
Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/el

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι
μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα.
Βασίζεται στην ιδέα ότι η Ένωση μπορεί να αντλήσει μεγαλύτερο κέρδος από
τον θαλάσσιο χώρο με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον συντονίζοντας το
ευρύ φάσμα αλληλένδετων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς,
τις θάλασσες και τις ακτές. Ως εκ τούτου, η ΟΘΠ στοχεύει στην ενίσχυση της
επονομαζόμενης «γαλάζιας οικονομίας», που περιλαμβάνει όλες τις θαλάσσιες
οικονομικές δραστηριότητες.

Νομική βάση

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 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Η Συνθήκη ΕΕ δεν προβλέπει ρητά νομοθετικές αρμοδιότητες στον τομέα της
θαλάσσιας πολιτικής. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας, ο οποίος βασίζεται στα προαναφερθέντα άρθρα της ΣΛΕΕ,
παρέχει το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του.

Ιστορικό

Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες
είναι διασυνδεδεμένες, ενώ οι αντίστοιχες θαλάσσιες πολιτικές και διαδικασίες λήψης
αποφάσεων εξακολουθούν να είναι αρκετά κατακερματισμένες ανά τομέα, πυροδότησε
προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και πιο συνεκτικού πλαισίου
πολιτικής. Κατά συνέπεια, στους στρατηγικούς της στόχους για την περίοδο 2005-2009
(COM(2005)0012), η Επιτροπή ζήτησε μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση στις
θαλάσσιες υποθέσεις. Τον Οκτώβριο 2007, η Επιτροπή εγκαινίασε «Μια ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0575). Έκτοτε, η Επιτροπή
υπέβαλε δύο εκθέσεις προόδου – τον Οκτώβριο 2009 (COM (2009)0540) και τον
Σεπτέμβριο 2012 (COM(2012)0491) – που περιγράφουν τα κύρια επιτεύγματα της
ΟΘΠ της ΕΕ και των αντίστοιχων τομεακών πολιτικών για τη θάλασσα. Τέλος, ο
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2011, για τη θέσπιση ενδιάμεσου προγράμματος στήριξης
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της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, καταργήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

Στόχοι

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της ΕΕ είναι ένα πλαίσιο πολιτικής
που αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης όλων των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων και των παράκτιων περιοχών, μέσω της βελτίωσης του συντονισμού
των πολιτικών που επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα νησιά, τις παράκτιες
και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τους θαλάσσιους τομείς, καθώς και με την
ανάπτυξη διατομεακών εργαλείων. Οι κύριοι στόχοι και τα αντίστοιχα πεδία δράσης της
ΟΘΠ (COM(2007)0575) είναι:
— μεγιστοποίηση της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών,

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των θαλάσσιων περιφερειών και των
παράκτιων περιοχών όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα, τους θαλάσσιους λιμένες, τις
θέσεις εργασίας στη θάλασσα, το περιβάλλον και τη διαχείριση της αλιείας·

— δημιουργία βάσης γνώσεων και καινοτομίας για τη θαλάσσια πολιτική μέσω
μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή
έρευνα (π.χ. οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ) και
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (2.4.5))·

— βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές με την ενθάρρυνση του
παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, τη δημιουργία κοινοτικής στρατηγικής για
την πρόληψη των καταστροφών και την ανάπτυξη του θαλάσσιου δυναμικού των
εξόχως απόκεντρων περιοχών και νήσων της ΕΕ·

— προώθηση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στις διεθνείς θαλάσσιες υποθέσεις μέσω
ενισχυμένης συνεργασίας σε επίπεδο διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και,
σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) (5.5.5)
και της Βόρειας Διάστασης (5.5.3)·

— αύξηση της προβολής της θαλάσσιας Ευρώπης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής
«Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών», ως μέσου για την ανάδειξη της κοινής
ευρωπαϊκής θαλάσσιας κληρονομιάς, και μέσω του εορτασμού, στις 20 Μαΐου, μιας
ετήσιας Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα.

Επιτεύγματα

Η ΟΘΠ καλύπτει τους ακόλουθους συγκλίνοντες τομείς πολιτικής:
1. Γαλάζια ανάπτυξη
Η γαλάζια ανάπτυξη είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή το 2012 (COM(2012)0494) για να απελευθερωθεί το δυναμικό της γαλάζιας
οικονομίας και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη βιώσιμων θαλάσσιων και ναυτιλιακών
οικονομικών δραστηριοτήτων. Επικεντρώνεται στην υδατοκαλλιέργεια, τον παράκτιο
τουρισμό, τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, την ωκεάνια ενέργεια και τις εξορυκτικές
δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση
σχετικά με τον ρόλο της καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία (COM(2014)0254).
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Η Επιτροπή έχει επίσης διαδραματίσει ηγετικό ρόλο με ορισμένες θεμελιώδεις
πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γαλάζια ανάπτυξη της Ένωσης:
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υπεράκτια αιολική ενέργεια

(COM(2008)0768), με θέμα την ανάγκη ανάληψης δράσης για την επίτευξη των
στόχων ενεργειακής πολιτικής με ορίζοντα το 2020 και έπειτα·

— στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ (COM(2013)0229)·

— ανακοίνωση σχετικά με τη γαλάζια ενέργεια (COM(2014)0008), με την οποία
θεσπίζεται σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση του δυναμικού της ωκεάνιας
ενέργειας στις ευρωπαϊκές θάλασσες και τους ωκεανούς έως το 2020 και εντεύθεν·

— ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό (COM (2014)0086)·

— Το 2016, το «Φόρουμ για την ωκεάνια ενέργεια», μια ομάδα ενδιαφερόμενων
φορέων και οργανώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από τον κλάδο της ωκεάνιας ενέργειας,
εκπροσώπων των κρατών μελών και των περιφερειών, χρηματοδοτών και
ΜΚΟ, εξέδωσαν τον στρατηγικό χάρτη πορείας με τίτλο «Οικοδόμηση ωκεάνιας
ενέργειας για την Ευρώπη».

2. Δεδομένα και γνώσεις σχετικά με τη θάλασσα
Η ολοκληρωμένη θαλάσσια έρευνα, καθώς και η συλλογή και ενσωμάτωση δεδομένων
για τη θάλασσα, είναι κομβικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων. Για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, η Επιτροπή εγκαινίασε
το 2008 την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα
(COM(2008)0534). Προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και μηχανισμούς για τη βελτίωση
της θαλάσσιας και της ναυτιλιακής έρευνας. Το 2010 η Επιτροπή ενέκρινε τη
στρατηγική «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» (COM(2010)0461), η οποία αποσκοπεί
στη βελτίωση της χρήσης των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις θάλασσες και
τους ωκεανούς της Ευρώπης, μέσω μιας συντονισμένης προσέγγισης στη συλλογή
και τη συγκέντρωση των δεδομένων. Τέλος, μετά από διαβουλεύσεις για την Πράσινη
Βίβλο ( COM(2012)0473), η Επιτροπή δημοσίευσε το 2014 τον χάρτη πορείας της για
τη στρατηγική «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» (SWD(2014)0149).
3. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
Η αύξηση των ανθρωπογενών επιπτώσεων στους ωκεανούς, μαζί με την ταχέως
αυξανόμενη ζήτηση και τον ανταγωνισμό για θαλάσσιο χώρο για διάφορους σκοπούς,
όπως οι αλιευτικές δραστηριότητες, οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και η διατήρηση των οικοσυστημάτων, έχουν αναδείξει την επείγουσα
ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση των ωκεανών. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία 2014/89/ΕΕ[1] για τη θέσπιση πλαισίου για τον
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ). Στόχος της είναι να προωθήσει τη βιώσιμη
ανάπτυξη των θαλάσσιων οικονομιών και τη χρήση θαλάσσιων πόρων μέσω της

[1]ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135.
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καλύτερης διαχείρισης των συγκρούσεων και της εντονότερης συνέργειας μεταξύ των
διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
4. Ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία
Ένα ασφαλές και προστατευμένο θαλάσσιο περιβάλλον είναι επίσης σημαντικό για την
ανάπτυξη των θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια
επιτήρηση αποσκοπεί στην παροχή κοινών τρόπων για την ανταλλαγή πληροφοριών
και δεδομένων μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται σε διάφορες πτυχές της εποπτείας,
π.χ. έλεγχος των συνόρων, θαλάσσια ρύπανση και θαλάσσιο περιβάλλον, έλεγχος
της αλιείας, γενική επιβολή του νόμου και άμυνα. Το 2009 η Επιτροπή καθόρισε
τις κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής
πληροφοριών (ΚΠΑΠ) για τον θαλάσσιο τομέα της ΕΕ (COM(2009)0538) και το
2010 παρουσίασε χάρτη πορείας για τη δημιουργία του ΚΠΑΠ (COM(2010)0584).
Αργότερα, το 2014, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τα επόμενα
βήματα για το ΚΠΑΠ (COM(2014)0451), το οποίο επί του παρόντος αναπτύσσεται
από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ/του ΕΟΧ. Αποσκοπεί στη
βελτίωση της αποδοτικότητας και της σχέσης κόστους - αποτελεσματικότητας της
θαλάσσιας εποπτείας, μέσω της διευκόλυνσης της κατάλληλης, σύννομης, ασφαλούς
και αποδοτικής ανταλλαγής δεδομένων σε διατομεακό και διασυνοριακό επίπεδο σε
ολόκληρη την ΕΕ. Τέλος, το ΚΠΑΠ για τον θαλάσσιο τομέα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια των θαλασσών (EUMSS) (3.4.11), μέσω της
προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών θαλάσσιας εποπτείας.
5. Στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες
Με σκοπό να ληφθούν υπόψη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ειδικά οικονομικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων υδάτων της Ένωσης,
η Επιτροπή παρουσίασε στρατηγικές της ΟΘΠ για τις θαλάσσιες λεκάνες για όλες
τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ένωσης. Η στρατηγική για τις θαλάσσιες
λεκάνες είναι μια προσέγγιση ειδικά προσαρμοσμένη σε περιφερειακό επίπεδο, η
οποία βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ χωρών εντός της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης
για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και ευκαιριών με στόχο την ανάπτυξη
της θαλάσσιας οικονομίας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η
στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (COM(2009)0248) αποτέλεσε
την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική σε επίπεδο «μακροπεριφέρειας» και ένα
πρώτο βήμα προς την περιφερειακή εφαρμογή της ΟΘΠ. Η Επιτροπή έχει
εγκρίνει και άλλες στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες για τον Εύξεινο Πόντο
(COM(2007)0160), τον Ατλαντικό (COM(2011)0782), την περιοχή της Αδριατικής
και του Ιονίου (COM(2014)0357), την Αρκτική (JOIN(2016)0021) και τις εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ (COM(2017)0623). Για τη λεκάνη της Μεσογείου έχουν
τεθεί σε εφαρμογή δύο πρωτοβουλίες: οι (COM(2009)0466) και (COM(2017)0183).
Μέσω αυτών των περιφερειακών στρατηγικών, η ΕΕ θεσπίζει επίσης στενότερη
συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ στο πλαίσιο κοινών θαλάσσιων λεκανών, δίνοντας στην
ΟΘΠ μια διεθνή διάσταση.
Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, απαιτείται ισχυρή διεθνής συνεργασία για την επίτευξη
των προαναφερθέντων στόχων της ΟΘΠ. Ήδη το 2009 η Επιτροπή δημοσίευσε
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ανακοίνωση σχετικά με τη διεθνή διάσταση της ΟΘΠ (COM(2009)0536) για την
ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στα διεθνή φόρουμ. Το 2016 η Επιτροπή και η Ύπατη
Εκπρόσωπος δημοσίευσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με ένα θεματολόγιο για τη διεθνή
διακυβέρνηση των ωκεανών για το μέλλον των ωκεανών μας (JOIN(2016)0049). Τούτο
περιλαμβάνει 50 δράσεις για ασφαλείς, προστατευμένους, καθαρούς ωκεανούς που
υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση, οι οποίες υλοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των
ωκεανών.
Η Επιτροπή ξεκίνησε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις σύμφωνα με το Σχέδιο
Δράσης Θαλάσσιας Πολιτικής:
— ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις

συστάσεις για την πολιτική της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές, με την
οποία επιχειρείται η προώθηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής ναυτιλίας
(COM(2009)0008)·

— ανακοίνωση και σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων
μεταφορών χωρίς σύνορα (COM(2009)0010)·

— πρόταση οδηγίας σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία
κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών (COM(2009)0011).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Από την αρχή το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά τις διάφορες πρωτοβουλίες
για την καθιέρωση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης. Στις
12 Ιουλίου 2007, ανταποκρινόμενο στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για μια
μελλοντική θαλάσσια πολιτική, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την υποστήριξη
της ολοκληρωμένης προσέγγισης της θαλάσσιας πολιτικής[2]. Μετά την επίσημη έναρξη
της ΟΘΠ της Ένωσης, το Κοινοβούλιο ενέκρινε διάφορα ψηφίσματα σχετικά με μια
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την ΕΕ[3], ως απάντηση σε αρκετές ανακοινώσεις
της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό. Στις 30 Νοεμβρίου 2011, το Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 για τη θέσπιση
προγράμματος για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής της ΟΘΠ[4].
Ο κανονισμός αυτός δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ και καταργήθηκε κατά την τελευταία
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας[5] (3.3.4).
Στις 2 Ιουλίου 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη γαλάζια
ανάπτυξη[6]. Το εν λόγω ψήφισμα αποσκοπεί στην αναζωογόνηση και την υποστήριξη
της ΟΘΠ, τονίζοντας παράλληλα ότι η στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη, ως τμήμα
της ΟΘΠ, θα ευνοήσει τη δημιουργία συνεργειών και την καθιέρωση συντονισμένων
πολιτικών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

[2]ΕΕ C 175E της 10.7.2008, σ. 531.
[3]ΕΕ C 70E της 8.3.2012, σ. 70, ΕΕ C 153E της 31.5.2013, σ. 274.
[4]ΕΕ L 321 της 5.12.2011, σ. 1
[5]ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
[6]ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 24.
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Στις 22 Οκτωβρίου 2013, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1052/2013 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των
Συνόρων (EUROSUR)[7]. Τούτος αποσκοπεί στον εντοπισμό, την πρόληψη και την
καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και στη διασφάλιση της προστασίας της
ζωής των μεταναστών.
Στις 16 Ιανουαρίου 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη διεθνή
διακυβέρνηση των ωκεανών: θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030[8]. Η διακυβέρνηση αφορά το σύνολο των
θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, τόσο των παραδοσιακών
όσο και των νέων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας.
Στις 27 Μαρτίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την
πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον[9].
Στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας κυκλικής οικονομίας, αναφέρεται στην ανάγκη
οι χρήστες αλιευτικών εργαλείων με πλαστικά να λαμβάνουν υπόψη τους τις
επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις και τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης.
Στις 4 Απριλίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την
πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το
ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών[10]. Στόχος είναι να βελτιωθεί το επίπεδο
της θαλάσσιας ασφάλειας και να αντιμετωπιστεί η θαλάσσια ρύπανση μέσα από την
ανάπτυξη ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες
και την τεχνολογική πρόοδο.
Στις 17 Απριλίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την
πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» –
πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας[11]. Από τις επτά ομάδες των παγκόσμιων
προκλήσεων, η μία περιλαμβάνει την έρευνα για τη βιώσιμη και οικονομικά ευημερούσα
υδατοκαλλιέργεια και αλιεία, καθώς και για τη γαλάζια ανάπτυξη και τη γαλάζια
οικονομία.
Στις 5 Ιουνίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την
οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών
προϊόντων στο περιβάλλον[12].
Στις 20 Ιουνίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την
οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2019/1159 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ
για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας
2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα
οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη[13].

[7]ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11.
[8]ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 9.
[9]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0305.
[10]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0354.
[11]Κείμενα που εγκρίθηκαν, , P8_TA(2019)0396.
[12]ΕΕ L 155 της 12.6.2019, σ. 1.
[13]ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 94.
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Στις 20 Ιουνίου 2019, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 2019/1239 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας
θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ[14]. Κύριος στόχος είναι η
θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατά τον ελλιμενισμό, ιδίως διασφαλίζοντας ότι τα ίδια σύνολα δεδομένων μπορούν να
υποβάλλονται σε κάθε εθνική ναυτιλιακή ενιαία θυρίδα με τον ίδιο τρόπο.
Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά
με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2019 στη
Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25)[15]. Υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία
από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και ζητεί να
καταβληθούν παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμησή της. Υπογραμμίζει ότι
η έγκαιρη διεθνής συνεργασία, η αλληλεγγύη και η ισχυρή δέσμευση για από κοινού
δράση είναι η μοναδική λύση προκειμένου να εκπληρωθεί η συλλογική ευθύνη για τη
διαφύλαξη ολόκληρου του πλανήτη.
Στις 15 Ιανουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία[16]. Υποστηρίζει την Επιτροπή στην πρότασή της για την
υιοθέτηση δεσμευτικού στόχου προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα τον
Οκτώβριο του 2020. Παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να προσδώσει μια «γαλάζια»
διάσταση στην Πράσινη Συμφωνία και να συμπεριλάβει πλήρως τη διάσταση των
ωκεανών ως βασικό στοιχείο της Πράσινης Συμφωνίας, αναπτύσσοντας, μεταξύ άλλων
δράσεων, ένα «σχέδιο δράσης για τους ωκεανούς και την υδατοκαλλιέργεια».

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[14]ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 64.
[15]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0079.
[16]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
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