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Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των
ωκεανών

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2022

Γιατί ένα νέο θεματολόγιο για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών και τι περιλαμβάνει;

Η κοινή ανακοίνωση σχετικά με το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των
ωκεανών επικαιροποιεί την κοινή ανακοίνωση του 2016, και ενισχύει τη δέσμευση της ΕΕ για
ασφαλείς, προστατευμένους, καθαρούς, υγιείς και βιώσιμα διαχειριζόμενους ωκεανούς. Το νέο
θεματολόγιο αποτυπώνει ορισμένες σημαντικές παγκόσμιες εξελίξεις από το 2016, όπως: την
επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης του κλίματος, της
βιοποικιλότητας και της ρύπανσης· τον ρόλο —του οποίου η σημασία αναγνωρίζεται ολοένα και
περισσότερο— των ωκεανών στη ζωή μας, αλλά και τις βαθιές αλλαγές τις οποίες υφίστανται λόγω της
κλιματικής αλλαγής καθώς και των μη βιώσιμων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα· την
ανάγκη καλύτερης προστασίας του ωκεανού ως μίας από τις μεγαλύτερες πηγές ζωής και
βιοποικιλότητας στη Γη· την αυξημένη έμφαση στην επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και στην ασφάλεια
στη θάλασσα, η οποία έχει έρθει στο προσκήνιο με την απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κατά της
Ουκρανίας.

Το νέο θεματολόγιο για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών θέτει βασικές προτεραιότητες της
ΕΕ: ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και της θαλάσσιας ρύπανσης για υγιείς ωκεανούς, προστασία του θαλάσσιου
βυθού από επιβλαβείς πρακτικές, διασφάλιση βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και ανάπτυξη γνώσεων
για τους ωκεανούς, διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας στη θάλασσα και διεθνείς κανόνες
και πρότυπα.

 

Πώς θα εργαστεί η ΕΕ για την ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας;

Η ΕΕ θα επιδιώξει περαιτέρω μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής κατά της παράνομης, αδήλωτης
και ανεξέλεγκτης (ΠΛΑ) αλιείας και θα υποστηρίξει τη συμμόρφωση με κανόνες διατήρησης και
διαχείρισης που αποσκοπούν στη βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων. Οι συμφωνίες σύμπραξης
βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) παρέχουν ένα σταθερό πλαίσιο διμερούς συνεργασίας με επιλεγμένες τρίτες
χώρες εταίρους και συμβάλλουν στην ενίσχυση των πολιτικών στους τομείς της θάλασσας, της
ναυτιλίας και της αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εμπορικών
πτυχών.

Η ΕΕ κλιμακώνει τις προσπάθειές της ώστε να προωθηθεί η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων των
κρατών σημαίας από εκείνα που λειτουργούν ως «ανοικτά νηολόγια». Ορισμένα ανοικτά
νηολόγια, γνωστά για την πλημμελή εφαρμογή του ναυτικού δικαίου, χρησιμοποιούνται συνήθως από
ορισμένους πλοιοκτήτες για να αποφύγουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους ή τον έλεγχο των σκαφών
όσον αφορά την αλιεία, καθώς και τη βιώσιμη και ασφαλή ανακύκλωση των πλοίων όταν εκείνα
φτάνουν στο τέλος της ζωής τους. Η ΕΕ εξακολουθεί επίσης να προωθεί τη διαφάνεια σχετικά με την
ιδιοκτησία των σκαφών, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει τους υπεύθυνους για πιθανές παράνομες
δραστηριότητες.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την πολιτική της με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων ΤΠ στον τομέα
αυτόν, όπως ενός ψηφιοποιημένου συστήματος πιστοποίησης αλιευμάτων. Η ΕΕ καταβάλλει
προσπάθειες για να διασφαλίσει την είσοδο στην αγορά μόνο σε προϊόντα βιώσιμης προέλευσης και
παραγωγής. Πράγματι, η αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
αποτελούν προϋποθέσεις για θετικό μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολυμερή συμφωνία που συμβάλλει στην προστασία
των ωκεανών, η οποία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του ΠΟΕ στις 17 Ιουνίου. Η ΕΕ δεσμεύεται πλήρως
να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν τη συμφωνία με τα στοιχεία που δεν έχουν ακόμη
συμφωνηθεί.

Τέλος, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, είναι επίσης σημαντικό να μπορούν

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_el
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/international-ocean-governance_el?etrans=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_3792


να εντοπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι πλοιοκτήτες που ρυπαίνουν σκόπιμα.

 

Πώς θα αντιμετωπίσει το νέο θεματολόγιο για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης στους ωκεανούς;

Οι ωκεανοί είναι αλληλένδετοι με την κλιματική αλλαγή: οι ωκεανοί και τα οικοσυστήματά τους
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη ρύθμιση του κλίματος ενώ ταυτόχρονα επηρεάζονται σε μεγάλο
βαθμό από την κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, οι δράσεις για τους ωκεανούς και το κλίμα πρέπει να
συμβαδίζουν. Θετικό βήμα προς τον σκοπό αυτόν είναι η απόφαση της UNFCCC που ελήφθη στην
COP26 στη Γλασκόβη για τη διεξαγωγή ετήσιου διαλόγου σχετικά με τους ωκεανούς και την κλιματική
αλλαγή με σκοπό την ενίσχυση της δράσης μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής
σε αυτήν.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς. Η
απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα (25 % των ανθρώπινων εκπομπών CO2) και επιπλέον
θερμότητας (90 % της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκύπτει από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου) προκαλεί οξίνιση και αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, γεγονός που οδηγεί σε
άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ακραίες καιρικές συνθήκες, λεύκανση των κοραλλιών,
διαστρωμάτωση, αποξυγόνωση, νεκρές ζώνες και αλλαγές στη βιολογική παραγωγικότητα και στην
κατανομή των ειδών και των οικοτόπων. Τόνισε την ανάγκη να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου και να ληφθούν διαρκή και ισχυρά μέτρα προσαρμογής. Είναι απαραίτητο να
συνδυαστεί η δράση σε όλους τους τομείς, στους ωκεανούς και στην ξηρά, με παράλληλη υιοθέτηση
συντονισμένης προσέγγισης ώστε να αντιμετωπιστούν τα αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα της
κλιματικής αλλαγής, η απώλειας βιοποικιλότητας και η ρύπανση.

Η ΕΕ έχει εδραιώσει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 στη νομοθεσία της, σύμφωνα με τη
συμφωνία του Παρισιού, και έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από
θαλάσσιες δραστηριότητες και να σημειώνει συνεχή πρόοδο όσον αφορά την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή πρότεινε σειρά μέτρων για να διασφαλιστεί ότι οι θαλάσσιες μεταφορές
της ΕΕ συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Τούτο περιλαμβάνει ένα νέο πρότυπο για την
ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ενέργειας που χρησιμοποιείται στα πλοία (FuelEU
Maritime), την επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) στις θαλάσσιες
μεταφορές, καθώς και την αναθεώρηση των υφιστάμενων οδηγιών για τη φορολογία της ενέργειας, τις
υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των νέων
πλοίων και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τα υπάρχοντα πλοία θα τεθούν σε ισχύ τον Νοέμβριο
του 2022. Η ΕΕ θα συνεχίσει την απαλλαγή του αλιευτικού τομέα από τις ανθρακούχες
εκπομπές για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ διερευνά, μεταξύ άλλων,
μέτρα μετριασμού και αλιευτικές στρατηγικές και εργαλεία που μειώνουν τις εκπομπές και βελτιώνουν
την ενεργειακή απόδοση. Αυτό έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντικό στο πλαίσιο του εν εξελίξει πολέμου
στην Ουκρανία.

Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορούν επίσης να συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, αυξάνοντας τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα,
μειώνοντας τους παράκτιους κινδύνους και παρέχοντας πολλαπλά άλλα οφέλη, όπως καλύτερη
ποιότητα των υδάτων και αυξημένη ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να σταματήσει κάθε είδους ρύπανση, ιδίως της θάλασσας από χερσαίες πηγές. Η
θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά έχει δεκαπλασιαστεί από το 1980 και χρειάζεται παγκόσμια
αντίδραση. Αφότου εγκρίθηκε η στρατηγική της για τις πλαστικές ύλες το 2018, η ΕΕ αποτελεί
κινητήρια δύναμη για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά σε διεθνές επίπεδο μέσω των
διπλωματικών προσπαθειών της, και εντός της Ένωσης. Θα συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες
διαπραγματεύσεις για μια φιλόδοξη, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για τα πλαστικά έως το
2024, όπως συμφωνήθηκε στην UNEA5, και θα συνεχίσει να εργάζεται για τον σκοπό αυτόν.

 

Πώς θα εργαστεί η ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της απώλειας της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας;

Η προστασία και η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες
στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ κατά την επιδίωξη της μελλοντικής διεθνούς νομικά
δεσμευτικής πράξης για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας
(BBNJ) στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).
Φιλοδοξία της ΕΕ είναι να επιτύχει μια διεθνώς δεσμευτική συμφωνία για την BBNJ ήδη το 2022,

https://ukcop26.org/
https://environment.ec.europa.eu/strategy/plastics-strategy_el


και να διασφαλίσει την αποτελεσματική κύρωση και εφαρμογή της. Εκτός από την ενεργό συμμετοχή
της στις διαπραγματεύσεις, η ΕΕ ηγήθηκε, μέσω της ωκεάνιας διπλωματίας της, της σύστασης
συνασπισμού για τη βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ) με σκοπό την
προώθηση μιας φιλόδοξης, δίκαιης και αποτελεσματικής συμφωνίας.

Η νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έθεσε ως στόχο την προστασία του 30 % των ωκεανών
παγκοσμίως έως το 2030. Ένα παγκόσμιο δίκτυο προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών θα
διαφυλάξει την υγεία και τη βιοποικιλότητα των ωκεανών του πλανήτη. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης
την πρότασή της σχετικά με νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, ο οποίος αποσκοπεί στην κάλυψη
τουλάχιστον του 20 % των θαλασσών της ΕΕ και στην αποκατάσταση όλων των οικοσυστημάτων που
χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050, όπως των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Επιπλέον, μέσω της
διπλωματικής επιρροής και των ικανοτήτων προβολής της, η ΕΕ εξακολουθεί να συμβάλλει στην
επίτευξη συμφωνίας για τον καθορισμό νέων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στον
Νότιο Ωκεανό ως σημαντική συμβολή στον στόχο προστασίας του 30 % έως το 2030.

Η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των ωκεανών απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό του
θαλάσσιου χώρου που να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των θαλάσσιων τομέων και
τον αντίκτυπό τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και τη συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή και
στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Με βάση μια οικοσυστημική προσέγγιση, ο θαλάσσιος χωροταξικός
σχεδιασμός μπορεί να στηρίξει την επίτευξη των στόχων διατήρησης και αποκατάστασης και να
συμβάλει σε μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

 

Πώς θα αντιμετωπίσει το νέο θεματολόγιο για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών την
ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα;

Η ασφάλεια στη θάλασσα προστατεύει τις νόμιμες δραστηριότητες και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη
βιώσιμη γαλάζια οικονομία, τη ροή του εμπορίου στη θάλασσα, καθώς και την ειρήνη και τη
σταθερότητα γενικότερα.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της για την ασφάλεια στη θάλασσα, η ΕΕ εξακολουθεί να ενισχύει τον ρόλο
της ως παρόχου θαλάσσιας ασφάλειας εντός και εκτός των συνόρων της. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετεί
διατομεακή προσέγγιση όσον αφορά τον εξελισσόμενο χαρακτήρα των προκλήσεων και
απειλών στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και
των υβριδικών επιθέσεων, των αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος και των κινδύνων που ενέχουν για τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους περιφερειακούς εταίρους της στον τομέα της ασφάλειας
στη θάλασσα για την αντιμετώπιση της αυξημένης παρουσίας τόσο παγκόσμιων όσο και περιφερειακών
παραγόντων, ορισμένοι από τους οποίους δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν παράτυπες δυνάμεις σε
ζώνες αστάθειας. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και να
ανταποκρίνεται ταχέως σε τυχόν απειλές της ασφάλειας στη θάλασσα, σε συνεργασία με τους εταίρους
της, όπως το ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο διμερών διαλόγων και περιφερειακών και διεθνών φόρουμ, η ΕΕ θα ασχοληθεί με την
καταναγκαστική εργασία και με άλλες μορφές εργασίας που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
στον τομέα της αλιείας, μεταξύ άλλων όταν εντοπίζονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ΠΛΑ
αλιείας. Η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την εργασία στον τομέα της αλιείας.

 

Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει η ΕΕ για την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των
ωκεανών;

Οι ωκεανοί απαιτούν συλλογική προσέγγιση, με βάση τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, με επίκεντρο
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η ΕΕ επιδιώκει εταιρικές σχέσεις και συμμαχίες με τρίτες χώρες, πολυμερείς και περιφερειακούς
οργανισμούς και μη κρατικούς φορείς, όπως ΜΚΟ, οικονομικούς φορείς, με την επιστημονική κοινότητα
και την κοινωνία των πολιτών γενικότερα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω περιφερειακών και διμερών
διαλόγων, αναπτυξιακής συνεργασίας για τους ωκεανούς, ειδικών ενεργειών και διαβημάτων
ευαισθητοποίησης, οικοδόμησης συνασπισμών σχετικά με βασικές προτεραιότητες και (από κοινού)
φιλοξενίας πολυμερών παγκόσμιων εκδηλώσεων για την περαιτέρω κινητοποίηση και διατήρηση
της δυναμικής για παγκόσμια δράση.

 

Ποιες δυνατότητες χρηματοδότησης θα είναι διαθέσιμες για την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται στο θεματολόγιο;

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/international-ocean-governance/protecting-ocean-time-action_el?etrans=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3746


Η Επιτροπή θα επενδύσει έως και 1 δισ. ευρώ για τους ωκεανούς, την παράκτια βιοποικιλότητα και το
κλίμα, μεταξύ άλλων για την ανοικτή θάλασσα, κατά την περίοδο 2021-2027. Επιπλέον, θα διαθέτει
350 εκατ. ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση θαλάσσιων και ναυτιλιακών ζητημάτων, μέσω του
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη 2021-2027», και επιπλέον 110 εκατ. ευρώ ετησίως για την
ευρωπαϊκή αποστολή «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας έως το 2030» κατά την
περίοδο 2021-2023. Στόχος της αποστολής είναι η επίδειξη πρακτικών λύσεων για τον καθαρισμό των
υδάτων, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και τη μετάβαση της γαλάζιας
οικονομίας στην κλιματική ουδετερότητα.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων χορηγών αναπτυξιακής
βοήθειας που σχετίζεται με τους ωκεανούς και μεταξύ των εθελοντικών συνεισφερόντων σε διεθνείς
οργανισμούς και διαδικασίες, ιδίως μέσω του μηχανισμού «Η Ευρώπη στον κόσμο»/ΜΓΑΔΣ: από το
2014 έως το 2020, δεσμεύτηκαν πάνω από 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ
για την προώθηση της διακυβέρνησης των ωκεανών σε τρίτες χώρες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των
ωκεανών
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
Peter STANO (+32 2 295 45 53)
Daniela STOYCHEVA (+32 2 295 36 64)
Xavier CIFRE QUATRESOLS (+32 2 297 35 82)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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