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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΕ1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, 

ΡΩΜΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 

 

Παρόντες:βλέπε παράρτημα 

Συντονίστρια : Elena Ghezzi 

Συννημένα έγγραφα: Ημερησία διάταξη, διαφάνειες που υποβλήθηκαν από τον  Fabio Galetti, διαφάνειες 

που υποβλήθηκαν από τον  Jesus Garcia Gonzalez. 

 

1. Η ΟΕ1 συναντήθηκε στην Ρώμη στις  28 Φεβρουαρίου 2012 με σκοπό να εξετάσει την πρόταση κανονισμού 

για το FEAMP καθώς και για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς. Έγινε συζήτηση σχετικά με τις βασικές πτυχές που 

θα μπορούσε να έχει αυτή η πρόταση στα πλαίσια της συγκεκριμένης κατάστασης στην Μεσόγειο.   

 

2. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΓΣ για την Μεσόγειο κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και ευχαριστεί 

τους συμμετέχοντες καθώς και τις οργανώσεις. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θυμίζει τα προβλεπόμενα από 

τους διαδικαστικούς κανόνες ως προς τις ομάδες εργασίας στα πλαίσια του ΠΓΣ για την Μεσόγειο, καθώς και 

τον διττό ρόλο του συντονιστή που προβλέπει τον συντονισμό της ομάδας και την ενημέρωση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Κατόπιν αυτού εγκρίνεται η 

ημερησία διάταξη και ορίζεται ως συντονιστής η  Elena Ghezzi, από την οργάνωση  Lega Pesca. 

 

3. Ο συντονιστής ευχαριστεί και δίνει τον λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής 

, Fabio Galetti για να παρουσιάσει με την βοήθεια διαφανειών, την πρόταση μεταρρύθμισης του FEAMP. Η 

πρόταση αυτή είναι υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την διαδικασία της συναπόφασης θα 

περάσει κατόπιν στο Κοινοβούλιο για να εγκριθεί ενδεχομένως στις αρχές του 2013. Στόχος της 

μεταρρύθμισης του FEAMP είναι να επενδύσει καλύτερα τους κοινοτικούς πόρους υπό το φως της έκθεσης 

του ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μία από τις καινοτομίες αφορά μια αύξηση των χρηματικών 



 

 

ενισχύσεων για την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας. Πέραν αυτού, το νέο ταμείο χαρακτηρίζεται από μία 

μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση από άλλα νομικά μέσα που προβλέπονται από την πρόταση μεταρρύθμισης της 

ΚΑλΠ και είναι ένα  μοναδικό μέσο που η ΕΕ αποφάσισε να ενοποιήσει. Σκοπεύει δηλαδή να ενώσει όλα τα 

μέσα και να τα καταστήσει συμβατά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  (ΕΚΤ) και το Περιφερειακό Ταμείο 

(ΠΤ)   

 

4. Στο τέλος της παρουσίασης παρεμβαίνει ο εκπρόσωπος της FNCP και τονίζει ότι το ΠΓΣ για την Μεσόγειο 

είχε αναφέρει στην γνωμοδότηση σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα 

σταδιακό phasing-out  των διαλύσεων, κάτι που δεν προβλέπεται στο παρόν ταμείο. Δεν συμφωνεί με την 

εξάλειψη ενός άλλου μέτρου που αφορά την εφαρμογή της προσωρινής διακοπής της αλιείας. Σε ότι αφορά 

το άρθρο 32, εκφράζει τον προβληματισμό του ως προς την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας την στιγμή 

κατά την οποία υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει μία περαιτέρω μείωση της απασχόλησης στον τομέα της 

αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόταση κανονισμού για το FEAMP δεν υπάρχουν τα κατάλληλα 

εργαλεία για να αντιστραφεί αυτή η τάση. Πέραν αυτού, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 41 με 

σκοπό την δημιουργία κινήτρων για την δημιουργία νέων σημείων αποβίβασης και λιμένων.  

5. Ο κος Galetti απαντάει αναφέροντας ότι όλα τα προβλεπόμενα μέτρα στο FEAMP, όπως για παράδειγμα η 

διάλυση, βρίσκονται ακόμη υπό μορφή προτάσεων αφού δεν έχει ακόμη περατωθεί η νομοθετική 

διαδικασία. 

6. Ο εκπρόσωπος του ETF υπογραμμίζει ότι ο αφοπλισμός των στόλων συνεπάγεται μία φυγή από την αγορά 

εργασίας χωρίς καμιά προστασία. Το θέμα των απορρίψεων είναι σημαντικό αλλά το να καταστήσει κανείς 

υποχρεωτικό ή να ρυθμίσει νομοθετικά την αποβίβαση κάθε τύπου ψαριού, συνεπάγεται μικρότερη 

αποδοτικότητα. Δηλώνει ότι είναι αντίθετος στο σύστημα των μεταφερόμενων δικαιωμάτων αφού αυτό θα 

ισοδυναμούσε με την ιδιωτικοποίηση ενός δημόσιου αγαθού με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας του 

πληρώματος. Πράγματι, η εκχώρηση δικαιωμάτων από την μία επιχείρηση στην άλλη συνεπάγεται ότι οι 

εργαζόμενοι της επιχείρησης που εκχωρεί τα δικαιώματά της, θα μείνουν δίχως εργασία.  Τέλος, ως προς την 

αρχή των προϋποθέσεων, προτείνει να γίνει αναφορά στον σεβασμό των εθνικών συλλογικών συμβάσεων 

και στους κανόνες ασφαλείας.  

7. Η εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ τονίζει ότι το νέο ταμείο θα πρέπει να προβλέπει τα αναγκαία μέσα και μέτρα 

έτσι ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό και από τις εθνικές διοικήσεις και από τους ενδιαφερόμενους. 

Θεωρεί ότι είναι θετική η αύξηση της αποζημίωσης που προβλέπεται για την αλιεία μικρής κλίμακας. 

Συμφωνεί με το FMCP εκφράζοντας την ανησυχία της για το ότι δεν υπήρξαν επιδοτήσεις για την προσωρινή 

διακοπή. 

8. Ο εκπρόσωπος του IPI διευκρινίζει ότι ο στόχος του FEAMP να ενσωματωθεί με άλλα υπάρχοντα ταμεία, 

είναι θεμιτός αλλά η πείρα μας διδάσκει ότι αντί  να καταστήσει τα πράγματα πιο απλά θα μπορούσε να 



 

 

δημιουργήσει εφαρμοστικές δυσκολίες. Σε ότι αφορά την εισαγωγή κυρώσεων κατά αυτών που διαπράττουν 

παραβάσεις, δημιουργεί προβληματισμό το γεγονός ότι το σύστημα έχει τεθεί με βάση την σοβαρότητα της 

παράβασης, κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει την εισροή μελλοντικών επενδύσεων. Πέραν αυτών, 

υποβάλει την πρόταση να αναγνωριστεί η δραστηριότητα της τουριστικής αλιείας ως νόμιμης 

δραστηριότητας στην Ευρώπη έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία και η ένταξη του αλιέα σε μία τρίτη 

δραστηριότητα. Προτείνει τέλος να υπάρξει πρόβλεψη για έναν κοινό ορισμό που θα τυγχάνει αναγνώρισης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

9. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης CNPMEM διευκρινίζει ότι στην πρόταση του νέου Ταμείου θα πρέπει να 

αντικατασταθεί η έννοια της διαφοροποίησης με την έννοια της μετατροπής που φαίνεται να είναι πλέον 

κατάλληλη δεδομένου ότι τα μέτρα που προτείνονται από το ταμείο συνεπάγονται μία διαφορετική χρήση. 

Σε ότι αφορά την χρήση του όρου πράξεις κατ’εξουσιοδότηση, θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ο 

όρος εκτελεστική πράξη, κυρίως όταν γίνεται αναφορά σε σοβαρές παραβιάσεις.  

10. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης AGCI Agrital , το νέο FEAMP παρουσιάζει νέες και 

ενδιαφέρουσες πτυχές: εγκατάλειψη του κριτηρίου της σύγκλησης, δυνατότητα εκσυγχρονισμού των 

σκαφών για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, διεύρυνση του οικογενειακού πυρήνα, μεγαλύτερο ποσοστό 

παρέμβασης για την αλιεία μικρής κλίμακας. Πρόκειται για ένα ταμείο που συνδέεται άμεσα με την 

μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ που βρίσκεται σε αυτή την φάση υπό συζήτηση. Ως προς το σύστημα των 

Μεταβιβάσεων Παραχωρήσεων Αλιείας , η ΕΕ κοινοποίησε ότι σε ορισμένες χώρες έχει ήδη υιοθετηθεί και 

έχει ήδη επιφέρει αλλαγές όπως για παράδειγμα την μείωση του στόλου κατά 20-30%, κάτι που ιδιαίτερα σε 

αυτή την περίοδο κρίσης θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις , που δεν προβλέπονται από 

την πρόταση του FEAMP. Αν υποτεθεί ότι θα υπάρξει μία πώληση του στόλου κατά 30-35%, πως θα 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την στιγμή που μιλάμε μόνον για κατάρτιση και 

μετατροπή, δύο συστήματα βραδείας προσαρμογής; Υπάρχει κατά συνέπεια ο κίνδυνος να βρεθούν εκτός 

αγοράς πολλοί από τους δραστηριοποιούμενους στον τομέα, χωρίς παράλληλα να υπάρξουν μέτρα 

αντιστάθμισης. Ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί οι Μεταφερόμενες Εκχωρήσεις Αλιείας για την Μεσόγειο.     

11. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης KGZS, προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός του άρθρου 6.1β γιατί είναι 

παραπλανητικός. Θα πρέπει πράγματι να διευκρινιστεί ότι γίνεται αναφορά σε μετατροπή και όχι σε 

διαφοροποίηση, χωρίς να τίθενται όρια στις διαστάσεις των σκαφών. Ως προς το άρθρο 32.6, θεωρείται ότι η 

οικονομική βοήθεια δεν είναι επαρκής για να επαναπροσαρμοστούν τα σκάφη που χρησιμοποιούντο για την 

παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και να χρησιμοποιηθούν για άλλες δραστηριότητες πλην των αλιευτικών. 

12. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης IVEAEMPA συμφωνεί ως προς την πρόταση να υπάρξει ένας σαφής 

ορισμός και της διαφοροποίησης αλλά και της τουριστικής αλιείας.  Πέραν αυτού, εκφράζει τις αμφιβολίες 

της ως προς την πολύπλοκη και γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για την επίτευξη των 

χρηματοδοτήσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα. Το σύστημα δεν είναι επαρκώς ελαστικό και δεν φαίνεται 

να υπάρχει στην παρούσα κατάσταση μία εύκολη διαδικασία συγχρηματοδότησης.   



 

 

13. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης BIG GAME Italia  διατυπώνει την πρόταση να μπορέσει το FEAMP  να  

στραφεί προς την χρηματοδότηση οικο-βιώσιμων προγραμμάτων μεταξύ αυτών που ασκούν επαγγελματικά 

την αλιεία αλλά  και αυτών που την ασκούν για ψυχαγωγικούς λόγους  έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη 

προσοχή στην ψυχαγωγική αλιεία που θα πρέπει να είναι μία υπεύθυνη και βιώσιμη δραστηριότητα.    

14. Η εκπρόσωπος του WWF συμφωνεί ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στην πρόταση του νέου Ταμείου ως 

προς την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ αλιέων και ερευνητών, θεωρεί όμως ότι η στήριξη στην 

υδατοκαλλιέργεια είναι υπερβολική σε σύγκριση με τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται για την αλιεία.   

15. Ο εκπρόσωπος της ΓΔ Αλευτικής Πολιτικής ευχαριστεί για τις παρεμβάσεις και εκφράζει την σύμφωνη 

γνώμη του ως προς τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν κατά την διάρκεια της συζήτησης , ιδιαίτερα 

ως προς τις απορρίψεις. Είναι αναπόφευκτο για τα εμπορικά είδη ,να περιοριστεί ο χώρος επάνω στο 

αλιευτικό σκάφος. Ως προς τον ορισμό του όρου αλιεία μικρής κλίμακας , πιστεύει ότι ο υπάρχων ορισμός 

του FEAMP  είναι η καλύτερη λύση που βρίσκει σύμφωνη και την ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής. Η χρήση των 

κατ’εξουσιοδότηση πράξεων θα οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια για να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικών 

κυρώσεων στον κλάδο. Η ΕΕ έκανε μόνον μία πρόταση με βάση τις αναλύσεις της.  Τέλος, τα νέα μέτρα που 

προτείνονται για τους τελικούς αποδέκτες, θα συνεπάγονται μια απλούστευση των αιτημάτων επενδύσεων , 

κάτι που ενδεχομένως θα επιβαρύνει το έργο των εθνικών αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών.  

16. Ο συντονιστής ευχαριστεί τον κύριο Galetti  για την παρουσίαση και την συζήτηση και δίνει τον λόγο στον 

κύριο Gonzalez Garcia, εκπρόσωπο της ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής , για να παρουσιάσει το θέμα της 

μεταρρύθμισης της Κοινής Οργάνωσης Αγορών (ΚΟΑ). Η μεταρρύθμιση προβλέπει μία απλοποίηση που δεν 

αναφέρεται μόνον στα νομικά μέσα αλλά και στα εφαρμοστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα σε ένα ενιαίο 

σύστημα αποθεματοποίησης. Ως προς τους κανόνες εμπορίας νωπών προϊόντων, παραμένουν οι ελάχιστες 

διαστάσεις εμπορίας που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό στοιχείο  εγγύησης για όλα τα προϊόντα που 

αποτελούν αντικείμενο εμπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

προέρχονται από τρίτες χώρες. Μια περαιτέρω απλοποίηση θα προκύψει από την ελάφρυνση των 

διαδικασιών για την συμπλήρωση των εντύπων καθώς και ως προς τα γραφειοκρατικά προαπαιτούμενα. Θα 

απαιτούνται  μόνο τρεις κοινοποιήσεις και από αυτές μόνον μία θα πρέπει να υποβάλλεται από την 

Οργάνωση των Παραγωγών (ΟΠ)  Ο κύριος Gonzalez Garcia  θεωρεί αναγκαίο να υπογραμμίσει ότι ο θεσμός 

μίας και μοναδικής πηγής χρηματοδότησης θα προσδώσει έναν πιο κεντρικό και υπεύθυνο ρόλο στις 

Οργανώσεις Παραγωγών που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην λειτουργία της αγοράς. Μία πτυχή 

που δεν θα πρέπει να υποτιμάται και που θα διευκολύνει την εφαρμογή των δράσεων του νέου Ταμείου, 

υπήρξε η απόφαση να προβλεφθεί μία μεταβατική περίοδος πέντε ετών μεταξύ του προηγούμενου  και του 

νέου συστήματος , με την στήριξη ενός προγράμματος για την εμπορία που δεν έχει ακόμη οριστεί ως προς 

τις λεπτομέρειές του. Πράγματι, το περιεχόμενο  των προγραμμάτων είναι μία ιδιαίτερη τεχνική πτυχή που 

θα ρυθμιστεί μέσω των πράξεων κατ΄ εξουσιοδότηση.  Καλεί το ΠΓΣ για την Μεσόγειο να στείλει 

ενδεχομένως προτάσεις ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων εμπορίας  έτσι ώστε να οριστεί μία 



 

 

κοινή πλατφόρμα, αφήνοντας αργότερα την δυνατότητα να οριστούν τα επιμέρους σημεία της κάθε 

Οργάνωσης Αγοράς. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής ενημερώνει ότι 

προβλέπεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν διακρατικές οργανώσεις που δεν υφίστανται στον κλάδο της 

γεωργίας, καθώς και ένα παρατηρητήριο που θα έχει στόχο την διαχείριση οικονομικών πληροφοριών για 

την αγορά. Θα πρέπει δηλαδή να δίνει δηλαδή πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε 

πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να ελέγχεται η λειτουργία των αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βασική 

καινοτομία έγκειται στην ρύθμιση της ετήσιας παρέμβασης η  οποία ρύθμιζε τις τιμές των ειδών. Επρόκειτο 

για ένα σύστημα που είχε την δική του λογική όταν οι χώρες μέλη δεν ήταν τόσες πολλές.  Ένα άλλο σύστημα 

που έχει στόχο να αξιοποιήσει τα προϊόντα της αλιείας, είναι το νέο σύστημα ετικετοθεσίας που 

δημιουργήθηκε για να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές αλλά και προστιθέμενη αξία 

στο νωπό προϊόν διαφοροποιώντας το από τα κατεψυγμένα όπως για παράδειγμα η προαιρετική αναφορά 

της συγκεκριμένης ζώνης αλιείας, πέρα από την GSA.   

17. Ο εκπρόσωπος του ΙΡΙ αναφέρει ότι υπάρχει ο κίνδυνος  το παράρτημα που περιέχει όλα τα εμπορικά 

είδη να είναι περιοριστικό. Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε να περιέχει όλα τα είδη 

αλιευτικά και μη όπως για παράδειγμα τα φύκια. Κατά συνέπεια προτείνει να εξαλειφθεί εντελώς το 

παράρτημα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει αξιοποίηση και των τοπικών προϊόντων , και η ευθυγράμμιση 

να αφορά τον γενικό ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 2 (πεδίο εφαρμογής) από το οποίο εννοείται ότι θα 

διαγραφεί κάθε αναφορά στα παραρτήματα.   

18. Ο συντονιστής, στο πέρας της συζήτησης, κάνει μία ανακεφαλείωση  των παρεμβάσεων που έγιναν 

σχετικά με το θέμα του FEAMP   για να μπορέσει με την σειρά του να ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή.  

19. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης OCEANA δηλώνει την αντίθεσή της ως προς την δημιουργία λιμένων 

καθώς και ως προς όλα τα μέτρα που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα. Τονίζει ότι θα προτιμούσε τα 

διαθέσιμα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν σε ερευνητικές δράσεις.  

20. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης KGZS προτείνει να μην πάψει να υφίσταται η υποστήριξη για την 

αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των κινητήρων των αλιευτικών  στόλων μικρής κλίμακας.  

21. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης FNCCP εκφράζει την επιθυμία να μπορέσει να προβλεφθεί από το νέο 

ταμείο FEAMP ένα σύστημα μεταβατικών μέτρων που θα κάνουν πιο ομαλό το πέρασμα από το παλιό 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας στο καινούργιο ταμείο. 

22. Ο συντονιστής ευχαριστεί για τις περαιτέρω παρεμβάσεις σχετικά με το θέμα του FEAMP και προτείνει να 

γίνει συζήτηση σχετικά με την μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς. 

23. Ο εκπρόσωπος του ΙΡΙ προτείνει την απλούστευση των διαδικασιών για την χρήση των κονδυλίων της 

νέας Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς με σκοπό να αποφευχθούν οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που ήταν 

συνήθεις στο παρελθόν. Ως προς τον ορισμό της τουριστικής αλιείας, θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο οι νομικές 



 

 

υπηρεσίες της ΕΕ να δημιουργήσουν μία νομοθεσία - πλαίσιο αναφοράς που θα ασχοληθεί με την 

δραστηριότητα αυτή που θεωρείται αλιευτική δραστηριότητα.   

24. Η εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ προτείνει να ενσωματωθούν στον βασικό κανονισμό και στα άρθρα 5 και 43 , 

μερικές διατάξεις για τα ψάρια της λιμνοθάλασσας έτσι ώστε να συμπεριληφθούν αυτά τα είδη της Κοινή 

Οργάνωση της Αγοράς.   

25. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης FBCP υποστηρίζει  ότι η υποχρέωση αναφοράς της ημερομηνίας αποτελεί 

μία προστιθέμενη αξία για την Μεσόγειο όπου το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων αλιείας αφορά νωπά και 

όχι κατεψυγμένα ψάρια.  

26. Ο εκπρόσωπος της AGCI Italia αναφέρει ότι η υποχρέωση αναγραφής της ημερομηνίας αλιείας στην 

ετικέτα, υπό τον όρο  ότι θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ένα σύστημα ελέγχου της αναγραφής αυτής της 

ημερομηνίας πάνω στα προϊόντα αλιείας την στιγμή της αποβίβασης, θα μπορούσε να δημιουργήσει 

δυσκολίες σε ορισμένες περιοχές της Μεσογείου όπου τα αλιευτικά σκάφη βγαίνουν για διαστήματα 

μεγαλύτερα των 24 ωρών προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση καυσίμων και να είναι πιο παρατεταμένο το 

ταξίδι. 

27. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου ενημερώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξετάζει μία πρόταση 

η οποία θα προφυλάσσει την ευρωπαϊκή αγορά από εισαγωγές προερχόμενες από τρίτες χώρες που 

αναπτύσσουν μη βιώσιμη  αλιευτική δράση, μέσα από ένα σύστημα οικο-ετικετοθεσίας , εκμεταλλευομένη 

και την εργασία που έχει γίνει στην Κοινή Οργάνωση της Αγοράς.   

28. Μετά το πέρας της συζήτησης ο συντονιστής δίνει τον λόγο στον υπεύθυνο Saŝa Raicevich από την ομάδα 

εργασίας 2 ο οποίος συμπεριέλαβε τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και τους ερευνητές στο πρόγραμμα GAP2. 

Το πρόγραμμα GAP2 έχει στόχο της δημιουργία μίας γέφυρας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των 

άμεσα εμπλεκομένων και των πολιτικών φορέων. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με επιτόπιες επιδείξεις και 

με την απαιτούμενη επιστημονική γνώση έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί μία κοινή βάση γνώσεων. 

Συγκεκριμένα για την Μεσόγειο θα παρουσιαστούν τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες. Η περίπτωση της 

Μάλτας αφορά την διαχείριση της αλιείας εντός των 25 μιλίων , με σκοπό να εντοπιστούν οι nursery areas  

και να αποφευχθεί η αλιεία των γόνων. Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ισπανίας αφορά την κόκκινη γαρίδα 

της περιοχής της Καταλωνίας και έχει στόχο να εξορθολογιστεί η εκμετάλλευση αυτού του είδους και να 

υπάρξουν εγγυήσεις για την αναπαραγωγή του. Τέλος, η ιταλική περιπτωσιολογική μελέτη αφορά την βόρειο 

Αδριατική και συγκεκριμένα το λιμάνι της Chioggia που αντιπροσωπεύει μία από τις πιο σημαντικές περιοχές 

για τις μηχανότρατες. Στην περιοχή αυτή γίνεται μία προσπάθεια να διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους 

αλιείς ένα διαχειριστικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει αυτού του είδους την 

δραστηριότητα και να εξασφαλίσει μία βιώσιμη εκμετάλλευση.  

29. Ο εκτελεστικός Γραμματέας ευχαριστεί και θυμίζει ότι ακόμη και το ΠΓΣ για την Μεσόγειο συμμετέχει σε 

αυτό το πρόγραμμα. Δίνει μετά τον λόγο στον εκπρόσωπο της οργάνωσης CNPMEM που διατυπώνει την 



 

 

επιθυμία να μάθει αν υπάρχουν αποτελέσματα ως προς την διατύπωση διαχειριστικών προγραμμάτων σε 

αυτές τις περιοχές.   

30. Ο κος Raicevich απαντάει ενημερώνοντας ότι οι περιπτωσιολογικές μελέτες βρίσκονται ακόμη σε φάση 

διαμόρφωσης και ότι ακόμη διερευνώνται οι διάφορες πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί χρόνο.  

31.. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και ο Εκτελεστικός Γραμματέας ευχαριστεί όλους για την συμμετοχή 

τους καθώς και τους διερμηνείς για την εργασία τους και κηρύσσει την λήξη των εργασιών στις 17.00.  

*** 


