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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) ευρίσκεται σε διαδικασία μεταρρύθμισης. Δεδομένου 
ότι το πεδίο εφαρμογής της ΚΑλΠ είναι παγκόσμιας εμβέλειας - η ΕΕ εισάγει πάνω από το 
60% των ιχθύων που καταναλώνονται και οι στόλοι της αλιεύουν ανά τον κόσμο - οι στόχοι 
και τα μέτρα της ΚΑλΠ πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια εντός και εκτός της ΕΕ, 
ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο καλύτερος τρόπος για να 
ελαχιστοποιηθεί ο εξωτερικός αντίκτυπος της ΚΑλΠ είναι να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική της 
ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας διέπεται από αρχές μακροπρόθεσμης 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ούτως ώστε να μειωθεί η εξάρτησή μας από αλιευτικούς 
πόρους που ευρίσκονται εκτός της Ένωσης.

Επικρατεί συνήθως η αντίληψη ότι η εξωτερική διάσταση περιορίζεται στις διμερείς 
αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες (τις επονομαζόμενες «Συμφωνίες αλιευτικής 
σύμπραξης», τις οποίες η Επιτροπή επιθυμεί να μετονομάσει σε «Συμφωνίες βιώσιμης 
αλιείας») και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Ωστόσο, τα 
αλιευτικά συμφέροντα της ΕΕ περιλαμβάνουν ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ πλοιοκτητών της 
ΕΕ και τρίτων χωρών, κοινές επιχειρήσεις και άλλες μορφές επενδύσεων. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες και σχέσεις πρέπει και αυτές να εκπληρώνουν, στο βαθμό που επιτρέπει η 
νομοθεσία της ΕΕ, τους στόχους της ΚΑλΠ.

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν στον βασικό κανονισμό της 
ΚΑλΠ διατάξεις που αφορούν την εξωτερική της διάσταση, αν και η πρόταση περιλαμβάνει 
μόνον άρθρα σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες και τις περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).

Οι βασικές προτεινόμενες αρχές είναι οι ακόλουθες:
 η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη διαχείριση της αλιείας με στόχο τη διατήρηση των 

αλιευτικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να 
εξασφαλίσουν τη δυνατότητα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, ή ΜΒΑ 
(άρθρο 39, παράγραφος 2)·

 οι διαπραγματεύσεις για διμερείς συμφωνίες διεξάγονται μόνον για την πρόσβαση σε 
αλιευτικά αποθέματα για τα οποία υπάρχει διαθέσιμο πλεόνασμα, πέρα από την 
ικανότητα αλίευσης του παράκτιου κράτους (άρθρο 41, παράγραφος 2)·

 η χρηματική αντιπαροχή για την πρόσβαση σε ιχθυαποθέματα πρέπει να 
αποσυνδέεται από τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της τομεακής 
ανάπτυξης στην τρίτη χώρα (άρθρο 42).

Οι προτάσεις αυτές πρέπει να υποστηριχθούν ανεπιφύλακτα από την Επιτροπή Ανάπτυξης.

Αντίθετα, περισσότερο αμφιλεγόμενη είναι η επιθυμία της Επιτροπής να υποχρεώσει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων (TFCs), βάσει 
του οποίου χορηγούνται σε άτομα ή εταιρείες μακροπρόθεσμα δικαιώματα αλίευσης τα οποία 
εν συνεχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας μεταξύ των κατόχων, διαδικασία 
η οποία οδηγεί πάρα πολύ συχνά στη συγκέντρωση των δικαιωμάτων αλιείας και μπορεί 
μάλιστα να οδηγήσει σε κερδοσκοπία σε σχέση με αλιευτικές δυνατότητες. Η Επιτροπή 
προτείνει την εξαίρεση των αλιευτικών δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται δυνάμει διμερών 
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συμφωνιών, αλλά αφήνει ανοικτές σε ένα τέτοιο σύστημα που βασίζεται στην αγορά τις 
αλιευτικές δυνατότητες σε ύδατα χωρών με τις οποίες η ΕΕ δεν έχει συνάψει διμερή 
αλιευτική συμφωνία και σε διεθνή ύδατα. Είναι επιτακτική ανάγκη να μην εφαρμόζεται ένα 
τέτοιο σύστημα εκτός των υδάτων της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται σχετική 
τροπολογία.

Πρέπει να συμπεριληφθούν στον βασικό κανονισμό και άλλες διατάξεις σχετικά με την 
εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ, το μέρος που αφορά ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
και προτείνονται ορισμένες τροπολογίες για τον σκοπό αυτό.

Πολλές πτυχές της εξωτερικής αλιευτικής πολιτικής είναι μάλλον αδιαφανείς λόγω της 
ελλιπούς πληροφόρησης που διατίθεται στο κοινό σχετικά με τα αλιεύματα, το εύρος των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων σκαφών που φέρουν σημαία κράτους μέλους, τον αντίκτυπο του 
στόλου της ΕΕ και άλλων στόλων κλπ. Προτείνονται ορισμένες τροπολογίες που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της διαφάνειας.

Οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής επί 
πολλά έτη, και ορισμένες φορές η κριτική αυτή ήταν δικαιολογημένη. Ωστόσο, διμερείς 
συμφωνίες της ΕΕ οι οποίες έχουν προκύψει από διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις και 
εφαρμόζονται ορθώς μπορούν να συμβάλουν περισσότερο στην βιώσιμη εκμετάλλευση των 
θαλάσσιων πόρων απ’ ό,τι η παύση της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών, δεδομένου ότι η 
παρουσία της ΕΕ θα συνεχιστεί υπό άλλη μορφή, π.χ. μέσω ιδιωτικών συμφωνιών οι οποίες 
δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους δημοκρατική εποπτεία.

Όσον αφορά τις διμερείς αλιευτικές συμφωνίες, προτείνονται ορισμένες συμπληρωματικές 
διατάξεις, μεταξύ άλλων ρήτρα που αφορούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
του διεθνούς εργατικού δικαίου.

Οι αλιευτικές συμφωνίες που συνήφθησαν πρόσφατα περιλαμβάνουν «ρήτρα 
αποκλειστικότητας», σύμφωνα με την οποία τα σκάφη μπορούν να ασκούν αλιευτικές 
δραστηριότητες μόνον στα ύδατα τρίτων χωρών με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία 
εάν συμπεριλαμβάνονται στους όρους της συμφωνίας. Η ρήτρα αυτή πρέπει να ενσωματωθεί 
στον βασικό κανονισμό, μαζί με διάταξη η οποία εμποδίζει τα σκάφη να αλλάζουν σημαία 
συχνά για να επωφελούνται από τα καθεστώτα που ισχύουν σε διάφορες χώρες. Η αλλαγή 
σημαίας δεν πρέπει να επιτρέπεται εάν το σκάφος επιθυμεί να ασκήσει αλιευτική 
δραστηριότητα βάσει διμερών συμφωνιών της ΕΕ.

Ο στόχος της ΕΕ να συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας για την 
προώθηση της βιώσιμης αλιείας παγκοσμίως είναι αξιέπαινος. Μια παγκόσμια αλιεία που 
τυγχάνει ορθής διαχείρισης θα συμβάλει στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, όπως 
είναι η επισιτιστική ασφάλεια για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές. Ωστόσο, για να 
στεφθούν οι προσπάθειες της ΕΕ με επιτυχία, το έργο στον εν λόγω τομέα πρέπει να 
συντονίζεται με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης και να στηρίζεται από αυτές.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της εποπτείας, της εκτίμησης των αποθεμάτων και της διαχείρισης της αλιείας 
στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Εάν η ΕΕ δεν αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα της 
ανάπτυξης ικανοτήτων με μια ολιστική προσέγγιση, αξιοποιώντας όλες τις πολιτικές της με 
συντονισμένο τρόπο, υπάρχει κίνδυνος να επικρατήσει η αντίληψη ότι η ΕΕ ζητεί από τις 
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αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν το αδύνατο στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας, 
γεγονός το οποίο θα υπονομεύσει κάθε δυνατότητα επιτυχίας της ΕΕ στην υλοποίηση του 
οράματός της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει 
να είναι συνεπής προς την αναπτυξιακή 
πολιτική της Ένωσης και να συμβάλλει 
στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας·

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη συνοχή με την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική και τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης.

στ) τη συνοχή με την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική και τις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης καθώς και με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από 
την Ένωση και τα κράτη μέλη. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) τη διαφάνεια και την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση, σύμφωνα με την 
Σύμβαση του Aarhus, 
συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης 
σχετικά με την εξωτερική διάσταση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το σύστημα αυτό δεν εφαρμόζεται 
εκτός των υδάτων της Ένωσης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή μεταβιβάσιμων αλιευτικών 
παραχωρήσεων

Κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να κατανέμει 
μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις 
με βάση διαφανή κριτήρια, για κάθε 
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων για τα 
οποία κατανέμονται αλιευτικές 
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δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

δυνατότητες δυνάμει του άρθρου 16, 
εξαιρουμένων των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που εξασφαλίζονται με βάση 
συμφωνίες βιώσιμης αλιείας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Μέρος VII - Τίτλος -1 - Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος -1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 38α
Η εξωτερική διάσταση της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής συνάδει με τις 
πολιτικές της Ένωσης στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της ανάπτυξης και του 
εμπορίου. Επιδιώκει να επιτύχει τους 
ίδιους στόχους και να προωθήσει τα ίδια 
πρότυπα διαχείρισης της αλιείας που 
εφαρμόζονται στα ύδατα της Ένωσης. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει ενεργά 
την πολιτική της στον τομέα της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη με την 
εξωτερική αλιευτική πολιτική της 
προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά 
την υλοποίηση της βιώσιμης παγκόσμιας 
διακυβέρνησης στον τομέα της αλιείας 
από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεών τους με 
τα μέτρα που αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο. Σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, η Επιτροπή λαμβάνει 
διορθωτικά μέτρα.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας με 
τρίτες χώρες ορίζουν ένα νομικό, 
οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης για αλιευτικές 
δραστηριότητες που ασκούνται από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ύδατα 
τρίτων χωρών.

1. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας με 
τρίτες χώρες ορίζουν ένα νομικό, 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
πλαίσιο διακυβέρνησης για αλιευτικές 
δραστηριότητες που ασκούνται από 
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ύδατα 
τρίτων χωρών. Οι συμφωνίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις 
τρίτες χώρες και υπεύθυνης αλιείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη αλιεύουν 
μόνο πλεονάσματα των επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων που ορίζονται από την τρίτη 
χώρα, όπως ορίζει το άρθρο 62 
παράγραφος 2 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, και προσδιορίζονται βάσει των 
βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων και συναφών 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ 
της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας σχετικά με τις συνολικές αλιευτικές 
δυνατότητες των επηρεαζόμενων 
αποθεμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
αλιευτικοί πόροι παραμένουν πάνω από τα 
επίπεδα παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης. 

2. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη αλιεύουν 
μόνο πλεονάσματα των επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων που ορίζονται από την τρίτη 
χώρα, όπως ορίζει το άρθρο 62 
παράγραφος 2 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, και προσδιορίζονται βάσει των 
βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων και συναφών 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ 
της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας σχετικά με τις συνολικές αλιευτικές 
δυνατότητες των επηρεαζόμενων 
αποθεμάτων από όλους τους στόλους, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αλιευτικοί 
πόροι παραμένουν πάνω από τα επίπεδα 
παραγωγής της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας 
προβλέπουν ότι οι άδειες αλιείας για 
αποθέματα στην τρίτη χώρα θα 
χορηγούνται μόνο σε αλιευτικά σκάφη 
που φέρουν σημαία κράτους μέλους της 
Ένωσης κατά το διάστημα των 24 μηνών 
που προηγείται της αίτησης για άδεια 
αλιείας. Τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης 
δεν ασκούν αλιευτική δραστηριότητα σε 
τρίτη χώρα με την οποία η Ένωση έχει 
συνάψει συμφωνία βιώσιμης αλιείας, μη 
συμμορφούμενα προς τις διατάξεις της εν 
λόγω συμφωνίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Καταβάλλονται προσπάθειες σε 
επίπεδο Ένωσης για την παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων των αλιευτικών 
σκαφών της Ένωσης που αλιεύουν σε 
ύδατα τρίτων χωρών εκτός του πλαισίου 
των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας. Τέτοια 
σκάφη πρέπει να τηρούν τις ίδιες 
κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζονται 
στα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Ο σεβασμός των δημοκρατικών 
αρχών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην 
Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλες 
σχετικές διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της 
αρχής του κράτους δικαίου συνιστά 
ουσιώδες στοιχείο των συμφωνιών 
βιώσιμης αλιείας. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Πριν από την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για το επόμενο 
πρωτόκολλο διεξάγονται ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις του αντίκτυπου εκάστου 
πρωτοκόλλου οι οποίες περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα και 
τις αλιευτικές δραστηριότητες. Οι 
αξιολογήσεις αυτές δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να καλυφθεί μέρος των εξόδων 
πρόσβασης σε αλιευτικούς πόρους σε 
ύδατα τρίτων χωρών,

(α) να καλυφθεί μέρος των εξόδων 
πρόσβασης σε αλιευτικούς πόρους σε 
ύδατα τρίτων χωρών, ενώ οι δικαιούχοι 
της πρόσβασης στην αλιεία οφείλουν να 
καλύπτουν ένα προοδευτικά αυξανόμενο 
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μέρος των εξόδων·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να θεσπιστεί το πλαίσιο 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης και διατήρησης των 
απαραίτητων επιστημονικών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων, της ικανότητας 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης 
και άλλων στοιχείων ανάπτυξης 
ικανοτήτων σχετικά με την ανάπτυξη 
πολιτικής βιώσιμης αλιείας που υλοποιεί η 
τρίτη χώρα. Η εν λόγω οικονομική βοήθεια 
χορηγείται υπό την προϋπόθεση επίτευξης 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

(β) να θεσπιστεί το πλαίσιο 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης και διατήρησης των 
απαραίτητων επιστημονικών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων, της ικανότητας 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, 
της διαφάνειας, των μηχανισμών 
συμμετοχής και λογοδοσίας και άλλων 
στοιχείων ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά 
με την ανάπτυξη πολιτικής βιώσιμης 
αλιείας που υλοποιεί η τρίτη χώρα. Η εν 
λόγω οικονομική βοήθεια χορηγείται υπό 
την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων και είναι 
συμπληρωματική και συνεκτική με τα 
αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα 
που υλοποιούνται στην ενδιαφερόμενη 
τρίτη χώρα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
παρακολούθησης που παραχωρούνται 
στις μεικτές επιτροπές δυνάμει των 
συμφωνιών βιώσιμης αλιείας με τρίτες 
χώρες, η βοήθεια αυτή υπόκειται σε 
ανοικτού χαρακτήρα και βάσει 
λογοδοσίας μηχανισμό επανεξέτασης, που 
συμπεριλαμβάνει διαθέσιμους στο κοινό 
λογιστικούς ελέγχους και ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα της οικονομικής βοήθειας 
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που χορηγήθηκε βάσει εντολής της 
Επιτροπής.
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