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Δελτίο Τύπου 
Για άμεση διανομή 
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Συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης: «Ικανοποιητική 
γενικώς η διαχείριση, ωστόσο υπάρχουν αδυναμίες που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν», δηλώνουν οι ελεγκτές της 
ΕΕ 
Οι αδυναμίες στη διαχείριση των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης που συνάπτει η 
ΕΕ με τρίτες χώρες στην Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό έχουν ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των τιμών για ορισμένα αλιεύματα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παράλληλα, λόγω έλλειψης αξιόπιστων 
στοιχείων, παρακωλύονται οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα σκάφη της ΕΕ αλιεύουν μόνο τους πλεονάζοντες 
πόρους των χωρών-εταίρων, αναφέρει η έκθεση. 

Βάσει των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, η ΕΕ πληρώνει προκειμένου να εξασφαλίζει 
δικαιώματα πρόσβασης του εξωτερικού στόλου της στις αλιευτικές ζώνες τρίτων χωρών. Στόχος 
των συμφωνιών είναι η υποστήριξη της βιωσιμότητς των αλιευτικών αποθεμάτων, η 
εξασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου για την πρόσβαση του στόλου της ΕΕ σε αλιευτικές ζώνες 
και η ενίσχυση της διακυβέρνησης των τομέα της αλιείας στις χώρες-εταίρους. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διαπραγματεύεται τα αλιευτικά αποθέματα και τις ποσότητες στις οποίες 
εξασφαλίζεται πρόσβαση, τα ποσά που καταβάλλει η ΕΕ και τις ισχύουσες προϋποθέσεις. Οι 
ελεγκτές της ΕΕ εξέτασαν τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή των συμφωνιών, την 
παρακολούθηση των αλιευμάτων εκ μέρους της Επιτροπής, καθώς και την επιλογή και τον 
έλεγχο των χρηματοδοτούμενων δράσεων.  

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι, παρόλο που η διαχείριση των συμφωνιών ήταν γενικώς 
ικανοποιητική, το βάρος που είχε οριστεί με τη διαπραγμάτευση ήταν συχνά υψηλότερο από τα 
αναφερόμενα από προηγούμενες περιόδους αλιεύματα. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα 
τη συστηματική υποχρησιμοποίηση των συμφωνιών. Δεδομένου ότι η ΕΕ καταβάλλει πλήρες 
τίμημα, ανεξαρτήτως του όγκου των πραγματικών αλιευμάτων, το πραγματικό κόστος είναι 
συχνά υψηλότερο από την τιμή που συμφωνήθηκε με τη διαπραγμάτευση. Στη Μοζαμβίκη, το 
πραγματικό κόστος ανά τόνο τόννου που αλιεύθηκε το 2013 ήταν περίπου έξι φορές υψηλότερο 
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από την τιμή που είχε συμφωνηθεί με τη διαπραγμάτευση.  

Οι συμφωνίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των σχετικών αλιευμάτων, 
καθώς επιτρέπουν στα σκάφη της ΕΕ να αλιεύουν μόνον τους πλεονάζοντες πόρους των χωρών-
εταίρων. Ωστόσο, λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τα αποθέματα ιχθύων, οι 
ελεγκτές διατηρούν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον αυτά τα «πλεονάσματα» μπορούν να 
υπολογιστούν αξιόπιστα. 

Επίσης, διαπιστώθηκε έλλειψη αξιόπιστων, συνεπών και πλήρων δεδομένων σχετικά με τα 
πραγματικά αλιεύματα του στόλου της ΕΕ, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
στοιχείων που προέρχονται από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τις αξιολογήσεις των 
συμφωνιών. Η Επιτροπή ελάχιστα μπορούσε να ελέγξει τις πραγματικές δραστηριότητες των 
χωρών-εταίρων που υλοποιούνταν στο πλαίσιο της τομεακής στήριξης, οι οποίες ενίοτε 
διέφεραν από τις αρχικώς συμφωνηθείσες.  

«Οι αδυναμίες μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν, εάν θέλουμε οι συμφωνίες αλιευτικής 
σύμπραξης να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας στις χώρες 
που είναι εταίροι μας και στη διασφάλιση της δραστηριότητας του αλιευτικού στόλου μας », 
δήλωσε ο Jan Kinšt, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση.  

Η έκθεση συνιστά, μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή: 

• κατά τη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών, να λαμβάνει υπόψη τα προηγούμενα 
επίπεδα χρησιμοποίησης και να επιδιώκει να συνδέει στενότερα τις πληρωμές για 
δικαιώματα πρόσβασης με τα πραγματικά αλιεύματα, διασφαλίζοντας συγχρόνως την 
αδιάλειπτη άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας· 

• να διασφαλίσει ότι η νέα βάση δεδομένων για τα αλιεύματα χρησιμοποιείται πλήρως 
από τα κράτη μέλη και περιέχει αξιόπιστα δεδομένα για τα αλιεύματα, τα οποία 
μπορούν να παρακολουθούνται και να επικαιροποιούνται  

• να προτείνει την καθιέρωση απαιτήσεων επιλεξιμότητας στις νέες συμφωνίες με στόχο 
την αξιολόγηση των δράσεων που θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 11/2015 με τίτλο «Διαχειρίζεται ορθά η Επιτροπή τις συμφωνίες 
αλιευτικής σύμπραξης;» διατίθεται επί του παρόντος στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά 
και τα ισπανικά (οι υπόλοιπες γλώσσες θα ακολουθήσουν σύντομα). 

 


