρου της Μεσογείου αποτελεί 
ανοικτή θάλασσα. Το 16% περίπου του θαλάσσιου χώρου είναι χωρικά ύδατα και το 
31% αποτελείται από διάφορες θαλάσσιες ζώνες, που συχνά αµφισβητούνται από 
άλλα παράκτια κράτη λόγω της έκτασης της απαίτησης ή της εγκυρότητάς της7. 

Από την παραπάνω κατανοµή προκύπτει ότι µεγάλο µέρος των υδάτων της 
Μεσογείου βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας ή της επικυριαρχίας των παράκτιων 
κρατών. Κατά συνέπεια τα εν λόγω κράτη δεν έχουν κανονιστικές εξουσίες ούτε 
εξουσίες επιβολής του νόµου για την ενδελεχή ρύθµιση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων εκτός των εν λόγω περιοχών, συµπεριλαµβανοµένης της 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να 
διενεργείται η αλιεία και η εκµετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Εκτός των εν 
λόγω περιοχών τα κράτη µπορούν µόνο να θεσπίζουν µέτρα όσον αφορά τους 
υπηκόους και τα σκάφη τους. Είναι δυνατόν να αναληφθούν ορισµένες ενέργειες 
από κοινού µέσα στο περιορισµένο πλαίσιο των περιφερειακών συµβάσεων για την 

                                                 
6 Έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής (2007-2013) του Μέσου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για την 

Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση. 
7 Όσον αφορά τη στήλη ύδατος, πέντε παράκτια κράτη έχουν εκδώσει νοµοθεσία µε την οποία θεσπίζουν 

συνορεύουσα ζώνη 12 ναυτικών µιλίων, όµορη µε την αιγιαλίτιδα ζώνη τους, για την εφαρµογή 
τελωνειακής, φορολογικής, µεταναστευτικής και υγειονοµικής νοµοθεσίας και κανονισµών. Πέντε 
παράκτια κράτη έχουν θεσπίσει αρχαιολογική ζώνη, προσκείµενη στα χωρικά ύδατα για την προστασία 
της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τέσσερα παράκτια κράτη έχουν θεσπίσει ζώνες προστασίας 
της αλιείας και τρία κράτη έχουν θεσπίσει ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας. Πέντε παράκτια κράτη 
έχουν θεσπίσει Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες (ΑΟΖ) στις οποίες το παράκτιο κράτος απολαµβάνει 
κυριαρχικά δικαιώµατα όσον αφορά ζώντες και µη ζώντες θαλάσσιους πόρους. 
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προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διατήρηση και διαχείριση των 
έµβιων πόρων, αν και παραµένει το πρόβληµα της επιβολής των αποφάσεων που 
λαµβάνονται, συµπεριλαµβανοµένων και έναντι τρίτων κρατών που δεν είναι 
συµβαλλόµενα µέρη. 

Η κατάσταση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στη Μεσόγειο τα προβλήµατα 
οριοθέτησης των συνόρων µεταξύ γειτονικών κρατών συνδέονται µε πολύπλοκες και 
πολιτικά ευαίσθητες διαµάχες σε µια περιοχή µε διαστάσεις το πολύ 400 ναυτικά 
µίλια. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε εκείνη που ισχύει σε άλλες 
ηµίκλειστες θάλασσες που περιβάλουν την ΕΕ, όπως για παράδειγµα τη Βαλτική 
Θάλασσα, όπου οι περισσότερες χώρες έχουν λύσει τα ζητήµατα οριοθέτησης βάσει 
της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και 
έχουν συµφωνήσει για τις οικείες θαλάσσιες ζώνες. 

Όσον αφορά την πολυµερή συνεργασία, µε λίγες εξαιρέσεις, οι διεθνείς και 
περιφερειακές συµφωνίες που ρυθµίζουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες έχουν ως 
αντικείµενο έναν µόνο τοµέα. Η Επιτροπή δροµολόγησε µελέτη µε στόχο τον 
προσδιορισµό των κύριων σηµείων συµφόρησης που εµποδίζουν την κύρωση, την 
εφαρµογή και τη συµµόρφωση µε τις αποφάσεις στο πλαίσιο υφιστάµενων 
συµφωνιών και οργανισµών που διαπραγµατεύονται θαλάσσια ζητήµατα στη 
λεκάνη, και των συναφών δυνατοτήτων για βελτιωµένη πολυµερή συνεργασία και 
βοήθεια. 

Προκειµένου να επιτευχθεί διατοµεακή προσέγγιση των θαλάσσιων ζητηµάτων, 
απαιτείται διαφανέστερη επισκόπηση των εργασιών των εν λόγω οργανισµών, 
συµπεριλαµβανοµένου και του κατά πόσον οι διατάξεις που θεσπίζονται ή 
προωθούνται από τους εν λόγω φορείς αποτελούν αντικείµενο συστηµατικής 
παρακολούθησης και πλήρους υλοποίησης. Παροµοίως απαιτείται µεγαλύτερη 
σαφήνεια όσον αφορά το ρόλο και τις αρµοδιότητες των παράκτιων κρατών, ιδίως 
όσον αφορά τη διαχείριση των θαλάσσιων ζωνών µε προοπτική αειφόρου 
ανάπτυξης. 

Με δεδοµένες τις πολιτικές και οικονοµικές ανισότητες, µπορεί να ενθαρρυνθεί η 
βελτίωση της διακυβέρνησης του θαλάσσιου χώρου σε υποπεριφερειακό επίπεδο. 
Πρόοδος όσον αφορά τα παραπάνω επιτυγχάνεται ιδίως όταν γειτονικά κράτη 
συµφωνήσουν να οριοθετήσουν ένα κοινό θαλάσσιο σύνορο ή να διαχειριστούν 
αποτελεσµατικά από κοινού τους έµβιους ή µη έµβιους πόρους των. Οι 
εµπλεκόµενοι έχουν ήδη επιστήσει την προσοχή των κυβερνήσεων και των διεθνών 
οργανισµών στον επείγοντα χαρακτήρα που έχει λάβει η απαίτηση για πρόοδο στα 
ζητήµατα αυτά. 
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Η Επιτροπή: 

– Θα υποστηρίξει τον δοµηµένο και ανεπίσηµο διάλογο µεταξύ παράκτιων 
κρατών της Μεσογείου µέσω συναντήσεων υψηλού επιπέδου, ακαδηµαϊκών 
και άλλων διεθνών διοργανώσεων, µε στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης 
του θαλάσσιου χώρου, συµπεριλαµβανοµένου του διαλόγου σε 
υποπεριφερειακό επίπεδο. 

– Θα παρουσιάσει επισκόπηση των υφιστάµενων συµφωνιών και οργανώσεων 
που σχετίζονται µε τις θαλάσσιες υποθέσεις στη Μεσόγειο. 

– Θα διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση της διατοµεακής συνεργασίας 
µεταξύ υφιστάµενων συµφωνιών και οργανώσεων. 

– Θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την κύρωση και τη συντονισµένη εφαρµογή της 
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) στις 
διµερείς της σχέσεις. 

– Θα δροµολογήσει µελέτη σχετικά µε το κόστος και το όφελος όσον αφορά τη 
δηµιουργία θαλάσσιων ζωνών. 

3.3. Βελτιωµένη ανάµειξη των εµπλεκοµένων 

Προεξάρχον χαρακτηριστικό της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής υπήρξε από 
την αρχή η έντονη συµµετοχή των εµπλεκοµένων. Η κοινωνία των πολιτών 
υποστηρίζει τον βελτιωµένο διάλογο σε περιφερειακό επίπεδο ως µέσο βελτίωσης 
της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο. Πρόσφατα συνεστήθη επίσης στη Μεσόγειο 
περιφερειακό γνωµοδοτικό συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν φορείς από τον 
κλάδο της αλιείας. 

Η ανάµειξη των εµπλεκοµένων θα παραµείνει προτεραιότητα ζωτικής σηµασίας για 
την εφαρµογή της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο.  

Η Επιτροπή:  

– Θα ενθαρρύνει τους φορείς των εµπλεκοµένων να εξετάζουν τακτικά ζητήµατα 
της Μεσογείου, µε στόχο να προτείνουν προτεραιότητες σχετικά µε τη 
διαµόρφωση ολοκληρωµένης πολιτικής σε επίπεδο λεκάνης. 

– Θα διερευνήσει εναλλακτικές επιλογές για την καλύτερη συµµετοχή των 
εµπλεκοµένων από όλα τα παράκτια κράτη. 

4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Η βελτιωµένη θαλάσσια διακυβέρνηση πρέπει να υποστηριχτεί από οριζόντια 
εργαλεία, µε στόχο τη δηµιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων οικονοµικής ανάπτυξης 
µε βάση τη θάλασσα και την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και 
ενός καλύτερου µέλλοντος για τους παράκτιους πληθυσµούς. 
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4.1. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και Θαλάσσιες στρατηγικές 

Παρόλο που σήµερα επηρεάζονται από την οικονοµική κρίση, εκτιµάται ότι οι 
θαλάσσιες δραστηριότητες στη Μεσόγειο πρόκειται να αναπτυχθούν, από τη 
θαλάσσια κυκλοφορία µέχρι την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
τον τουρισµό. Η ενίσχυση της αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναµικού της 
λεκάνης, υπό συνθήκες που συνάδουν µε την επίτευξη καλής κατάστασης του 
περιβάλλοντος, και την προκύπτουσα βελτιστοποίηση των εκροών, µπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα µέσω τους θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού. 

Στόχος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού είναι να αποτελέσει 
αποτελεσµατικό εργαλείο διακυβέρνησης για την εφαρµογή της διαχείρισης µε βάση 
το οικοσύστηµα, την αντιµετώπιση των αλληλοσυνδεόµενων επιπτώσεων των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, των αντιθέσεων µεταξύ των χρήσεων του χώρου και τη 
διατήρηση των θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον 
χάρτη πορείας του 20088 παρέχει σύνολο αρχών για την ανάπτυξη προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό από τα κράτη µέλη και µπορεί µε 
τον ίδιο τρόπο να αποδειχθεί χρήσιµη στο ευρύτερο πλαίσιο της Μεσογείου. 

Ωστόσο, σε σύγκριση µε άλλες θαλάσσιες λεκάνες οι πρακτικές του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασµού στη Μεσόγειο παραµένουν περιορισµένες πιθανώς λόγω 
της συνεχιζόµενης ευαισθησίας όσον αφορά τα ζητήµατα της δηµιουργίας 
θαλάσσιων ζωνών και της οριοθέτησης των συνόρων. Οι προκλήσεις αυτές πρέπει 
να αντιµετωπιστούν για να επιτραπεί στον χωροταξικό σχεδιασµό να αναπτυχθεί στα 
ενδεικνυόµενα επίπεδα. 

Τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν συµφωνήσει να πετύχουν καλή κατάσταση του 
περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα µέχρι το 20209, µέσω της ανάπτυξης 
ολοκληρωµένων «θαλάσσιων στρατηγικών», της εφαρµογής προσέγγισης µε βάση 
το οικοσύστηµα όσον αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις 
στη θάλασσα και οι οποίες σχετίζονται στενά µε τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασµό. Η εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, όπου απαιτείται µε 
συνεργασία στο πλαίσιο συµβάσεων για περιφερειακές θάλασσες (κυρίως την 
σύµβαση της Βαρκελώνης και την Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο – 
ΓΕΑΜ) ή σε υποπεριφερειακό επίπεδο, είναι ζωτικής σηµασίας για την εφαρµογή 
της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο. Επιπλέον, ο «Μεσογειακός 
Κανονισµός»10 ήδη στοχεύει σε ενοποιηµένη προσέγγιση µε βάση το οικοσύστηµα 
για τη διαχείριση της αλιείας. Θα µπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω µέσω της 
επικείµενης µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ11. 

                                                 
8 COM (2008) 791. 
9 Οδηγία 2008/56/ΕΚ της 25.6.2008. 
10 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συµβουλίου της 21.12.2006. 
11 COM (2009) 163. 
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Η Επιτροπή: 

– Θα δροµολογήσει µελέτη σχετικά µε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό στη 
λεκάνη της Μεσογείου, µε στόχο να εντοπίσει πιθανές περιοχές εφαρµογής 
του, να αναλύσει τα εµπόδια και να υπογραµµίσει τις πιθανές αντιδράσεις στην 
εφαρµογή του σε συγκεκριµένες υποπεριοχές ή θαλάσσιες περιοχές. 

– Στη συνέχεια θα δροµολογήσει έργο για να δοκιµάσει την εφαρµογή του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού σε υποπεριφερειακό επίπεδο και να 
ενθαρρύνει συγκεκριµένες διασυνοριακές πρακτικές. 

– Θα βοηθήσει τα κράτη µέλη, µέσω κοινής στρατηγικής υλοποίησης, να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας πλαισίου για τη 
θαλάσσια στρατηγική όσον αφορά τις εθνικές θαλάσσιες στρατηγικές, 
συµπεριλαµβανοµένης και ενδελεχούς αξιολόγησης µέχρι το 2010 των 
θαλάσσιων υδάτων και των συναφών χρήσεων. 

4.2. Ολοκληρωµένη διαχείριση σε παράκτιες περιοχές και νήσους 

Η κλιµατική αλλαγή, η ανάπτυξη των λιµένων, ο παράκτιος τουρισµός και οι 
συναφείς επενδύσεις, οι προβληµατισµοί για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου 
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων και των τόπων Natura 
2000, όλα απαιτούν ενοποιηµένη προσέγγιση για τη διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών της Μεσογείου. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να εξασφαλίσει ότι στο 
πλαίσιο της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή θα δοθεί η κατάλληλη 
προτεραιότητα στις παράκτιες και τις θαλάσσιες περιοχές όπως αναφέρεται στη 
Λευκή Βίβλο12. 

Θα επιδιωχθεί επίσης η διασφάλιση και η αλληλοσυσχέτιση της θαλάσσιας 
κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε τα συµφέροντα της οικονοµίας και του 
περιβάλλοντος, µέσω υφιστάµενων µέσων όπως η πρωτοβουλία «Αριστεία 
τουριστικών προορισµών» και το ευρωπαϊκό βραβείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς / 
Europa Nostra. Από την άποψη αυτή υπάρχει τεράστιο δυναµικό για περαιτέρω 
ανάπτυξη σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, η οποία χαρακτηρίζεται από 
ενδογενή πολιτιστικό πλούτο. 

Τα εργαλεία οριζόντιας διακυβέρνησης µπορούν να βοηθήσουν τις παράκτιες 
περιφέρειες της Μεσογείου να αντιµετωπίσουν καλύτερα την περιβαλλοντική και 
οικονοµική αειφορία κατά ενοποιηµένο τρόπο. Τα κράτη µέλη της Μεσογείου 
καταρτίζουν εθνικές στρατηγικές ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 
και η ΕΚ πρόσφατα υπέγραψε µια πρώτη νοµοθετική πράξη σχετικά µε την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών σε επίπεδο λεκάνης, το οποίο 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της σύµβασης της Βαρκελώνης13. 

Απαιτούνται ωστόσο περαιτέρω προσπάθειες, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας 
µεταξύ της διαχείρισης της ανάπτυξης στην ανοικτή θάλασσα και της συναφούς 

                                                 
12 COM (2009) 147. 
13 Πρωτόκολλο περί της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στην Μεσόγειο, που 

υπογράφηκε στην Μαδρίτη της Ισπανίας στις 31 Ιανουαρίου 2008. 



 

EL 10   EL 

ανάπτυξης στην ξηρά (διεπαφή ξηράς/θάλασσας). Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα νησιά 
όπου η διασύνδεση έχει ιδιαίτερη σηµασία. Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνονται να καταρτίσουν ολοκληρωµένες στρατηγικές για την αντιµετώπιση 
των προκλήσεων των νησιωτικών περιοχών και να δηµιουργήσουν σύστηµα 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Απαιτείται επίσης να ενισχυθεί η βάση γνώσεων 
περί των πρακτικών της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών στη 
Μεσόγειο. 

Προωθώντας µε συνέπεια µια συνεκτική προσέγγιση στη διεπαφή ξηράς/θαλάσσης, 
ακολουθώντας προσέγγιση µε βάση το οικοσύστηµα, η ανάπτυξη µιας 
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής στη λεκάνη της Μεσογείου θα εξασφαλίσει 
νέα ώθηση στην αξιοποίηση του δυναµικού της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
παράκτιων ζωνών. 

Η Επιτροπή: 

– Θα διαθέσει διαδικτυακό κατάλογο εργαλείων, βέλτιστων πρακτικών και 
µελετών περιπτώσεων της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 
µε στόχο να ενισχύσει την εφαρµογή της. 

– Με το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ (7ΠΠ) θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της 
βάσης γνώσεων περί της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 
στη Μεσόγειο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη διεθνή συνεργασία. 

– Θα δοκιµάσει τις δυνατότητες ενίσχυσης της διεπαφής ξηράς/θαλάσσης, 
συνδέοντας ιδιαίτερα τον χερσαίο µε τον θαλάσσιο σχεδιασµό µέσω δράσεων 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού που προτείνονται στην παράγραφο 4.1. 

4.3. ∆ιευκολύνοντας τις δράσεις όσον αφορά τη βάση γνώσεων 

Η ανάπτυξη βιώσιµων θαλάσσιων οικονοµιών και αποτελεσµατικής παράκτιας 
διαχείρισης απαιτεί πολιτικές που να στηρίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες 
επιστηµονικές γνώσεις. 

Απαιτείται η περιοδική συλλογή βασικών δεδοµένων για να αξιολογηθεί η 
περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών µας και οι πιθανές αποδόσεις των 
φυσικών πόρων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προβάλλει τη σπουδαιότητα των 
επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων και τη συλλογή των δεδοµένων κατά την υλοποίηση 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής και την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
στη Μεσόγειο. Θα διερευνηθεί επίσης η περαιτέρω συνεργασία για τη συλλογή 
βασικών δεδοµένων µε Μεσογειακές χώρες εκτός ΕΕ, µέσω κοινών προγραµµάτων 
και της δηµιουργίας ικανοτήτων. 

Η πρόσφατη στρατηγική της ΕΕ για τη Θαλάσσια και τη Ναυτιλιακή Έρευνα14, έχει 
ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αριστείας µέσω της 
τόνωσης ενοποιηµένων ερευνητικών προσπαθειών. Αναγνωρίζει επίσης τη σηµασία 
της ενίσχυσης της διεθνούς επιστηµονικής συνεργασίας ως σηµαντικού φορέα για 
την ενοποιηµένη διαχείριση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στις θάλασσες που 
αποτελούν αντικείµενο κοινής διαχείρισης. Η εφαρµογή της στη Μεσόγειο θα 

                                                 
14 COM (2008) 534. 
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επιδιωχθεί ως βάση για την ενίσχυση της ενοποιηµένης διακυβέρνησης. Απαιτούνται 
ενισχυµένες υποδοµές θαλασσίων ερευνών, ενοποιηµένες προσπάθειες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης µέσω ναυτιλιακών οµίλων και τεχνολογικών φορέων και 
συνέργειες µεταξύ κρατών µελών και περιφερειών, για την εξεύρεση συνεκτικών 
λύσεων όσον αφορά την πλήρη αξιοποίηση του οικονοµικού δυναµικού των 
θαλασσών µας στο πλαίσιο προσέγγισης µε βάση το οικοσύστηµα. Πρέπει ιδίως να 
επιδιωχθεί η ανάπτυξη διεπιστηµονικών παρατηρήσεων του βυθού που θα 
µπορούσαν να συµβάλουν στην κατανόηση και την παρακολούθηση των κινδύνων 
από παλιρροϊκά κύµατα (τσουνάµι). 

Επιπλέον, η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
δικτύου θαλάσσιων παρατηρήσεων και δεδοµένων (EMODNET) για να βελτιώσει τη 
γνωσιακή υποδοµή και να υπερπηδήσει τους φραγµούς που εµποδίζουν τις 
ανακαλύψεις, την πρόσβαση και τη χρήση των δεδοµένων. Καταρτίζεται 
Ευρωπαϊκός Άτλαντας των Θαλασσών προκειµένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση 
και να αναπτυχθεί µια κοινή θαλάσσια ταυτότητα στις θαλάσσιες λεκάνες. Τα 
εργαλεία αυτά θα καλύπτουν ολόκληρη τη λεκάνη. 

Η Επιτροπή: 

– Θα αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στη Μεσόγειο κατά την δηµιουργία ενός 
ενοποιηµένου θαλάσσιου δικτύου του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (ERA-NET) 
µε στόχο την ενίσχυση του συντονισµού των θαλάσσιων ερευνών µεταξύ των 
κρατών µελών. 

– Θα καθορίσει ένα µακροπρόθεσµο στρατηγικό πλαίσιο για την επιστηµονική 
συνεργασία σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, που θα επιτρέπει την 
ανάπτυξη της συνεργασίας στον τοµέα των θαλάσσιων ερευνών στο πλαίσιο 
δοµηµένου θεµατολογίου, ανταποκρινόµενη σε συµφωνηµένες κοινές 
προκλήσεις. 

– Θα αναπτύξει µια µείζονα διαθεµατική ερευνητική προσπάθεια στο πλαίσιο 
του 7ΠΠ της ΕΕ µε στόχο την ενοποίηση των γνώσεων για την Μεσόγειο 
Θάλασσα από όλες τις σχετικές επιστήµες. 

4.4. Ενοποιηµένη επιτήρηση για ασφαλέστερο και καλύτερα προστατευµένο 
θαλάσσιο χώρο 

Η επιτήρηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και εργασιών απαιτείται προκειµένου 
να επιτευχθεί επιτυχής διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και να 
αντιµετωπιστούν ζητήµατα ασφάλειας και προστασίας ζωτικής σηµασίας στη 
Μεσόγειο. 

Η αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ περί θαλάσσιας ασφάλειας από τα 
κράτη µέλη της ΕΕ και η δηµιουργία ικανοτήτων στις ναυτιλιακές διοικήσεις και τις 
λιµενικές αρχές των Μεσογειακών χωρών εταίρων είναι ζωτικής σηµασίας για την 
πρόληψη ατυχηµάτων και της ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένων και των παράνοµων 
απορρίψεων πετρελαίου από τα πλοία. Το χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ 
περιφερειακό έργο SAFEMED στον τοµέα της ναυτικής ασφάλειας και της 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος συµβάλλει στη γεφύρωση των 
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κανονιστικών και δοµικών κενών µεταξύ των κρατών µελών και των Μεσογειακών 
κρατών εταίρων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει να εγκαινιάσει ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα τεχνική συνεργασία µε τους 
Μεσογειακούς εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων των 
ατυχηµάτων ρύπανσης, διαθέτοντας σκάφη αντιµετώπισης της ρύπανσης15. Όσον 
αφορά την παρακολούθηση των κινήσεων των πλοίων θα εξετασθεί το ενδεχόµενο 
πιθανής επέκτασης του περιφερειακού εξυπηρετητή της Μεσογείου του συστήµατος 
αυτόµατου εντοπισµού πλοίων (AIS). 

Τα τελευταία έτη η Frontex έχει εντείνει την υποστήριξη που παρέχει στα 
Μεσογειακά κράτη µέλη τα οποία υφίστανται υπερβολική πίεση από την 
αντικανονική µετανάστευση16. Η Επιτροπή θα προωθήσει, µέσω διαλόγου και 
οικονοµικής στήριξης των Μεσογειακών χωρών εταίρων, τη συµµετοχή των 
τελευταίων στις δραστηριότητες που συντονίζει η Frontex στη Μεσόγειο. Όσο για τη 
δίωξη των ναρκωτικών στη θάλασσα, ήδη υλοποιείται ενισχυµένη συνεργασία στο 
πλαίσιο του Κέντρου Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων-Ναρκωτικά 
(MAOC-N) και του Κέντρου για τον συντονισµό της καταπολέµησης της διακίνησης 
ναρκωτικών στη Μεσόγειο (CECLAD-M) 

Ωστόσο, µέχρι σήµερα η θαλάσσια επιτήρηση πραγµατοποιείτο συχνά κατά τοµείς 
και χαρακτηρίζονταν από πολλαπλή συλλογή δεδοµένων επιτήρησης σε εθνικό 
επίπεδο και από διαφορετικές αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας από τους στόχους 
ζωτικής σηµασίας της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής είναι η ενοποίηση της 
θαλάσσιας επιτήρησης µέσω της προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών και της 
ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ των εθνικών αρχών που ευθύνονται για την 
παρακολούθηση και την επιτήρηση στη θάλασσα17, χωρίς να επηρεάζονται η 
επιµέρους αποστολή και οι αρµοδιότητές τους βάσει της κοινοτικής και της εθνικής 
νοµοθεσίας. Έτσι θα βελτιωθεί όχι µόνο το γενικό επίπεδο επιτήρησης από πλευράς 
συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, επιτρέποντας έτσι καλύτερα 
συντονισµένες επεµβάσεις στη θάλασσα ή στους λιµένες, αλλά είναι επίσης δυνατόν 
να µειώσει το κόστος της επιτήρησης µε την αξιοποίηση ανεκµετάλλευτων 
οικονοµιών κλίµακας. Η ένταξη των Μεσογειακών χωρών εταίρων στην ενοποίηση 
της θαλάσσιας επιτήρησης αξίζει να µελετηθεί περαιτέρω. 

                                                 
15 COM (2009) 301. 
16 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009 επανέλαβε τον προβληµατισµό του σχετικά µε την 

παράνοµη µετανάστευση δηλώνοντας ότι «Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Κύπρο και τη Μάλτα καταδεικνύουν ότι επείγει να καταβληθούν προσπάθειες για την αποτελεσµατική 
πρόληψη και την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης στα νότια θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, 
…». 

17 SEC (2008) 2737 και COM (2008) 68. 
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Η Επιτροπή: 

– ∆ροµολογεί πιλοτικό έργο για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των 
εθνικών αρχών των µεσογειακών κρατών µελών που ευθύνονται για 
επιχειρήσεις θαλάσσιας παρακολούθησης και επιτήρησης και για την 
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ λιµενικών αρχών. 

– Παρουσιάζει σε µελλοντική ανακοίνωση ένα σύνολο αρχών που θα διέπουν 
την ενοποιηµένη θαλάσσια επιτήρηση στην ΕΕ, έτσι ώστε αντί της 
υφιστάµενης τοµεακής προσέγγισης να υιοθετηθεί σταδιακά ενοποιηµένη 
προσέγγιση της θαλάσσιας επιτήρησης σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι προκλήσεις που επηρεάζουν τη Μεσόγειο Θάλασσα απαιτούν κοινή και, πάνω 
απ’ όλα, ενοποιηµένη αντιµετώπιση που να στηρίζεται σε βελτιωµένη θαλάσσια 
διαχείριση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν αναλογιστούµε τις συνεχώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις για φυσικούς πόρους και τις πιέσεις στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, καθώς και τη συνεχή ανάγκη για µεγέθυνση και θέσεις εργασίας στους 
τοµείς και τις περιφέρειες που έχουν σχέση µε τη θάλασσα. 

Μια ενοποιηµένη αντιµετώπιση των θαλάσσιων ζητηµάτων πρέπει σαφώς να µην 
υποθηκεύσει τα εργαλεία και τους στόχους που έχουν τεθεί για τη βελτίωση σε 
συγκεκριµένους τοµείς που έχουν σχέση µε τη θάλασσα. Αντίθετα, επιδιώκει να 
εξασφαλίσει την απαραίτητη οριζόντια διαχειριστική θεώρηση και τα αντίστοιχα 
εργαλεία έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις και να βελτιστοποιηθούν η 
αποτελεσµατικότητα και οι εκροές. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

- Να εγκρίνουν τους στόχους και τις δράσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα 
ανακοίνωση, 

- Να υποστηρίξουν την προτεινόµενη προσέγγιση στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
τοµέων αρµοδιότητάς τους. 
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