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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηη θέζπιζη κοινών διαηάξευν με ζηόσο ηην εθαπμογή ηηρ εξυηεπικήρ 

διάζηαζηρ ηηρ ΚΑΠ, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ζςμθυνιών αλιείαρ 

(2015/2091 (INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1380/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή, 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1954/2003 θαη (ΔΚ) αξηζ. 

1224/2009 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 2371/2002 

θαη (ΔΚ) αξηζ. 639/2004 θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 2004/585/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαΐνπ 2014, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο 

θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 2328/2003, (ΔΚ) 

αξηζ. 861/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1198/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 791/2007 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1255/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαοππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ηεο 10εο 

Γεθεκβξίνπ 1982, 

– έρνληαοππφςε ηε ζπκθσλία ηνπ 1995 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 1982, φζνλ 

αθνξά ηε δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αιιειεπηθαιππηφκελσλ θαη ησλ άθξσο 

κεηαλαζηεπηηθψλ απνζεκάησλ ηρζχσλ, 

– έρνληαοππφςε ηνλ Κψδηθα πκπεξηθνξάο γηα κηα Τπεχζπλε Αιηεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο, ν νπνίνο εγθξίζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1995, θαζψο θαη ηα 

ζρεηηθά κέζα θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έλλνηα ηνπ επαίζζεηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο (ΔΘΟ), ε νπνία 

πξνέθπςε απφ ηηο ζπλνκηιίεο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ (ΓΟΖΔ) θαη 

απέθηεζε δπλακηθή κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο 61/105 ηνπ 2006· έρνληαο ππφςε 

ην γεγνλφο φηη ηα ΔΘΟ απνηεινχλ πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα είλαη επαίζζεηεο ζηηο 

επηπηψζεηο ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

– έρνληαο ππφςε ηα επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ Αδνξψλ, ηνπ 

2009, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνινγηθά θαη βηνινγηθά ζεκαληηθψλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ 

(ΟΒΠ) θαη ηνλ ζρεδηαζκφ αληηπξνζσπεπηηθψλ δηθηχσλ ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ζε αλνηθηά σθεάληα χδαηα θαη βελζνπειαγηθά ελδηαηηήκαηα ζην πιαίζην ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηινκνξθία (ΒΠ), 

– έρνληαοππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο 

                                                 
1
 ΔΔ L 354 ηεο 28.12.2013, ζ. 22. 

2
 ΔΔ L 149 ηεο 20.5.2014, ζ. 1. 



 

PE569.771v02-00 4/24 RR\1089202EL.doc 

EL 

Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηάζθεςεο ηνπ Δμ Απνζηάζεσο Γλσκνδνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο θαη 17εο επηεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηδηθή έθζεζε αξηζ. 11/2015 ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε 

εκεξνκελία 20 Οθησβξίνπ 2015 θαη ηίηιν «Γηαρεηξίδεηαη νξζά ε Δπηηξνπή ηηο ζπκθσλίεο 

αιηεπηηθήο ζχκπξαμεο;» 

– έρνληαοππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαοππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αιηείαο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αλάπηπμεο (A8-0052/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη 

Γεσξγίαο κε ηίηιν «The State of World Fisheries and Aquaculture» (Καηάζηαζε ηεο 

παγθφζκηαο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο),  ν αξηζκφο ησλ απνζεκάησλ πνπ πθίζηαληαη 

ππεξεθκεηάιιεπζε απμαλφηαλ δηαξθψο κέρξη ην 2008 αιιά κεηψζεθε ειαθξά ην 2011· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ είλαη παγθνζκίσο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο 

αιηείαο, κε έληνλε ηζηνξηθή παξνπζία θαη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φινπο ηνπο 

σθεαλνχο ηεο πδξνγείνπ ζπλδπάδνληαο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηφινπ, ηδησηηθέο επελδχζεηο 

απφ ππεθφνπο ηεο ΔΔ, ην δίθηπν δηκεξψλ αιηεπηηθψλ ζπκθσληψλ ηεο, ηηο εμφρσο 

απφθεληξεο πεξηνρέο ηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε φινπο ηνπο κείδνλεο πεξηθεξεηαθνχο 

νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο (ΠΟΓΑ)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ ελζαξξχλεη 

ηηο ρξεζηέο παξθηηθέο θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίσλ δηθαησκάησλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ 

πξέπεη αλαπφθεπθηα λα πεξηιακβάλεη ηελ πνιπκέξεηα θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ έρεη λα 

δηαδξακαηίζεη ξφιν θιεηδί ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ 

σθεαλψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΚΑΠ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θηιφδνμν φξακα, ην 

νπνίν λα είλαη ζπλεθηηθφ κε ηελ εζσηεξηθή δηάζηαζεκ πνπ πξνβιέπεη ν βαζηθφο 

θαλνληζκφο επί ηνπ ζέκαηνο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν FAO δεκνζίεπζε πξφζθαηα ηηο Δζεινληηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηνπ γηα ηε Βηψζηκε Αιηεία Μηθξήο Κιίκαθαο, νη νπνίεο νξίδνπλ ζηφρνπο 

ζρεηηθνχο κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αιηεία, ηδίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· 

Δ. ιακβάλνληαοππφςε φηη ε ΔΔ απνηειεί κείδνλα αγνξά αιηεπηηθψλ πξντφλησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςαξηψλ πνπ έρνπλ αιηεπηεί απφ ζηφινπο ηεο ΔΔ θαζψο θαη 

ησλ εηζαγσγψλ) θαη ηνλ κεγαιχηεξν εηζαγσγέα ηέηνησλ πξντφλησλ, θαζψο θαηαλαιψλεη 

πνζνζηφ 11 % ηεο παγθφζκηαο ηρζπνπαξαγσγήο φζνλ αθνξά ηνλ φγθν θαη εηζάγεη 

πνζνζηφ 24 % ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηελ αμία, αλ θαη ην πνζνζηφ ηεο 

επί ησλ παγθφζκησλ αιηεπκάησλ αληηζηνηρεί ζην 8%· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ έρεη 

εθηεηακέλε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ κε ζεκαληηθή θνηλσληθή δηάζηαζε, 

πξάγκα πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί·  

                                                 
1
 ΔΔ C 419, 16.12.2015, ζ. 175. 
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Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο λέαο ΚΑΠ πεξηιακβάλεη ηηο δηεζλείο 

ζπκθσλίεο θαη ηελ αιηεία ζε πεξηνρέο εθηφο εζληθήο δηθαηνδνζίαο (ΠΔΔΓ), ελψ ε  

ζχκβαζε γηα ηε βηνινγηθή πνηθηινκνξθία θαη ν FAO ππνζηεξίδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

νηθνινγηθά θαη βηνινγηθά ζεκαληηθψλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ (ΟΒΠ) θαη επαίζζεησλ 

ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ (ΔΘΟ) αληίζηνηρα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζαιάζζηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηε βαζηζκέλε ζε νηθνζπζηήκαηα 

δηαρείξηζε, φπσο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο ηεο 

αιηείαο (ΠΟΓΑ)· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε  φηη νη πνζνζηψζεηο ζηηο ΠΟΓΑ βαζίδνληαη πξσηίζησο ζηα ηζηνξηθά 

αιηεχκαηα, πξάγκα πνπ είρε απνηέιεζκα ηελ πξνηηκεζηαθή πξφζβαζε ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ ζηα παγθφζκηα ηρζπαπνζέκαηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο 

πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ θάπνηεο ΠΟΓΑ πξέπεη ηψξα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ιεθζεί 

ππφςε ε αιηεία εθ κέξνπο ησλ παξάθηησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ νη νπνίεο εμαξηψληαη 

επί γελεέο απφ παξαθείκελνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ηχρεη 

ζεβαζκνχ απφ ηελ ΔΔ·  

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζπκθσληψλ κε ηηο βφξεηεο 

ρψξεο Ννξβεγία, Ηζιαλδία θαη λήζνπο Φεξφεο αθελφο θαη ηηο ζπκθσλίεο ζχκπξαμεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο βηψζηκεο αιηείαο (ΒΑ) κε ηε ζπκκεηνρή άιισλ ρσξψλ αθεηέξνπ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ πξέπεη λα επηδηψμεη κηα ζπλεθηηθή πνιηηηθή γηα ηελ 

αλάπηπμε, κε βάζε ην άξζξν 208 παξάγξαθνο 1 ηεο ΛΔΔ, ην νπνίν νξίδεη φηη «ε Έλσζε 

ιακβάλεη ππφςε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαηά ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο»· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πφξσλ θαη ηηο ζπλνιηθέο αιηεχζεηο απφ ηνπο ηνπηθνχο 

ζηφινπο ηνπο ζηφινπο ηξίησλ ρσξψλ ζε ζρέζε κε ηα απνζέκαηα ςαξηψλ πνπ αιηεχεη ε ΔΔ 

ζηα χδαηα ηξίησλ ρσξψλ ή πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αγνξά ηεο ΔΔ, πξάγκα πνπ θαζηζηά 

δχζθνιν λα εθηηκεζεί ην επίπεδν ησλ πιενλαζκαηηθψλ απνζεκάησλ ζην πιαίζην 

πιεζψξαο κηθηψλ ζπκθσληψλ, φπσο απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ην 

Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα απμεζεί ε 

πνζφηεηα θαη ε δηαθάλεηα απηψλ ησλ ζηνηρείσλ·  

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ πξέπεη λα ιάβεη θάζε δπλαηφ κέηξν γηα λα εμαζθαιίζεη φηη 

νη ζπκθσλίεο βηψζηκεο αιηείαο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηξίηεο ρψξεο παξέρνπλ ακνηβαία 

νθέιε γηα ηελ ΔΔ θαη γηα ηηο ελ ιφγσ ηξίηεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ 

πιεζπζκψλ ηνπο θαη ησλ νηθείσλ ηνκέσλ αιηείαο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πξφβιεκα ηεο πεηξαηείαο έρεη επίζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηηο πεξηνρέο φπνπ αζθείηαη νξγαλσκέλε αιηεία ζην πιαίζην ησλ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ 

αιηεπηηθψλ ζπκθσληψλ· 

1. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ζηνλ βαζηθφ θαλνληζκφ γηα ηελ ΚΑΠ πεξηιακβάλεηαη γηα πξψηε 

θνξά θεθάιαην αθηεξσκέλν ζηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε, ην νπνίν πεξηέρεη ειάρηζηνπο 

φξνπο γηα ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο, ην θαζήθνλ ηεο πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ ΠΟΓΑ θαη ηεο ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ, ξεηή αλαθνξά ζηα 

θνηλά πξφηππα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ πδάησλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη δήισζε φηη ηα 

κέηξα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο· 
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2. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο κεηαμχ ηεο αιηείαο, ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο αθελφο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο 

αθεηέξνπ· 

3. αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαηήξεζε θαη ε επέθηαζε ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο 

ζπκβαηφηεηαο ηνπ ππάξρνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ· 

4. δεηεί εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ γηα ηελ αιηεία θνξέσλ ηεο Δπηηξνπήο, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ΓΓ MARE, DEVCO θαη TRADE· 

5. επηκέλεη φηη ε πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο 

αιηείαο, απφ ηελ ΔΔ θαη ηνπο εηαίξνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλάςεη δηκεξείο θαη άιιεο 

ζπκθσλίεο, κε βάζε ηε δηαθάλεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, 

ηδηαίηεξα ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ην κέιινλ ησλ παξάθηησλ θνηλνηήησλ, ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο, ε απαζρφιεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αιηεία, ε κεηαπνίεζε θαη ην εκπφξην θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο αιηείαο 

ζηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα· 

6. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνσζεζεί ε πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη λα 

δηαηεξεζνχλ ηα αιηεπηηθά απνζέκαηα πάλσ απφ επίπεδα ηθαλά λα παξάγνπλ ηε κέγηζηε 

βηψζηκε απφδνζε, θαζψο ε κεγαιχηεξε αθζνλία αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ απνηειεί 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ 

αιηεπηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο Δζεινληηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηζηηηζκνχ θαη Γεσξγίαο (FAO) γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο 

Βηψζηκεο Αιηείαο Μηθξήο Κιίκαθαο· 

7. ηνλίδεη φηη ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ε επηβίσζε ησλ 

νπνίσλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ αιηεία θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

αιηεπηηθφ θιάδν· ππνγξακκίδεη φηη ρξεηάδνληαη κέηξα ζηήξημεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ηεο κεηαβίβαζεο ηερλνγλσζίαο, ηεο δηαρείξηζεο 

δπλακηθνχ, ησλ πνιπκεξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη άιισλ επελδχζεσλ ππέξ ηνπ 

αιηεπηηθνχ θιάδνπ· 

8. Τπελζπκίδεη φηη νη πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ 

εμσηεξηθή αιηεία ηεο ΔΔ πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο κε βάζε ην 

νηθνζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε, έηζη ψζηε λα 

απνθαηαζηαζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ ηα ππφ εθκεηάιιεπζε απνζέκαηα πάλσ απφ ηα 

επίπεδα πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηε κέγηζηε απφδνζε έσο ην 2015, φπνπ είλαη δπλαηφλ, 

θαη κέρξη ην 2020 ην αξγφηεξν, γηα φια ηα απνζέκαηα· 

9. ηνλίδεη φηη φιεο νη πηπρέο ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ΚΑΠ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε 

ηζφηηκεο θαη ακνηβαία επσθειείο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΔΔ, ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη ησλ 

εηαίξσλ ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν, είηε απηέο είλαη δηκεξείο (ΒΑ) ή πνιπκεξείο 

(ΠΟΓΑ), κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αιηεπηηθήο 

βηνκεραλίαο· ηνλίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηζφηεηα πξέπεη λα αληαλαθιάηαη επίζεο ζηηο εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο, ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε γηα ζπλεθηηθή πνιηηηθή 

αλάπηπμεο· 

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη, ζηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ΚΑΠ, ηε 
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ζπλεθηίκεζε ησλ εμφρσο απφθεληξσλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηξίηεο ρψξεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ζα 

αληιεί νθέιε ε ηνπηθή αιηεία ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηθέξεηεο·  

11. αλαγλσξίδεη ην έξγν ηνπ Δμ Απνζηάζεσο Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζέζεο ηνπ γηα ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο αλαζεσξεκέλεο ΚΑΠ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηξίηεο ρψξεο· 

12. επηκέλεη φηη, ζην πιαίζην ησλ εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αιηεία (αιίεπζε, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία), ε ΔΔ πξέπεη λα πξνσζεί ηα πςειφηεξα 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ηεο πξφηππα θαη λα εθαξκφδεη απζηεξά θαη 

απνηειεζκαηηθά κέηξα ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε 

δηαθάλεηα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζεκηηφο 

αληαγσληζκφο εληφο ηεο αγνξάο ηεο ΔΔ·  

13. αλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ΚΑΠ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο (ηφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη αιινχ) θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ αγνξψλ ηεο ΔΔ κε 

ςάξηα (θαη ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο), θαη σο φρεκα κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ε ΔΔ ζα κπνξεί λα παξέρεη ηερληθή, νηθνλνκηθή θαη επηζηεκνληθή βνήζεηα πξνο 

ηξίηεο ρψξεο, ηδίσο κέζσ ηεο ζηήξημεο γηα βειηηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο , ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ιηκεληθψλ 

ππνδνκψλ· 

14. ραηξεηίδεη ηηο ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ΔΔ έρεη δηαρεηξηζηεί ηελ 

εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ΚΑΠ ηα ηειεπηαία ρξφληα, φζνλ αθνξά ηηο ΒΑ αιιά θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ζηφινη ηεο ΔΔ λα είλαη γεληθά κεηαμχ ησλ πην 

πξννδεπηηθψλ αιηεπηηθψλ ζηφισλ αλνηθηήο ζαιάζζεο  σο πξνο ηελ ηήξεζε πςειψλ 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ· ζεσξεί φηη ε ΔΔ πξέπεη λα πξνσζεί ηέηνηα 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξφηππα ζην δηεζλέο πιαίζην κέζσ ησλ ΠΟΓΑ θαη ηνπ 

δηθηχνπ ηεο απφ ΒΑ· 

15. αλαγλσξίδεη φηη, φηαλ ν ζηφινο ηεο ΔΔ παχεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε έλα αιηεπηηθφ 

πεδίν, ηα αιηεπηηθά δηθαηψκαηά ηνπ κπνξεί λα αλαθαηαλέκνληαη κεηαμχ άιισλ ζηφισλ 

πνπ έρνπλ πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα ζπληήξεζεο, δηαρείξηζεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο απφ 

ηα επίπεδα πνπ ππνζηεξίδεη θαη ππεξαζπίδεηαη ε ΔΔ· 

16. ζεσξεί φηη ε παξνρή ηνκεαθήο ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηηο ρψξεο εηαίξνπο ησλ 

ΒΑ είλαη θξίζηκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο, επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ππνδνκψλ, θαζψο θαη θαηάξηηζεο ησλ επηζεσξεηψλ αιηείαο θαη ησλ κειψλ 

ηνπ πιεξψκαηνο, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ζε ςάξηα κε ζηφρν ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ησλ πιεζπζκψλ ζηηο ρψξεο 

εηαίξνπο ησλ ΒΑ κε ηελ παξνρή ζηήξημεο γηα ην έξγν πνπ επηηειείηαη απφ ηηο γπλαίθεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο· 

17. επηκέλεη σο εθ ηνχηνπ ζηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηνκεαθήο 

ζηήξημεο, ζην πιαίζην ησλ αιηεπηηθψλ ζπκθσληψλ, θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη εληφο 

ηνπ πεδίνπ ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Αλάπηπμεο (ΔΣΑ), θαζψο θαη ζηελ αλάγθε πιήξνπο δηαθάλεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

αιηεπηηθψλ έξγσλ θαη ζηε ρξήζε ηεο ηνκεαθήο ζηήξημεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 
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ελδεδεηγκέλε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ· 

18. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξε επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πφξσλ θαη κε ηνλ ιφγν αιηεπκάησλ/ αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

αιηεία εθηφο ησλ πδάησλ ηεο ΔΔ, ηδίσο ζηα χδαηα νξηζκέλσλ αλαπηπζζφκελσλ 

παξάθηησλ θξαηψλ, κε θνλδχιηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη ηνπ 

ΔΣΑ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ· 

19. ζεκεηψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζρεηηθά κε 

ηηο ζπκθσλίεο αιηεπηηθήο ζχκπξαμεο ηνπ (Α), ελψ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

Α είλαη λα αιηεχνληαη κφλν πιενλαζκαηηθά απνζέκαηα, ζηελ πξάμε έρεη απνδεηρζεί 

πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί  ιφγσ «έιιεηςεο αμηφπηζησλ, επαιεζεχζηκσλ θαη 

πξνζβάζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα ηρζπαπνζέκαηα θαη ηελ αιηεπηηθή πξνζπάζεηα ησλ 

εζληθψλ αιηεπηηθψλ ζηφισλ ή άιισλ μέλσλ ζηφισλ ζηνπο νπνίνπο έρεη επίζεο ρνξεγεζεί 

πξφζβαζε απφ ηηο ρψξεο εηαίξνπο»· ηνλίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηε ζεκαζία ησλ 

αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αλεμάξηεησλ εθ ησλ πζηέξσλ εθηηκήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Α· 

20. επηκέλεη φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη, κέζσ ησλ ΒΑ ηεο θαη ηνπ έξγνπ ηεο ζηηο 

ΠΟΓΑ, ηελ ελαξκφληζε ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα αθξηθαληθά χδαηα γηα 

φινπο ηνπο μέλνπο ζηφινπο φζνλ αθνξά ηνλ ηφλν θαη ηα κηθξά πειαγηθά θαη βελζηθά είδε, 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο αιηείο πνπ εξγάδνληαη κε βηψζηκν 

θαη ππεχζπλν ηξφπν· 

21. δεηεί ηελ επέθηαζε ησλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ επνπηείαο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο αιηείαο θαη ζηε ζπιινγή επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ· 

22. είλαη πεπεηζκέλν φηη κφλν κέζσ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ παξαηήξεζεο θαη επηζεψξεζεο (ζην ιηκάλη 

θαη ζηε ζάιαζζα) θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί βηψζηκε θαη ηζφηηκε εθκεηάιιεπζε γηα ηα άθξσο κεηαλαζηεπηηθά απνζέκαηα 

θαη ηα επηθαιππηφκελα θαη δηακνηξαδφκελα απνζέκαηα φπσο απαηηείηαη απφ ηελ 

UNCLOS θαη ηε ζπκθσλία ηνπ ΟΖΔ γηα ηα ηρζπαπνζέκαηα· 

23. ζεκεηψλεη φηη έλα λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πεξηθεξεηαθή δηαρείξηζε ησλ άθξσο 

κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ, καδί κε πνιιά άιια απνζέκαηα, ππάξρεη ζην πιαίζην ησλ 

ΠΟΓΑ, ηδίσο γηα ηνλ ηφλν, παξ’ φιν πνπ νξηζκέλα αιηεχκαηα παξακέλνπλ εθηφο ηνπ 

δηθηχνπ ησλ ΠΟΓΑ, θαη πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα εξγαζζεί γηα λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο 

ηηο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιηείαο ζα ηηο δηαρεηξίδεηαη θάπνηα ΠΟΓΑ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ· 

24. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηαζέζεη απμεκέλνπο δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο ζηηο (ΠΟΓΑ), 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξάλνκεο, ιαζξαίαο θαη άλαξρεο (ΠΛΑ) αιηείαο· 

25. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ πνπ νξηζκέλα άιια αιηεχκαηα, ηδίσο δε δηακνηξαδφκελα 

απνζέκαηα πνπ δελ απαληψληαη ζηηο αλνηθηέο ζάιαζζεο, δελ έρνπλ αθφκε έλα νπζηαζηηθφ 

θφξνπκ πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο· ζεσξεί φηη ηνχην απνηειεί ζνβαξφ 

πξφβιεκα, ηδίσο γηα ηα απνζέκαηα κηθξψλ πειαγηθψλ εηδψλ ζηε Γπηηθή Αθξηθή, 

δεδνκέλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο ζεκαζίαο γηα ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, φπσο 
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ζεκεηψλεηαη ζε πξφζθαηε ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ γηα 

ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο
1
·  

26. πξνηξέπεη ηελ ΔΔ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επηξξνή ηεο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη θάζε 

αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ζα ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε κίαο 

ΠΟΓΑ· πξνηξέπεη εηδηθφηεξα ηελ ΔΔ λα θαηαζηεί ε Δπηηξνπή Αιηείαο γηα ηνλ 

Κεληξναλαηνιηθφ Αηιαληηθφ πιήξεο κέινο ηνπ δηθηχνπ ΠΟΓΑ κε εμνπζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, αληί ζπκβνπιεπηηθφ πεξηθεξεηαθφ φξγαλν ηνπ FAO γηα ηελ αιηεία· 

27. είλαη πεπεηζκέλν φηη, ζην κέηξν πνπ νη ζηφινη ηεο ΔΔ έρνπλ πξφζβαζε ζε άιινπο ηχπνπο 

αιηείαο (π.ρ. γηα ηα βελζηθά είδε), ππάξρεη ε αλάγθε λα πξνσζήζεη ε ΔΔ κέηξα πνπ 

ηζρχνπλ γηα φινπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ αξκνλία κεηαμχ ησλ ζηφισλ 

βηνκεραληθήο θαη ησλ ζηφισλ κηθξήο θιίκαθαο αιηείαο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα απαηηεί 

ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο δσλψλ πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνκέα αιηείαο 

κηθξήο θιίκαθαο· 

28. δεηεί λα εθπνλεζνχλ πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα είδε θαη ηνπο νηθνηφπνπο 

βαζέσλ πδάησλ, ηδίσο γηα νηθνηφπνπο θαη είδε πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ή 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε καθξφπλνε βησζηκφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο· 

29. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη κηα ηζφξξνπε θαηαλνκή ηεο παξνρήο πξφζβαζεο 

ζηηο ΠΟΓΑ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν, ηηο 

αλάγθεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηελ επηδίσμε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο αιηεία· επηζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε αλαθαηαλνκή ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζηφινπο, ηφζν ηεο αιηείαο ζε απνκαθξπζκέλα χδαηα φζν θαη 

ηεο αιηείαο ζε εζληθά χδαηα, θαη λα βαζίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε ελδεδεηγκέλα θξηηήξηα 

θαηαλνκήο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ αληίζηνηρε ΠΟΓΑ· 

30. ραηξεηίδεη ηελ απαίηεζε πνπ ζέηεη ν βαζηθφο θαλνληζκφο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φινη νη 

μέλνη ζηφινη πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε κηα ρψξα κε ηελ νπνία ε ΔΔ έρεη ΒΑ 

πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε παξεκθεξείο φξνπο πξφζβαζεο πνπ πξνσζνχλ ηε βηψζηκε αιηεία, 

σο ζεκαληηθφ κέηξν πνπ δηαζθαιίδεη φηη άιινη ζηφινη πνπ αιηεχνπλ ζε απνκαθξπζκέλα 

χδαηα ιεηηνπξγνχλ κε ηα ίδηα πξφηππα φπσο θαη ε ΔΔ θαη δελ ππνλνκεχνπλ ηα πξφηππα 

απηά· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα επηδηψμεη κε δήιν απηήλ ηελ απαίηεζε· 

31. δεηεί απφ ηελ ΔΔ λα αμηνπνηήζεη ην δίθηπφ ηεο απφ ΒΑ θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο 

ΠΟΓΑ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ρψξεο εηαίξνη καο πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ 

ζηφισλ αιηείαο ζε απνκαθξπζκέλα χδαηα ζε πιενλάδνληα απνζέκαηα, φπσο απαηηείηαη 

απφ ηε ζχκβαζε UNCLOS θαη ηελ ΚΑΠ θαη φπσο πξάηηεη θαη ε ΔΔ, θαη θαη λα παξέρεηαη 

πξνηηκεζηαθή πξφζβαζε ζε ζηφινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιένλ βηψζηκεο απφ 

πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή άπνςε πξαθηηθέο γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη ηα 

απνζέκαηα· 

32. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ ελδερφκελε δηαθνπή ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κεηαμχ δχν πξσηνθφιισλ, φηαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα έλα λέν πξσηφθνιιν 

θαζίζηαληαη ρξνλνβφξεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα κεξηκλήζεη γηα ηε λνκηθή θαη νηθνλνκηθή 

                                                 
1
 πκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ηεο 2αο Απξηιίνπ 2015, 

ζε απάληεζε ζην αίηεκα πνπ ππέβαιε ε Τπνπεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Αιηείαο (SRFC): 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/C21_AdvOp_02.04.pdf 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/C21_AdvOp_02.04.pdf
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αζθάιεηα ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρεηα ηεο αιηεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ δχν πξσηνθφιισλ· 

33. αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπγθξφηεζε ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ αιηεία αιιά θαη ηνπο 

πξνεγνχκελνπο θαη επφκελνπο ηνκείο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ· 

34. ελζαξξχλεη ηελ ΔΔ λα απνθχγεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ΒΑ κε ρψξεο φπνπ είλαη 

απνδεθηή ε δηαθζνξά· 

35. αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο επξχηεξνπ πιαηζίνπ κε ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, ην νπνίν λα ζπζζσκαηψλεη ηελ αιηεία κε άιια ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάπηπμε· 

36. πηζηεχεη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αλαγλψξηζε ησλ αδεηψλ αιηείαο κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο 

νδνχ· 

37. αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε αιηεία, θπξίσο ε αιηεία 

κηθξήο θιίκαθαο, ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη ζηελ απαζρφιεζε ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ ξφινπ ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνπλ νη βηνκεραληθέο αιηεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζε ππεχζπλν θαη δηαθαλέο πιαίζην γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ηνλ εθνδηαζκφ κε 

αιηεπηηθά πξντφληα·  

38. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα ζεβαζηεί ε ΔΔ ηελ ππνρξέσζή ηεο λα πξνσζήζεη κηα 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκε αιηεία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κέζσ φισλ 

ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιηεία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (βνήζεηα, 

εκπφξην, αιηεία)· 

39. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε φιε 

ηελ αιπζίδα αμίαο, απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κέρξη ηε κεηαπνίεζε  ή/ θαη ηελ εκπνξία ησλ 

αιηεπηηθψλ πξντφλησλ· πηζηεχεη φηη ε πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζε απηέο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ρεηξαθέηεζε, 

παίδνληαο έηζη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θάιπςε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θχισλ· επηκέλεη 

φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζε πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα 

ζηηο ζρέζεηο ηεο ΔΔ κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο·  

40. ηνλίδεη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο ηνκεαθήο ζηήξημεο, 

κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηεο αιηείαο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ, κεηαμχ άιισλ κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο βηψζηκεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αιηείαο κηθξήο 

θιίκαθαο, ηε βειηίσζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο 

ηνπηθψλ θνξέσλ· δεηεί λα ελζαξξχλεη ε ΔΔ, κέζσ ησλ ΒΑ, ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, 

ηδίσο ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνκέα αιηείαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αληηζηάζκηζεο· 

41. ζεσξεί φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηηο ηξίηεο ρψξεο, αξρήο γελνκέλεο απφ εθείλεο 

κε ηηο νπνίεο δηαπξαγκαηεχεηαη κηα ΒΑ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ηεο ΔΔ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ ζηνπο ηνκείο 
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αιίεπζεο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο· είλαη ηεο γλψκεο φηη έλα ηέηνην πιαίζην είλαη ην 

θαιχηεξν κέζν γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ θνηλνπξαμίεο 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πςειήο βησζηκφηεηαο θαη δηαθάλεηαο πνπ πξνσζεί ε 

κεηαξξπζκηζκέλε ΚΑΠ, παξέρνληαο έηζη θαιχηεξε λνκηθή ζηαζεξφηεηα γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο βηψζηκεο αιηείαο ζηηο ηξίηεο 

ρψξεο· 

42. ηνλίδεη φηη ε δηαθάλεηα, ε ινγνδνζία θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία ησλ αιηεπηηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ηξίηεο ρψξεο· 

43. ηνλίδεη φηη νη επξσπατθέο επελδχζεηο ζηα αιηεπηηθά χδαηα ηξίησλ ρσξψλ πνπ παίξλνπλ ηε 

κνξθή θνηλνπξαμηψλ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηελ ΚΑΠ· ππνγξακκίδεη φηη, κέζσ ησλ 

ΒΑ ηεο, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηνλ δηάινγν κε ηηο ρψξεο εηαίξνπο γηα λα 

ζπγθξνηήζεη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηηο θνηλνπξαμίεο ζηνπο ηνκείο 

αιίεπζεο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εηαίξσλ απφ ηελ ΔΔ ή 

άιιεο ρψξεο, λα ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, λα κελ αληαγσλίδεηαη ηνλ ηνπηθφ ηνκέα κηθξήο 

θιίκαθαο αιηείαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε ρψξαο· 

44. ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε νπνία ηνλίδεη φηη ε 

ππνρξεζηκνπνίεζε ησλ πνζνζηψζεσλ ζε ηφλνπο πνπ εγθξίζεθαλ ζε νξηζκέλα πξφζθαηα 

πξσηφθνιια επηθέξεη πςειφ θφζηνο · θαιεί σο εθ ηνχηνπ ηελ Δπηηξνπή λα απνθεχγεη, 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, άζθνπεο δαπάλεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα· 

45. πηζηεχεη φηη ην Κνηλνβνχιην πξέπεη λα έρεη πην ελεξγφ ξφιν απφ ηελ ππάξρνπζα 

δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη επηκέλεη φηη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ακέζσο θαη πιήξσο ζε 

φια ηα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, φζνλ αθνξά ηε ζχλαςε ή ηελ αλαλέσζε ησλ Α, 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δηαθάλεηα θαη ε δεκνθξαηηθή ινγνδνζία ησλ πξσηνθφιισλ·  

46. αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ΚΑΠ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο ηφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη ηηο ρψξεο εηαίξνπο καο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο 

πξφζιεςεο ησλ ηνπηθψλ πιεξσκάησλ ζην πιαίζην ησλ ΒΑ· ελζαξξχλεη, φπνπ είλαη 

δπλαηφ, ηα ζθάθε ηεο ΔΔ λα μεθνξηψλνπλ ηα αιηεχκαηά ηνπο ζηηο ρψξεο εηαίξνπο γηα ηελ 

αξρηθή επεμεξγαζία· δεηεί λα εληάζζνληαη ηα κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηηο αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα αιηείαο (εηδηθά φζνλ αθνξά ηε ζχκβαζε 188 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 

Δξγαζίαο) θαη ζηηο ΒΑ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ίδηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο , ίζεο 

ακνηβέο, ίδηα πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επίπεδα εθπαίδεπζεο γηα 

ηνπο ππεθφνπο ηεο ΔΔ θαη άιισλ ρσξψλ· 

47. ραηξεηίδεη έλζεξκα ηηο πεξί δηαθάλεηαο δηαηάμεηο ηνπ πην πξφζθαηνπ πξσηνθφιινπ κε ηε 

Μαπξηηαλία, βάζεη ησλ νπνίσλ ε ηειεπηαία δεζκεχεηαη λα δεκνζηεχεη φιεο ηηο ζπκθσλίεο 

είηε κε θξάηε είηε κε ηδησηηθνχο θνξείο, νη νπνίεο παξέρνπλ ζε μέλα ζθάθε πξφζβαζε 

ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ηεο Μαπξηηαλίαο θαη πξνηξέπεη λα εληαρζνχλ ηέηνηεο 

δηαηάμεηο πεξί δηαθάλεηαο ζε φιεο ηηο ΒΑ· 

48. ραηξεηίδεη ζεξκά, επίζεο, ην γεγνλφο φηη ην πξσηφθνιιν κε ηε Μαπξηηαλία ρνξεγεί ζηνλ 

ζηφιν ηεο ΔΔ θαηά πξνηεξαηφηεηα πξφζβαζε ζηα αιηεπηηθά πιενλάζκαηα ηεο ελ ιφγσ 

ρψξαο, ελζαξξχλεη δε ηελ Δπηηξνπή λα αθνινπζήζεη απηφ ην παξάδεηγκα ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε πξσηνθφιισλ κε άιιεο ηξίηεο ρψξεο, ιακβάλνληαο 
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ππφςε ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο βησζηκφηεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ν ζηφινο ηεο ΔΔ· 

49. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη παξφκνηεο δηαηάμεηο πεξί δηαθάλεηαο ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζε άιια κειινληηθά πξσηφθνιια, πξάγκα πνπ ζα εμαζθαιίζεη πνιχ 

βειηησκέλε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή αιηεπηηθή πξνζπάζεηα θαη ηηο ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο· δεηεί λα θαηαζηνχλ δηαζέζηκα ζην θνηλφ ηα ζηνηρεία γηα ηα ζπλνιηθά 

αιηεχκαηα ησλ ζθαθψλ απφ φινπο ηνπο ζηφινπο πνπ επηηξέπεηαη λα αιηεχνπλ ζηα χδαηα 

ηεο Μαπξηηαλίαο θαζψο θαη νη ζπλδεφκελνη φξνη πξφζβαζεο·   

50. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην απηψλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο 

ζπκκεηέρεη, λα ελζαξξχλεη άιιεο ηξίηεο ρψξεο λα δεκνζηεχνπλ επίζεο ηνπο φξνπο άιισλ 

ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη κε άιια θξάηε ή ηδησηηθνχο θνξείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζθαθψλ πνπ επηηξέπεηαη λα αιηεχνπλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αιηεπκάησλ ηνπο· ελζαξξχλεη επίζεο ηηο ηξίηεο ρψξεο λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηα ςεθίζκαηα ησλ ΠΟΓΑ, ηα νπνία πξνάγνπλ ηε δηαθάλεηα ζηηο 

αιηεπηηθέο ζπκθσλίεο·  

51. ελζαξξχλεη θαη άιιεο ηξίηεο ρψξεο λα εμεηάζνπλ ηηο ζπζηάζεηο, ηα ςεθίζκαηα θαη ηηο 

απνθάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηε δηαθάλεηα ζηηο αιηεπηηθέο ζπκθσλίεο εληφο ησλ νηθείσλ 

ΑΟΕ· 

52. πηζηεχεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα βειηηψζεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ηε δηαθάλεηα κε 

ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ηδησηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ πινηνθηεηψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ ηνπηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ ή 

αξρψλ ή ηξίησλ ρσξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζηελ αιηεία ηξίηεο ρψξαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ πξφζβαζεο, ηεο επηηξεπφκελεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ 

ζηφινπ, ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζθαθψλ θαη ησλ απνξξενπζψλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαη φηη απηή ε βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη δεκφζηα, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ηκεκάησλ 

πνπ πεξηέρνπλ εκπνξηθά επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο·  

53. ζεκεηψλεη φηη νη πινηνθηήηεο ππνγξάθνπλ ηδησηηθέο ζπκθσλίεο κε ηηο θπβεξλήζεηο ηξίησλ 

ρσξψλ, νη νπνίεο είλαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ΚΑΠ· εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην 

γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή δελ έρεη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο ζπκθσλίεο απηέο· 

εθθξάδεη ηνλ θφβν φηη, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ηνχην ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

αζέκηην αληαγσληζκφ κε ηηο ηνπηθέο αιηεπηηθέο θνηλφηεηεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

θαζψο θαη κε πινηνθηήηεο ηεο ΔΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ· 

54. ζεσξεί φηη ηα ζθάθε πνπ αιηεχνπλ ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ κίαο ΒΑ αιιά δελ 

ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζην θξάηνο κέινο ηνπο 

ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ησλ φξσλ ηεο αιηεπηηθήο ηνπο άδεηαο, πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ειέγρνπ θαη ηνλ 

θαλνληζκφ ΠΛΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδερνκέλσο, ηεο άξλεζεο άδεηαο αιηείαο· 

55. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη νη πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο ηνπ «εμσηεξηθνχ 

ζηφινπ» ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ησλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηχπσλ 

ζθαθψλ, κε απνηέιεζκα νη πθηζηάκελεο εθηηκήζεηο λα κελ είλαη ζπγθξίζηκεο, θάηη πνπ 

θαζηζηά αδχλαηε ηε δηεμαγσγή αλάιπζεο γηα ην κέγεζνο ηνπ ζηφινπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πεξηνξίδνληαο έηζη ζνβαξά ηε δηαθάλεηα· ελζαξξχλεη ηελ 

Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη έλαλ νξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηφινπ ηεο πνπ λα πεξηιακβάλεη φια 
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ηα ζθάθε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ησλ πδάησλ ηεο ΔΔ, δίλνληαο παξάιιεια ηε 

δένπζα πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπκθσληψλ κε βφξεηεο ρψξεο, έηζη 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηζηνξηθή ζχγθξηζε· 

56. ζεκεηψλεη φηη, παξά ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε Γεληθή Δπηηξνπή Αιηείαο γηα ηε 

Μεζφγεην (ΓΔΑΜ) , νη δηαθνξέο ζηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ζηφιν ηεο ΔΔ, 

αθελφο, θαη ηνπο ζηφινπο ηξίησλ ρσξψλ, αθεηέξνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ίδηα 

αιηεπηηθά χδαηα έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνπο αιηείο ηεο ΔΔ· ζεσξεί 

φηη είλαη απαξαίηεην λα εληείλεη ε ΔΔ ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ 

κέζσ ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο, πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο, 

επηζηεκνληθά ηδξχκαηα, παξαηεξεηήξηα θαη αιηεπηηθέο ελψζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηε ρψξα· 

ζεσξεί φηη ε ΔΔ έρεη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ζθαθψλ ζηε Μεζφγεην θαη δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν 

ζηήξημεο θαη ζπλδξνκήο ησλ αιηέσλ πνπ έξρνληαη ζπρλά ζε ζπγθξνχζεηο κε ζθάθε 

ηξίησλ ρσξψλ θαζψο θαη λα ζεζπίζνπλ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο ζηηο λφηηεο 

αθηέο ηεο Μεζνγείνπ· 

57. ραηξεηίδεη ηελ πξφζθαηε δεκνζίεπζε ησλ νλνκάησλ ησλ ζθαθψλ κε ζεκαία ΔΔ πνπ 

έρνπλ ιάβεη άδεηα αιίεπζεο εθηφο ησλ πδάησλ ηεο ΔΔ, θαη ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη 

λα δεκνζηεχεη θαηά θαλφλα ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεδνκέλσλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα αιηεχκαηά ηνπο· 

58. επηζεκαίλεη φηη ε δηαθάλεηα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

παξάγνληεο θαη ηε ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ νπνίσλ 

ε επηβίσζε εμαξηάηαη απφ ηελ αιηεία· ζεσξεί φηη απηή ε δηαβνχιεπζε θαη ε ζπκκεηνρή ζα 

πξέπεη λα πξνσζείηαη ζηηο ΒΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

ζπκθσληψλ θαη πξσηνθφιισλ, ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ηεο θαηαλνκήο θαη ρξήζεο ηεο 

ηνκεαθήο ζηήξημεο, ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ΠΟΓΑ θαη ηεο 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο· 

59. ζεκεηψλεη φηη ν βαζηθφο θαλνληζκφο πεξηιακβάλεη κηα δηάηαμε πνπ απαηηεί απφ ηα ζθάθε 

πνπ θεχγνπλ θαη κεηέπεηηα επηζηξέθνπλ ζην κεηξψν ηεο ΔΔ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πξν ηεο επηζηξνθήο ηνπο· ζεσξεί φηη ε απαίηεζε απηή ζα 

πξέπεη λα εληζρπζεί θαηά ηξφπνλ ψζηε ην πιήξεο ηζηνξηθφ ρξήζεο ζεκαίαο απφ ην 

ζθάθνο λα ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή θαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

θνηλνηηθνχ κεηξψνπ ζηφινπ πξηλ απφ ηελ απνδνρή ηνπ ζθάθνπο ζην κεηξψν· 

60. αλαγλσξίδεη ην έξγν πνπ έρεη επηηειέζεη ε ΔΔ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΛΑ αιηείαο, ε 

νπνία ζπληζηά θίλδπλν γηα ηα αιηεπηηθά απνζέκαηα θαη αζέκηην αληαγσληζκφ γηα ηνπο 

λνκνηαγείο αιηείο· αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ θαλνληζκνχ ΠΛΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

βηψζηκεο αιηείαο ζηνλ θφζκν· ζεσξεί φηη, ράξε ζηνλ θνκβηθφ ξφιν ηεο σο πξσηνπφξνπ 

αγνξάο αιηεπκάησλ ζηνλ θφζκν, ε ΔΔ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε 

απφ άιια θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ κε ηα νπνία έρεη ΒΑ, θαη κε δηεζλείο 

παξάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί κηα θνηλή πξνζέγγηζε θαη έλα απνηειεζκαηηθφ 

παγθφζκην θαζεζηψο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΛΑ αιηείαο· 

61. ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε εληαίνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ 

ζθαθψλ πνπ πιένπλ ζε δηεζλή χδαηα· 

62. επηκέλεη  φηη ν θαλνληζκφο ΠΛΑ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απζηεξά, αληηθεηκεληθά θαη κε 
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δηαθάλεηα, κε ηξφπν ακεξφιεπην θαη ελαξκνληζκέλν, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ίζσλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ζηφισλ θαη ησλ ρσξψλ, παξνηξχλεη δε ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα πξάηηνπλ αλάινγα· ζεσξεί επηπιένλ φηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

επηηπρία ηνπ, ν θαλνληζκφο δελ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηεο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ νχηε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα αιηεπηηθά ζπκθέξνληα ηεο 

ΔΔ σο εξγαιείν γηα ηελ αζέκηηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο· 

63. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα κειεηήζεη ηελ έληαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ζηνλ θαλνληζκφ ΠΛΑ·  

64. ηνλίδεη φηη νη ΒΑ πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε ηρλειαζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ζαιάζζηαο αιηείαο· 

65. πηζηεχεη φηη νη δηκεξείο θαη πνιπκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε ΔΔ 

πξέπεη λα πξνσζνχλ πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο θαη θνηλσληθά δίθαηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ αιηείαο ζηηο ελδηαθεξφκελεο ηξίηεο ρψξεο, κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ θαηάιιεισλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ, 

έηζη ψζηε λα κελ ππνλνκεχνπλ ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΛΑ αιηείαο κέζσ απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ· πηζηεχεη επίζεο φηη νη 

ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε δηάζεζε θάζε ςαξηνχ ή 

πξντφληνο αιηείαο ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη φηη θάζε ςάξη ή πξντφλ αιηείαο πνπ δελ 

είλαη εγγπεκέλν φηη ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο ηνπο φξνπο ή ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη απφ ηελ επξσπατθή αγνξά·  

66. πηζηεχεη φηη  νη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά 

ηελ αιίεπζε θαη ηε κεηαπνίεζε ησλ ςαξηψλ πξέπεη λα είλαη ζαθείο ζηνπο θαηαλαισηέο· 

67. πξνηείλεη νη δηαηάμεηο ησλ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ξεηή αλαθνξά ζηνλ θαλνληζκφ ΠΛΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνηχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ· ζπκβνπιεχεη ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη ηελ 

αλαζηνιή ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηξίηε ρψξα πνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη εκπίπηεη ζην 

άξζξν 31 ηνπ θαλνληζκνχ ΠΛΑ· 

68. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα εηζαγάγεη ζηνλ θαλνληζκφ ΠΛΑ έλα ζχζηεκα παξφκνην κε ην 

χζηεκα Διέγρνπ θαη Πξαγκαηνγλσκνζχλεο (TRACES), πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχεη θαη 

λα δηαζηαπξψλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά αιηεπκάησλ θαη ηα ζθάθε, ή λα 

ζεζπίζεη έλα ειάρηζην πνζνζηφ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζαγσγψλ επεμεξγαζκέλσλ 

πξντφλησλ· 

69. ζεσξεί ζεκαληηθφ λα εθδίδνληαη ιεπηνκεξείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηηο ρψξεο πνπ 

έρνπλ δερζεί θίηξηλε ή θφθθηλε θάξηα θαη λα παξαθνινπζνχληαη νη πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπλ· 

70. επηθξνηεί ηελ έληαμε ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ σο επάισησλ ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο «Atalanta» θαη δεηεί λα δίλεηαη ζπλερήο ππνζηήξημε θαη 

πξνζηαζία ζηνλ ζηφιν ηεο ΔΔ· 

71. ζεσξεί φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ ΟΖΔ γηα έλα λέν ζχζηεκα παγθφζκηαο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ σθεαλψλ ζηηο ΠΔΔΓ πξέπεη λα έρεη ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο 

θαζεζηψηνο πνπ επηηξέπεη ηε κειέηε θαη ηελ ηζφηηκε, βηψζηκε θαη πξνζεθηηθή 
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αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ δηεζλψλ σθεάλησλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκαληηθψλ απφ νηθνινγηθή ή 

βηνινγηθή άπνςε ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ελφο ζπλεθηηθνχ δηθηχνπ 

ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ· 

72. ππελζπκίδεη ην θαζήθνλ ηεο Δπηηξνπήο σο ζεκαηνθχιαθα ησλ πλζεθψλ λα εμαζθαιίδεη 

φηη ηα θξάηε κέιε ηεξνχλ ηελ ππνρξέσζε δένπζαο επηκέιεηαο φζνλ αθνξά ηηο εμσηεξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεθφσλ θαη ησλ ζθαθψλ ηνπο, θαιεί δε ηελ ΔΔ λα ιάβεη ππφςε ηελ 

πξφζθαηε ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ γηα ην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ ΔΔ θξάηνο ζεκαίαο ζην πιαίζην ησλ δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ· 

73. αλαζέηεηζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 

 



 

PE569.771v02-00 16/24 RR\1089202EL.doc 

EL 

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ ε ΚΑΠ ήηαλ ζηα πξψηκα ρξφληα ηεο, ππήξραλ ζρεηηθά ιίγα 

έζλε πνπ αιίεπαλ ζε απνκαθξπζκέλα χδαηα θαη αζθνχζαλ δξαζηεξηφηεηα καθξηά απφ ηα 

δηθά ηνπο παξάθηηα χδαηα - ε ΔΔ, ε νβηεηηθή Έλσζε, ε Ηαπσλία, νη ΖΠΑ γηα ηφλν, θαη 

θάπνηα άιια ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Σψξα, ηξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ε θαηάζηαζε έρεη 

αιιάμεη ξηδηθά θαη ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο ζε φιεο ηηο σθεάληεο πεξηνρέο θαη γηα ηα 

πεξηζζφηεξα είδε. 

Μεηαμχ ησλ φιν θαη πην ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ είλαη ε Κίλα, ε Κνξέα θαη ε Σατβάλ, φιεο 

εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ πηνζεηήζεη επηζεηηθέο πνιηηηθέο, γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε 

θζίλνληεο πφξνπο. ε πνηθίινπο βαζκνχο, απηνί νη ζηφινη ιεηηνπξγνχλ βάζεη γεληθά ιηγφηεξν 

απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ, πξνηχπσλ αζθαιείαο θαη θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη 

επσθεινχληαη απφ πςειέο επηρνξεγήζεηο θαη ζπρλά ρακειφηεξα επίπεδα θνξνινγίαο. 

Πνιιέο απφ απηέο ηηο ρψξεο πνπ αιηεχνπλ ζε απνκαθξπζκέλα χδαηα δελ εθπιεξψλνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο σο θξαηψλ ζεκαίαο, ιηκέλα θαη αγνξάο, ή δελ ζέβνληαη νχηε ηα βαζηθά 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, γεγνλφηα πνπ ηνπο παξέρνπλ αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ζθαθψλ ηεο ΔΔ. 

Δίλαη ζαθέο φηη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα πξνψζεζε 

ηεο βηψζηκεο αιηείαο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επηξξνή ηεο ΔΔ ζηε δηεζλή ζθελή γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο θαη ησλ πξνηχπσλ δηαθάλεηαο, νχησο ψζηε 

λα ελζαξξπλζεί έλαο αγψλαο πξνο ηελ θνξπθή αληί ελφο αγψλα πξνο ηνλ ππζκέλα. 

Ζ ΔΔ ζήκεξα εμαθνινπζεί λα είλαη ε κεγαιχηεξε αγνξά ηνπ θφζκνπ γηα αιηεπηηθά πξντφληα, 

έρεη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηφινπο πνπ θέξνπλ ηηο ζεκαίεο ηεο θαη ζπλήζσο 

θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ πξψησλ ηξηψλ παγθφζκησλ αιηεπηηθψλ δπλάκεσλ. Ζ εκπνξία 

αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ ΔΔ ππφθεηηαη ζε απζηεξά κέηξα φζνλ αθνξά ηελ 

ηρλειαζηκφηεηα, ηελ επαιήζεπζε ησλ αιηεπκάησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΛΑ αιηείαο. 

Απηφ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ν ηνκέαο ηεο ΔΔ απνθηά 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε ην λα είλαη θαιχηεξνο φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή θαη 

θνηλσληθή βησζηκφηεηα ηεο αιηείαο, ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ηε 

ξχζκηζε ηεο αγνξάο. 

Σν επηέκβξην απηνχ ηνπ έηνπο, ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην Απνκαθξπζκέλεο Αιηείαο 

δηεμήγαγε δηήκεξε δηάζθεςε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ΚΑΠ, 

ζηελ νπνία πξνζεθιήζε επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηελ ΔΔ θαζψο θαη απφ ηξίηεο 

ρψξεο, ηδίσο απφ ηε δπηηθή Αθξηθή θαη ηνλ Ηλδηθφ σθεαλφ. Οη ζπζηάζεηο απφ ηε δηάζθεςε
1
 

αληηθαηνπηξίδνπλ ζαθή αηηήκαηα, κεηαμχ άιισλ, γηα: 

• βειηησκέλε δηαθάλεηα ζηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

• πεξηθεξεηαθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο ησλ φξσλ πξφζβαζεο γηα μέλνπο ζηφινπο ζηηο ΑΟΕ ηξίησλ 

ρσξψλ, 

• ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ βησζηκφηεηαο γηα θνηλέο επηρεηξήζεηο, σο κέξνο ηεο 
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εθαξκνγήο ησλ SFPA, 

• ζνβαξέο πνιηηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ ζεκαίαο θαη ησλ παξάθηησλ θξαηψλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΛΑ αιηείαο, 

• βειηίσζε ηνπ εθνδηαζκνχ ηρζχσλ γηα επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ζηεξίδνληαο ην έξγν ησλ 

γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο. 

Οη ζπζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηάζθεςε έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηξνθνδνηήζεη ηελ 

παξνχζα έθζεζε. 

Διαθάνεια 

Έλα πιενλέθηεκα ηεο ΔΔ έλαληη άιισλ εζλψλ πνπ αιηεχνπλ ζε απνκαθξπζκέλα χδαηα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηζζφηεξν βηψζηκεο αιηείαο είλαη φηη δεκνζηεχεη ην θείκελν ησλ 

ζπκθσληψλ ηεο θαζψο θαη αμηνινγήζεηο ησλ SFPA. Οη λέεο δηαηάμεηο ζηελ αλακνξθσκέλε 

ΚΑΠ απαηηνχλ απφ ηελ ΔΔ ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ θνξέσλ ζε ηξίηεο ρψξεο κε ηηο νπνίεο έρνπκε ζπκθσλία, 

γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή αιηεπηηθή 

πξνζπάζεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ δηάθνξσλ παξαγφλησλ ζηελ αιηεία. 

Έλα ζπζηαηηθφ ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηαθάλεηαο, σζηφζν, είλαη νη 

ηδησηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ πινηνθηεηψλ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ. Σέηνηεο ζπκθσλίεο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζθάθε πνπ αλήθνπλ ζε ζπκθέξνληα ΔΔ αιιά δελ θέξνπλ ζεκαίεο 

ηεο ΔΔ θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηξίηε ρψξα, ή 

ζθάθε κε ζεκαία ΔΔ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε ΔΔ δελ έρεη δηκεξή 

ζπκθσλία (ε ξήηξα απνθιεηζηηθφηεηαο δελ ηνπο επηηξέπεη ζε ρψξεο κε SFPA). Μία έξεπλα 

πξν κεξηθψλ εηψλ
1
 δηαπίζησζε φηη κία έλσζε εθείλε ηελ πεξίνδν πεξηειάκβαλε 118 εηαηξείεο 

πνπ δηαρεηξίδνληαλ 321 αιηεπηηθά ζθάθε πνπ έθεξαλ 24 δηαθνξεηηθέο ζεκαίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαηψλ απφ ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε ΔΔ είρε ηξέρνπζεο, ή είρε 

πξφζθαηα ζπλάςεη, δηκεξείο ζπκθσλίεο. Σα αιηεχκαηα αλέξρνληαλ ζε πεξίπνπ 450 000 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη' έηνο θαη πξννξίδνληαλ θπξίσο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο ηεο 

ΔΔ. 

Πξφζθαηα, δεκνζηεχζεθε κία βάζε δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηνηρεία πνπ παξείρε ε Δπηηξνπή γηα φια ηα ζθάθε πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα αιηείαο εθηφο ησλ 

πδάησλ ηεο ΔΔ
2
. Πνιιά ρξήζηκα ζηνηρεία κπνξνχλ λα βξεζνχλ εθεί. 

Ζ ΔΔ θαη ηα ΚΜ πξέπεη λα επηδηψμνπλ ηελ εχξεζε κεραληζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή 

παξεκθεξψλ πξνηχπσλ πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο βησζηκφηεηαο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ζθαθψλ πξνέιεπζεο ΔΔ, πνπ αιηεχνπλ εθηφο 

ησλ πδάησλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην πιεζψξαο ζπκθσληψλ. Ζ ΔΔ θαη ηα ΚΜ ζα πξέπεη επίζεο λα 

εληζρχζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο θξαηψλ ζεκαίαο θαη θξαηψλ αγνξάο, θαη λα αλαιάβνπλ 

πεξηζζφηεξεο επζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππεθφνπο ηνπο πνπ αζρνινχληαη κε αιηεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ησλ πδάησλ ηεο ΔΔ. Μεξηθά ΚΜ, φπσο ε Ηζπαλία, ζέζπηζαλ πξφζθαηα 

λνκνζεζία ζε απηφ ηνλ ηνκέα, θαη ε νπεδία άζθεζε επηηπρψο δίσμε ελαληίνλ δχν εθ ησλ 

εηαηξεηψλ ηεο γηα παξάβαζε ηεο ξήηξαο απνθιεηζηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο καξνθηλήο 
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ζπκθσλίαο
1
. 

Νέεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο
2
 θαζηζηνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ ηεο ΔΔ ζε ηξίηεο ρψξεο αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ, ελψ πξνεγνπκέλσο ήηαλ 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Δάλ ε ΔΔ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηέηνηα επζχλε, πξέπεη 

πξψηα απφ φια λα έρεη ζαθή θαηαλφεζε ηνπ ηη πεξηιακβάλνπλ ηέηνηεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο αιηείαο. Πξνο ην παξφλ, φκσο, δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθφο θαηάινγνο ηέηνησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθσληψλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ είηε ζθάθε κε ζεκαία ΔΔ είηε ζθάθε πνπ θέξνπλ άιιεο 

ζεκαίεο, αιιά αλήθνπλ θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ππφ ζπκθέξνληα ΔΔ.  

ην πιαίζην απηφ, είλαη αμηνζεκείσην ην λέν πξσηφθνιιν κε ηε Μαπξηηαλία - ε θπβέξλεζή 

ηεο ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα δεκνζηεχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο θαη 

ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπκθσλίεο γηα φινπο ηνπο κε-καπξηηαληθνχο βηνκεραληθνχο ζηφινπο, 

θαζψο θαη ηα θείκελα ησλ ζπκθσληψλ, είηε είλαη δεκφζηαο είηε ηδησηηθήο θχζεσο. Πξφθεηηαη 

επίζεο λα παξέρεη ζηνηρεία ζηελ Δπηηξνπή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαθψλ κε άδεηα αιηείαο, ηα 

αιηεχκαηά ηνπο θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο θαη ηερληθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο 

ζηε καπξηηαληθή ΑΟΕ. 

αθψο, είλαη αλαγθαία κία βάζε δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ΔΔ, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηδησηηθέο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ πινηνθηεηψλ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ, θαη θνηλέο επηρεηξήζεηο κεηαμχ 

εηαηξεηψλ ηεο ΔΔ θαη εηαηξεηψλ ζε ηξίηεο ρψξεο. Σέηνηα δηαθάλεηα είλαη πξναπαηηνχκελν γηα 

νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ: εάλ ε ΔΔ δελ είλαη 

ελήκεξε γηα ηηο ηδησηηθέο ζπκθσλίεο, ε Δπηηξνπή δελ είλαη ζε ζέζε λα βνεζά ηνλ επελδπηή λα 

επαιεζεχεη αλ ε άδεηα αιηείαο πνπ έρεη αγνξάζεη είλαη έζησ έγθπξε.  

Δλ ζπληνκία, νη εηαηξείεο ηεο ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα είλαη ηφζν 

δηαθαλή φζν ε Μαπξηηαλία ζην πην πξφζθαην πξσηφθνιιν. 

Ζ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ΔΔ πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

ζηηο εηαηξείεο ηεο ΔΔ πνπ επελδχνπλ ζηελ αιηεία ηξίησλ ρσξψλ, ηδίσο ζε αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο κε αλεπαξθέο λνκηθφ, δηθαζηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια, ε ΔΔ 

ζα πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο λα δηαζθαιίδεη φηη ηέηνηεο επελδχζεηο πιεξνχλ παξεκθεξή 

πξφηππα βησζηκφηεηαο θαη ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο κε εθείλα ηεο αλακνξθσκέλεο ΚΑΠ: νη 

επελδχζεηο θνξέσλ ηεο ΔΔ ζηελ αιηεία ηξίησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο, δελ ζα 

πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ππεξαιίεπζε ή λα νδεγνχλ ζε απμεκέλν αληαγσληζκφ κε ηηο 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ καθξνπξφζεζκα θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Απηφ ζα απαηηήζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο ηξίηεο 

ρψξαο γηα ηε ζέζπηζε θαηάιιεινπ πιαηζίνπ. Απηφο ν ζηφρνο ζα κπνξνχζε λα επηδησρζεί 

αξρηθά κέζσ ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ πνπ ζεζπίδεηαη ζην πιαίζην ησλ SFPA. 

Ζ ζπλεθηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε απαηηεί λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ζεκαζίαο ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν θαη ησλ αλδξψλ απφ αιηεπηηθέο κνλάδεο κηθξήο 

θιίκαθαο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, δεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη ηε ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Σψξα παξέρεηαη 
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ηέηνηα πξνζνρή απφ ηελ ΔΔ, φπσο νη λένη θαλφλεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

πιενλάδνληα απνζέκαηα, αιιά είλαη απαξαίηεηε πεξηζζφηεξε, φπσο κέζσ ηεο πνιηηηθήο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο.  

πγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζα πξέπεη λα βνεζά ηξίηεο ρψξεο λα 

εθαξκφδνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ FAO γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο αιηείαο 

κηθξήο θιίκαθαο (VGSSF). Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έρνπλ έληνλε ηε δηάζηαζε ηνπ 

θχινπ, θαζψο πεξηιακβάλνπλ εηδηθφ ηκήκα αθηεξσκέλν ζηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αιηεία. Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αιηεία 

κηθξήο θιίκαθαο ζε αθξηθαληθέο ρψξεο είλαη παξνχζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο αμίαο 

απφ ηελ πξν-ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ αιηεπηηθψλ εμνξκήζεσλ κέρξη θαη ηελ 

εκπνξία, ηφζν ζε ηνπηθέο φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθέο αγνξέο. Οη γπλαίθεο νξγαλψλνληαη ζε 

ζπλεηαηξηζκνχο, νκάδεο ζπκθεξφλησλ θ.ιπ., κέζσ ησλ νπνίσλ ππεξαζπίδνληαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπο: βειηησκέλε πξφζβαζε ζε πηζηψζεηο, βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο· βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ζηηο παξάθηηεο θνηλφηεηεο. 

Πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζε απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο κέζσ ησλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ 

κε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Αλλαγή ζημαίαρ ζκαθών 

Σα ζθάθε θηλνχληαη εληφο θαη εθηφο ηνπ κεηξψνπ ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ ηεο ΔΔ γηα 

πνηθίινπο ιφγνπο, θαη πνιιά πνπ θεχγνπλ ην πξάηηνπλ κφληκα. Ωζηφζν, κεξηθά επηζηξέθνπλ 

κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δλψ ε ΚΑΠ εθρσξεί έλα κνλαδηθφ αξηζκφ ζθάθνπο ζε 

θάζε αιηεπηηθφ ζθάθνο (γλσζηφ σο αξηζκφ Κ.Α.Μ.), ν αξηζκφο απηφο είλαη έγθπξνο κφλν 

φηαλ ην ζθάθνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην κεηξψν ηεο ΔΔ. Δάλ ην ζθάθνο επηζηξέςεη, 

ελδέρεηαη λα ιάβεη δηαθνξεηηθφ αξηζκφ Κ.Α.Μ.. Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο 

Κ.Α.Μ. δελ ηζρχεη γηα ζθάθε αθφηνπ θχγνπλ απφ ην κεηξψν ηεο ΔΔ, είλαη δχζθνιε ε 

παξαθνινχζεζε νιφθιεξεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ελ ιφγσ ζθάθνπο. 

Μία πξαθηηθή πνπ έρεη αλαπηπρζεί είλαη νη πινηνθηήηεο ηεο ΔΔ λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

ππφ ζεκαία ΔΔ κέζσ κίαο SFPA ή ΠΟΓΑ κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηεο ΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αιιάδνπλ ζεκαία, ψζηε λα απνιαχνπλ άιισλ δπλαηνηήησλ. ηε 

ζπλέρεηα, κπνξεί λα επηζηξέςνπλ ζην κεηξψν ηεο ΔΔ. Σέηνηα αιιαγή ζεκαίαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξάθακςε ηεο «επηπξφζζεηεο» απαίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε λέα 

ΚΑΠ, αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή αιηεπηηθή πξνζπάζεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ 

ζηελ ΑΟΕ φπνπ άζθεζε δξαζηεξηφηεηα ην ζθάθνο. Ζ πξαθηηθή απηή πξέπεη λα απνθεπρζεί, 

θαζψο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πλεχκα ηεο ξήηξαο απνθιεηζηηθφηεηαο θαη ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο αζέκηηνο αληαγσληζκφο ζηα ζθάθε πνπ εμαθνινπζνχλ λα θέξνπλ ηε ζεκαία ηεο 

ΔΔ θαη έηζη πεξηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε φζεο πξνβιέπνληαη απφ δηκεξείο 

ζπκθσλίεο θαη εζσηεξηθέο πνζνζηψζεηο ηεο ΔΔ. Σέηνηα ζπκπεξηθνξά δελ είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ νχηε ηνπ πιεξψκαηνο, θαζψο νη θαλφλεο εξγαζίαο κπνξεί λα πνηθίιινπλ ππφ άιιεο 

ζεκαίεο. Δπηπιένλ, ε ΔΔ ράλεη θάζε έιεγρν επί ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζθάθνπο, φηαλ απηφ θέξεη 

άιιεο ζεκαίεο. Πξέπεη λα ηεζεί ην εξψηεκα - ζα πξέπεη ηα ελ ιφγσ ζθάθε, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο ηαθηηθέο γηα απνθπγή ησλ νξίσλ πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε ε ΔΔ, ζηε 

ζπλέρεηα λα επσθεινχληαη απφ ζπκθσλίεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ θνξνινγνχκελνπο;  

Σςμπεπάζμαηα 

Ζ λέα ΚΑΠ ηεο ΔΔ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πξνφδνπο θαη, εάλ εθαξκνζηεί ζσζηά, ζα 

βειηηψζεη ηα πξφηππα ηεο ΔΔ γηα αιηεία ζε απνκαθξπζκέλα χδαηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 
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απαίηεζε ηεο πλζήθεο γηα ζπλεθηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε, απηφ δελ κπνξεί παξά λα 

είλαη εππξφζδεθην. 

Ζ επηξξνή ηεο ΔΔ ζηνλ θφζκν ηεο αιηείαο, σο θξάηνπο ζεκαίαο θαη σο θξάηνπο αγνξάο 

ηδηαίηεξα, ζεκαίλεη φηη είλαη ζε ζέζε λα ελζαξξχλεη άιινπο παξάγνληεο, ηφζν θξάηε 

παξάθηηαο αιηείαο φζν θξάηε πνπ αιηεχνπλ ζε απνκαθξπζκέλα χδαηα, λα βειηηψζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αιηεπηηθέο πνιηηηθέο φρη κφλν ζηα ραξηηά, αιιά επίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Ζ αμηνζεκείσηε επηηπρία ηνπ θαλνληζκνχ ΠΛΑ λα επηθέξεη βειηηψζεηο ζηελ αιηεπηηθή 

λνκνζεζία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιιψλ ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν απνδεηθλχνπλ μεθάζαξα 

πψο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έλαο ηέηνηνο «αγψλαο πξνο ηελ θνξπθή», εάλ ε ΔΔ επηδεηθλχεη 

επαξθή πνιηηηθή βνχιεζε, εγεζία, αληηθεηκεληθφηεηα θαη θαηάιιειε ζηήξημε πξνο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο λέεο απαηηήζεηο. Γηα απηφ, είλαη αλεζπρεηηθά 

πξφζθαηα ζεκάδηα απνδπλάκσζεο ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ΠΛΑ αιηείαο, ηδίσο κε ηε δηαγξαθή ηεο Κνξέαο απφ ηνλ θαηάινγν. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Αιηείαο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ δηαηάμεσλ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο 

ηεο ΚΑΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκθσληψλ αιηείαο 

(2015/2091 (INI)) 

Δηζεγήηξηα: Maria Heubuch 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Αιηείαο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη, ζηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ Κνηλή 

Αιηεπηηθή Πνιηηηθή, φπνπ ξπζκίδνληαη επηζήκσο γηα πξψηε θνξά νη πκθσλίεο 

χκπξαμεο Βηψζηκεο Αιηείαο (SFPA) θαη ε αιηεία ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Οξγαλψζεηο 

Γηαρείξηζεο Αιηείαο, ζπκπεξηιήθζεθε θεθάιαην γηα ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε· 

2. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα ζεβαζηεί ε ΔΔ ηελ ππνρξέσζή ηεο λα πξνσζήζεη κηα 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκε αιηεία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κέζσ φισλ 

ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιηεία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (βνήζεηα, 

εκπφξην, αιηεία)· 

3. ηνλίδεη φηη ε δηαθάλεηα, ε ινγνδνζία θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία ησλ αιηεπηηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ηξίηεο ρψξεο· 

4. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνσζεζεί ε πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη λα 

δηαηεξεζνχλ ηα αιηεπηηθά απνζέκαηα πάλσ απφ επίπεδα ηθαλά λα παξάγνπλ ηε κέγηζηε 

βηψζηκε απφδνζε, θαζψο ε κεγαιχηεξε αθζνλία αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ απνηειεί 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ 

αιηεπηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο Δζεινληηθέο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηζηηηζκνχ θαη Γεσξγίαο (FAO) γηα ηε Βηψζηκε Αιηεία 

Μηθξήο Κιίκαθαο· 

5. ηνλίδεη φηη ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ε επηβίσζε ησλ 

νπνίσλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ αιηεία θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

αιηεπηηθφ θιάδν· ππνγξακκίδεη φηη ρξεηάδνληαη κέηξα ζηήξημεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ηεο δηαρείξηζεο 
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δπλακηθνχ, ησλ πνιπκεξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη άιισλ επελδχζεσλ ππέξ ηνπ 

αιηεπηηθνχ θιάδνπ· 

6. ζεκεηψλεη φηη νη πινηνθηήηεο ππνγξάθνπλ ηδησηηθέο ζπκθσλίεο κε ηηο θπβεξλήζεηο ηξίησλ 

ρσξψλ, νη νπνίεο είλαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ΚΑΠ· εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην 

γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή δελ έρεη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο ζπκθσλίεο απηέο· 

εθθξάδεη ηνλ θφβν φηη, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ηνχην ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

αζέκηην αληαγσληζκφ κε ηηο ηνπηθέο αιηεπηηθέο θνηλφηεηεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, 

θαζψο θαη κε πινηνθηήηεο ηεο ΔΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ· 

7. ηνλίδεη φηη νη επξσπατθέο επελδχζεηο ζηελ αιηεία ηξίησλ ρσξψλ πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή 

θνηλνπξαμηψλ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηελ ΚΑΠ· ππνγξακκίδεη φηη, κέζσ ησλ 

πκθσληψλ χκπξαμεο Βηψζηκεο Αιηείαο ηεο, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηνλ δηάινγν κε 

ηηο ρψξεο εηαίξνπο γηα λα ζπγθξνηήζεη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηηο 

θνηλνπξαμίεο ζηνπο ηνκείο αιίεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ εηαίξσλ απφ ηελ ΔΔ ή άιιεο ρψξεο, λα ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, λα κελ 

αληαγσλίδεηαη ηνλ ηνπηθφ ηνκέα παξαδνζηαθήο αιηείαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. 
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