
 

 

πρωτ.: 06/REL         Ρώμη, 8 Ιανουάριος  2014 

  

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΕ5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ , ΠΑΡΙΣΙ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

Παρόντες : βλέπε συνημμένο κατάλογο 

Συντονιστής : Antonio Pucillo 

Συννημένα έγγραφα: Ημερησία διάταξη, διαφάνειες του Frangiskos Nikolian για το  FEAMP, διαφάνειες της  Elise 

Petre για το πρόγραμμα  GEPETO. 

 

1. Η ΟΕ 5 συναντήθηκε στο Παρίσι στις 16 Οκτωβρίου 2013 για να συνεχίσει την συζήτηση σχετικά με την 

κατάσταση στις χώρες μέλη. Χρησιμοποίησε ως βάση το έγγραφο που είχε συνταχθεί και εγκριθεί την προηγούμενη 

χρονιά και στόχος της ήταν να εμβαθύνει  το θέμα της διαφοροποίησης με συμπληρωματικές δραστηριότητες ως 

προς αυτές των αλιευτικών δραστηριοτήτων.  

 

2. Ο απερχόμενος συντονιστής, πριν να δώσει τον λόγο στον εκτελεστικό γραμματέα, θύμισε ότι κάθε ομάδα 

εργασίας έχει έναν συντονιστή ο οποίος έχει το καθήκον να οργανώνει  τις συναντήσεις της ομάδας εργασίας και να 

συγκεντρώνει τα έγγραφα εργασίας. Σε περίπτωση όμως ανάγκης, θα μπορούσαν να συσταθούν υπο ομάδες για 

την καλύτερη οργάνωση των εργασιών.  Ο εκτελεστικός γραμματέας παίρνει τον λόγο για να παρουσιάσει το 

δεύτερο σημείο της ημερησίας διάταξης που αφορά τον διορισμό του συντονιστή της ΟΕ5 και ανακοινώνει ότι στην 

Γραμματεία έχουν υποβληθεί δύο υποψηφιότητες : ο κος Pucillo από την οργάνωση ETF και η  Iolanda Piedra από 

την οργάνωση  IVAEAMPA. Η Εκτελεστική Γραμματέας ρωτάει αν υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες.  Η οργάνωση 

IVAEAMPA παίρνει τον λόγο  και ενημερώνει τους παρευρισκόμενους ότι οι δύο υποψήφιοι  έχουν υπόψη τους να 

προτείνουν ένα είδος συντονισμού έτσι ώστε η οργάνωση ETF θα ασχολείται με τα κοινωνικά θέματα και η 

οργάνωση IVEAEMPA με τα οικονομικά . Ζητάει επίσης από τον άλλο υποψήφιο να αναφέρει αν θα επιθυμούσε να 

προσθέσει κάτι.  Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης αναφέρει ότι η παραγωγική δραστηριότητα από την μία πλευρά και 

η αποδοτικότητα των εργαζομένων και η διατήρηση ενός εισοδήματος από την άλλη, είναι δύο πτυχές που θα 

πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα. 

 

3. Ο εκτελεστικός Γραμματέας ζητάει να μάθει από τους συμμετέχοντες αν συμφωνούν με την ιδέα της κοινής ή της 

ατομικής υποψηφιότητας και τους ζητάει να ψηφίσουν διά ανατάσεως της χειρός. Πέντε από τους παριστάμενους 

ψηφίζουν υπέρ της κοινής υποψηφιότητας, οκτώ υπέρ της ατομικής ενώ ένας από τους παριστάμενους απέχει. Σε 

αυτό το σημείο της συνάντησης, ο Γραμματέας ζητάει να γίνει ψηφοφορία διά ανατάσεως για κάθε υποψήφιο 

ξεχωριστά. Δεκατέσσερις  ψηφίζουν υπέρ του κου Pucillo της οργάνωσης ETF και δύο για την κα Piedra  από την 

οργάνωση IVEAEMPA . Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ορίζεται ο κος Pucillo στην θέση του συντονιστή 

της ομάδας εργασίας.  

 



 

4. Ο νέος συντονιστής παίρνει τον λόγο και ευχαριστεί όλους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του. 

Θεωρεί ότι είναι πρωταρχικής σημασίας η συνεργασία με την οργάνωση IVEAEMPA , πιστεύει ότι το οικονομικό 

στοιχείο είναι σημαντικό και δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα κοινωνικά θέματα. Ζητάει λοιπόν από τους 

παρευρισκόμενους να του πουν αν συμφωνούν ως προς την δημιουργία αυτής της υποομάδας. Οι παρεμβάσεις 

καθιστούν σαφές ότι δεν θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία μίας υποομάδας που θα επικεντρωθεί σε οικονομικά 

θέματα.  

 

5. Ο συντονιστής περνάει στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης . Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς 

τροποποιήσεις. Δίνει τον λόγο στην Monique Pariat που κάνει μία εισαγωγική παρουσίαση της ομιλίας του 

Frangiscos Nikolian  σχετικά με την οργάνωση FEAMP και αναφέρει ότι ο ρόλος του  ΠΓΣ στα πλαίσια της νέας ΚΑλΠ, 

ενισχύεται και ότι σε ότι αφορά τα αρνητικά αποτελέσματα των επιστημονικών αξιολογήσεων μερικών 

αποθεμάτων της Μεσογείου, τα ΠΓΣ θα συμβάλλουν με την περιφερειοποίηση στον ορισμό πολυετών 

διαχειριστικών προγραμμάτων με την συμμετοχή των κρατών μελών.  

 

6. Ο Frangiscos Nikolian  παρουσιάζει με την βοήθεια διαφανειών , ένα γενικό πλαίσιο της επόμενης περιόδου 

προγραμματισμού του FEAMP που συνέταξε η ΕΕ ( τονίζοντας ιδιαίτερα τα άτομα και τις κοινότητες που εξαρτώνται 

από την αλιεία) και που έχει στόχο να προσφέρει ένα μέσο εφαρμογής της ΚΑλΠ. Η βασική επιδίωξη του νέου 

ταμείου αφορά για παράδειγμα την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της μετάβασης προς μια πιο 

βιώσιμη αλιεία καθώς και την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων. Ενημερώνει τους παριστάμενους ως προς την 

πορεία των εργασιών. Από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο θα λάβει χώρα ο τριμερής διάλογος έτσι ώστε την 

επόμενη άνοιξη να μπορεί να υπάρχει μία νομική βάση. Κατά συνέπεια , το FEAMP δεν μπορεί να υιοθετηθεί παρά 

μόνον κατά το δεύτερο ήμισυ του 2014.  

 

7. Ο  συντονιστής ευχαριστεί για την παρουσίαση του FEAMP και ανοίγει την συζήτηση. Πολλοί από τους 

παρευρισκόμενους ζήτησαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων στην Μεσόγειο. Η 

κα Pariat απαντάει ότι τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο μεγαλύτερης εκμετάλλευσης  είναι τα 

βενθοπελαγικά και τα πελαγικά και ότι τα αίτια είναι πολλαπλά ( π.χ .η ρύπανση, οι κλιματικές αλλαγές). Σε κάθε 

περίπτωση πάντως αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενισχύοντας την συλλογή 

δεδομένων και προβλέποντας ενισχύσεις για την διαφοροποίηση. Σε ότι αφορά τις δυσκολίες που έχουν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση και να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις συμπληρωματικές 

ενισχύσεις, η κυρία Pariat ενημέρωσε ότι πρόκειται να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό και ότι τους επόμενους 

μήνες θα επικεντρωθούν στο λειτουργικό πρόγραμμα του κάθε ταμείου. Πέραν αυτού, στο FEAMP προβλέπεται 

ενίσχυση για το κεφάλαιο κινδύνου. Ο κος  Nikolian παρεμβαίνει αναφέροντας ότι για την ώρα δεν είναι γνωστό το 

οριστικό ύψος του προϋπολογισμού.   

8. Η οργάνωση FNCCP απίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι στο FEAMP  προβλέπονται ειδικά μέτρα για την αλιεία 

μικρής κλίμακας αλλά ότι ο ορισμός των 12 μέτρων LFT δεν είναι επαρκής παράμετρος και υπάρχει ο κίνδυνος 

πολλά αλιευτικά σκάφη που εντάσσονται στην κατηγορία της μικρής αλιείας αλλά που είναι άνω των 12 μέτρων να 

μην μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια που προβλέπονται στο νέο Ταμείο.  

9. Ο κος Buonfiglio παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι θέματα όπως το ελάχιστο μέγεθος, τα μάτια των διχτυών , η 

απόσταση από την ακτή, είναι εσωτερικά θέματα που αφορούν τον μεσογειακό κανονισμό . Ως προς αυτό το θέμα , 

η Γραμματεία ζήτησε να σταλούν οι απόψεις των μελών εν όψει της επόμενης συνάντησης της ΓΔ Αλιευτικής 

Πολιτικής που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και που θα ασχοληθεί με την ΚΑλΠ και τον μεσογειακό κανονισμό. Σε ότι 



 

αφορά το FEAMP οι μόνες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι προς τους ευρωβουλευτές και στα συμβούλια 

υπουργών.   

 

10. Ο συντονιστής περνάει στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης και αναφέρει ότι η Γραμματεία έλαβε τις απόψεις 

των οργανώσεων ETF, IVEAEMPA και UNCIPESCA. Επιμένει ως προς το ότι θα πρέπει να συγκεντρωθεί ο 

μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δεδομένων και πληροφοριών και σχολιάζει ότι το FEP έχει αποτύχει ως προς το 

κοινωνικο- οικονομικό μέρος.  Ως προς το θέμα αυτό, θα ήταν σκόπιμο να σταλούν και άλλες απόψεις μέχρι τον 

Δεκέμβριο, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το έγγραφο που ψηφίστηκε την προηγούμενη χρονιά  και να 

ληφθούν τα διαφοροποιημένα στοιχεία για κάθε τυπολογία στόλου. Ο συντονιστής περνάει στην παρουσίαση των 

δεδομένων από τα ισπανικά συνδικάτα και αναφέρει ότι πρόκειται για στοιχεία ανησυχητικά που δείχνουν ότι από 

το 2002 μέχρι το 2011 παρατηρήθηκε μία μείωση κατά 50% του αριθμού των απασχολουμένων.  

11. Επειδή δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, ο συντονιστής περνάει στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης 

και δίνει τον λόγο στην Elisa Petre  για να παρουσιάσει  με την βοήθεια διαφανειών ,  το πρόγραμμα GEPETO το 

οποίο διαχειρίζεται η CCR Sud. Ο συντονιστής ευχαριστεί για την παρουσίαση και δίνει τον λόγο στους 

παρευρισκόμενους. Η οργάνωση WWF ζητάει πληροφορίες σχετικά με την μορφή χρηματοδότησης INTERREG. Η κα 

Petre απαντάει λέγοντας ότι δεν έχει ενημέρωση ως προς αυτό το θέμα.  

12. Ο συντονιστής περνάει στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης που αφορά την διαφοροποίηση και τις 

συμπληρωματικές δράσεις των αλιευτικών επιχειρήσεων.  

 

13. Η οργάνωση KGZS ζητάει πληροφορίες σχετικά με τον νομικό ορισμό της τουριστικής αλιείας και ρωτάει κατά 

πόσον η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται μεταξύ των αλιευτικών δράσεων. Ο λόγος που ζητάει αυτές τις 

πληροφορίες είναι γιατί την επόμενη χρονιά στην Σλοβενία θα τροποποιήσουν τον νόμο σχετικά με αυτήν την 

δραστηριότητα. 

 

14. Η οργάνωση CRPMEM CORSE ανακοινώνει ότι στην Γαλλία  ο ορισμός της τουριστικής αλιείας είναι για μία 

δραστηριότητα που το 80% του εισοδήματος θα πρέπει να συνδέεται με την αλιεία και το 20% με την 

διαφοροποίηση. 

 

15. Η οργάνωση CRPMEM LR ανακοινώνει ότι στην περιοχή του Languedoc Roussillon, ανέπτυξαν αυτή την 

δραστηριότητα και ότι η Εθνική Επιτροπή (CNPMEM), προβλέπει να υπάρξει μία σύμβαση έτσι ώστε η 

δραστηριότητα αυτή να μπορέσει να επεκταθεί σε όλη τη Γαλλία. 

 

16. Η οργάνωση AGCI AGRITAL ενημερώνει ότι στην Ιταλία, η τουριστική αλιεία έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια και 

ότι έχουν υιοθετηθεί διάφορες λύσεις για την ανάπτυξη αυτού του συμπληρωματικού εισοδήματος παράλληλα με 

την αλιεία.  Η τουριστική αλιεία είναι μία δραστηριότητα που επιτρέπεται σε σκάφη επαγγελματικής αλιείας . Δεν 

είναι μία δραστηριότητα που αυξάνει  τις εξόδους του αλιευτικού στόλου. Σε μία δεύτερη φάση, αναπτύχθηκε η 

δραστηριότητα του ιχθυ-τουρισμού, όπου οι αλιείς υποδέχονται τους τουρίστες στην στεριά. Με το πέρασμα του 

χρόνου κατέστη σαφές ότι υπάρχουν πολλές μεταβλητές, όπως το κατά πόσον οι αλιείς που δραστηριοποιούνται σε 

αυτό τον κλάδο μπορούν να έχουν διευκολύνσεις ως προς το ΦΠΑ , όπως συμβαίνει στον κλάδο της 

επαγγελματικής αλιείας.  Ολες αυτές είναι μεταβλητές που στην Ιταλία διέπονται από τον νόμο.  Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, δεν υπάρχει για την ώρα κάποια νομοθεσία και το ΠΓΣ θα μπορούσε να κάνει μία πρόταση στην ΕΕ και να 

προτείνει ένα ευρωπαϊκό κανονισμό για την τουριστική αλιεία με σκοπό να υπάρχει μία κοινή νομική πλατφόρμα 

με την οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται όλες οι χώρες μέλη.   



 

 

17. Η οργάνωση FBCP ανακοινώνει ότι στην Ισπανία δεν υπάρχει κανένας νόμος σχετικά με τη διαφοροποίηση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

 

18. Η οργάνωση FNCCP παρεμβαίνει για να ανακοινώσει ότι στην Ισπανία είναι εν ισχύ ένα διάταγμα σχετικά με την 

τουριστική αλιεία όπου δεν προβλέπονται όρια για το είδος  των ιχθυοπωλείων. Ο αλιέας θα πρέπει να έχει κάποια 

άδεια αλλά τα οφέλη κατανέμονται όπως συμβαίνει και με τα αλιεύματα. Συμφωνεί με την πρόταση της 

οργάνωσης AGRI AGRITAL να προταθεί ένας ευρωπαϊκός κανονισμός.  

 

19.  Η οργάνωση GKTS ανακοινώνει ότι στην Μάλτα δεν υπάρχει ακόμα ειδική νομοθεσία για την τουριστική αλιεία. 

 

20. Η οργάνωση Legambiente συμφωνεί με την πρόταση του κου Buonfiglio. Η πρόταση είναι να οριστούν κανόνες 

για την δραστηριότητα της τουριστικής αλιείας έτσι ώστε να υπάρξει μία αναγνώριση και ένα σήμα για την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα  της τουριστικής αλιείας. 

 

21. Ο συντονιστής παίρνει τον λόγο και ζητάει από τους συμμετέχοντες να αποστείλουν στην Γραμματεία όλες τις 

πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρωθούν και να βελτιωθούν τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία , που αφορούν τις 

αρνητικές επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ στο αλιευτικό σύστημα στην Μεσόγειο. Πέραν αυτού, ζητάει 

από τους συμμετέχοντες να αποστείλουν την απαραίτητη τεκμηρίωση προκειμένου να ελεγχθεί  η ισχύουσα 

νομοθεσία για την τουριστική αλιεία  σε κάθε κράτος μέλος. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και ο συντονιστής 

ευχαριστεί όλους όσους πήραν μέρος στην συνάντηση καθώς και τους διερμηνείς. Οι εργασίες της συνάντησης 

τελειώνουν στις 16.30.     

*** 

 

 


