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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την Ευρώπη, η ναυτιλία υπήρξε ένα από τα βασικά εφαλτήρια για την οικονοµική
ανάπτυξη και την ευηµερία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της. Οι υπηρεσίες θαλάσσιων
µεταφορών1 έχουν ουσιώδη σηµασία, διότι συνδράµουν την ευρωπαϊκή οικονοµία και τις
ευρωπαϊκές εταιρείες στον παγκόσµιο ανταγωνισµό. Επιπλέον, η ναυτιλία και όλοι οι
συναφείς ναυτιλιακοί κλάδοι αποτελούν σηµαντική πηγή εισοδήµατος και θέσεων
απασχόλησης στην Ευρώπη.
Το 80% του παγκοσµίου εµπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης, ενώ µε τις θαλάσσιες
µεταφορές µικρών αποστάσεων µεταφέρεται το 40% των ενδοκοινοτικών φορτίων.
∆εδοµένου ότι περισσότεροι από 400 εκατοµµύρια επιβάτες θαλάσσιων µεταφορών
διέρχονται κάθε χρόνο από τους ευρωπαϊκούς λιµένες, οι θαλάσσιες µεταφορές έχουν επίσης
άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών, τόσο ως τουριστών, όσο και ως κατοίκων
των νησιών και των απόκεντρων περιφερειών.
Τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας και των διεθνών εµπορευµατικών
συναλλαγών έχει τροφοδοτήσει τη ζήτηση για υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών. Κατά τα
τέλη του 2008, όµως, ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στην πραγµατική οικονοµία είναι
επίσης αισθητός και στον ναυτιλιακό τοµέα. Χρειάζεται κατάλληλη προσέγγιση πολιτικής,
προκειµένου να εξασφαλιστούν οι συνεχείς επιδόσεις του ευρωπαϊκού συστήµατος
θαλάσσιων µεταφορών και η συµβολή του στην ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας.
Πέραν της παρούσας οικονοµικής συγκυρίας, αυτή η προσέγγιση πολιτικής αναµένεται να
εξασφαλίσει τη συγκράτηση στην Ευρώπη καίριας ανθρώπινης και τεχνολογικής
τεχνογνωσίας, που συντελεί στη βιωσιµότητα και την ανταγωνιστικότητα των σηµερινών και
των µελλοντικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τους κύριους στρατηγικούς
στόχους για το ευρωπαϊκό σύστηµα θαλάσσιων µεταφορών µέχρι το 2018 και να επισηµάνει
βασικούς τοµείς δράσης, όπου οι δράσεις της ΕΕ θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του
τοµέα, βελτιώνοντας ταυτοχρόνως τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του. Έχουν ληφθεί υπόψη
το σχετικό οικονοµικό υπόβαθρο και τα κυκλικά χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής αγοράς.
Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής
µεταφορών2 («Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση – Βιώσιµη κινητικότητα στην ήπειρό µας») και
της ευρωπαϊκής ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής3 (η «γαλάζια βίβλος»). Στοχεύει επίσης
στη στήριξη άλλων συναφών πολιτικών, και συγκεκριµένα, της ενεργειακής και της
περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Είναι το αποτέλεσµα συνεχούς διαλόγου µε τους
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εµπειρογνώµονες των κρατών µελών, των ανεξάρτητων συµβουλών µιας οµάδας έµπειρων
επαγγελµατιών της ναυτιλίας και µιας αναλυτικής µελέτης στην οποία εξετάζονται οι τάσεις
και οι ενδείξεις που σηµατοδοτούν αλλαγές στις θαλάσσιες µεταφορές4.
2.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η Ευρώπη διαδραµατίζει κύριο ρόλο στον σηµερινό κόσµο της ναυτιλίας, όπου οι
ευρωπαϊκές εταιρείες κατέχουν το 41% του συνόλου του παγκόσµιου στόλου (σε µεταφορική
ικανότητα, dwt). Η προσαρµογή της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στις απαιτήσεις της παγκόσµιας
οικονοµίας έχει επιφέρει αξιοσηµείωτες διαρθρωτικές αλλαγές στον τοµέα. Έχει επίσης
αυξηθεί σηµαντικά, λόγω της παγκοσµιοποίησης, η πίεση του ανταγωνισµού από ναυτιλιακές
χώρες από όλο τον κόσµο.
Ορισµένα µέτρα τα οποία έχουν λάβει τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις κοινοτικές
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες µεταφορές, έχουν
συµβάλει στη διατήρηση µέρους του στόλου στα ευρωπαϊκά νηολόγια και στη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης για τους ευρωπαίους ναυτικούς. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές σηµαίες
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν έντονο ανταγωνισµό από νηολόγια τρίτων χωρών. Συχνά,
οι αλλοδαποί ανταγωνιστές διαθέτουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα από άποψη
κυβερνητικής στήριξης, πρόσβασης σε φθηνά κεφάλαια και άφθονο εργατικό δυναµικό ή
ευέλικτης εφαρµογής διεθνώς συµφωνηµένων προτύπων.
Στο πλαίσιο της σηµερινής οικονοµικής κρίσης, άλλοι παράγοντες, όπως οι κίνδυνοι
πλεονάσµατος χωρητικότητας σε ορισµένα τµήµατα της αγοράς, µέτρων προστατευτισµού
του εµπορίου από τρίτες χώρες, αστάθειας στις ενεργειακές αγορές ή απώλειας της
τεχνογνωσίας λόγω έλλειψης ειδικευµένων ανθρώπινων πόρων στην Ευρώπη, θα µπορούσαν
να ωθήσουν τα κεντρικά ναυτιλιακά γραφεία και τους ναυτιλιακούς κλάδους να
µετεγκατασταθούν, υπονοµεύοντας τις προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει ποιοτική
ναυτιλία σε ολόκληρο τον κόσµο.
Τα συµπεράσµατα της στρατηγικής εξέτασης από την Επιτροπή έχουν ως εξής:
– Είναι θέµα ζωτικού συµφέροντος για την ΕΕ να επιτύχει και να διατηρήσει σταθερούς και
προβλέψιµους παγκόσµιους όρους ανταγωνισµού για τη ναυτιλία και τους άλλους
ναυτιλιακούς κλάδους. Ένα ελκυστικό πλαίσιο για την ποιοτική ναυτιλία και τους
ποιοτικούς µεταφορείς στην Ευρώπη θα συντελέσει στην επιτυχία της Στρατηγικής της
Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, µε την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών συµπλεγµάτων ναυτιλιακών φορέων (maritime
clusters). Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου
θαλάσσιων µεταφορών έναντι της οικονοµικής επιβράδυνσης.
– Πρέπει να διατηρηθεί και, όπου χρειάζεται, να βελτιωθεί ένα σαφές και ανταγωνιστικό
πλαίσιο της ΕΕ για τη φορολογία χωρητικότητας, τη φορολογία εισοδήµατος και τις
κρατικές ενισχύσεις, υπό το φως της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί µε βάση τις
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες µεταφορές. Το
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πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει να λαµβάνονται θετικά µέτρα προκειµένου να στηριχθούν οι
προσπάθειες για οικολογικότερη ναυτιλία, η τεχνολογική καινοτοµία, καθώς και οι
ναυτικές σταδιοδροµίες και οι επαγγελµατικές δεξιότητες. Πρέπει να εξεταστεί η
σκοπιµότητα ενισχυµένου δεσµού µεταξύ της απασχόλησης στα συµπλέγµατα
ναυτιλιακών φορέων και των ενισχύσεων.
– Έχει ζωτική σηµασία η ανάληψη αποφασιστικής δράσης για τη στήριξη των ισότιµων
όρων διεθνών ναυτιλιακών συναλλαγών και της ισότιµης πρόσβασης στις αγορές.
Πρέπει να συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα η απελευθέρωση των συναλλαγών στις
ναυτιλιακές υπηρεσίες. Παράλληλα µε τις διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει επίσης να εντατικοποιήσει
τον διάλογο και τις διµερείς συµφωνίες µε βασικούς εµπορικούς και ναυτιλιακούς
εταίρους.
– Στις προσπάθειες αυτές πρέπει να περιλαµβάνεται η δέσµευση για επιδίωξη ποιοτικής
ναυτιλίας, η οποία συνεπάγεται, εν γένει, συνεργασία για την επίτευξη ισότιµων όρων
ανταγωνισµού στις θαλάσσιες µεταφορές, µε την τήρηση διεθνώς συµφωνηµένων
κανόνων σε παγκόσµιο επίπεδο.
– Όσον αφορά την αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία, η Επιτροπή πρόσφατα επανεξέτασε τους
ειδικούς κανόνες ανταγωνισµού που ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων
µεταφορών προς και από την Ευρώπη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις
συνθήκες της αγοράς, να εξετάζει τον οικονοµικό αντίκτυπο της νέας αντιµονοπωλιακής
προσέγγισης και, εάν είναι ανάγκη, να προβαίνει σε ενδεδειγµένες ενέργειες. Συν τοις
άλλοις, η Επιτροπή θα αναλάβει την πρωτοβουλία να προωθήσει την ευθυγράµµιση
των ουσιωδών κανόνων ανταγωνισµού παγκοσµίως.
– Η εντατικοποίηση της παγκοσµιοποίησης έχει επίσης ασκήσει µεγαλύτερη πίεση στη
λεπτή ισορροπία του διεθνούς πλαισίου που διέπει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των χωρών ως κρατών σηµαίας, κρατών λιµένα και παράκτιων κρατών. Η αρχή του
«γνήσιου δεσµού», όπως καθορίζεται στη Σύµβαση των ΗΕ για το ∆ίκαιο της Θάλασσας,
πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο των διεθνών προσπαθειών για τη στήριξη των στόχων
αειφόρου ανάπτυξης.
3.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Κατά τις τελευταία έτη, στον κλάδο των θαλάσσιων µεταφορών έχουν δηµιουργηθεί πολλές
θέσεις απασχόλησης, άµεσα και έµµεσα. Περίπου 70% των θέσεων απασχόλησης στους
ναυτιλιακούς κλάδους είναι θέσεις έντασης γνώσεων και υψηλής ποιότητας στην ξηρά. Η
αυξανόµενη έλλειψη επαγγελµατιών της ναυτιλίας, αξιωµατικών και κατωτέρων
πληρωµάτων ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί η κρίσιµη µάζα ανθρώπινων πόρων που στηρίζει
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών κλάδων εν γένει.
Υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον από την ΕΕ να τονίσει στους Ευρωπαίους την ελκυστικότητα
των ναυτικών επαγγελµάτων, µε δράσεις στις οποίες συµπράττουν, ανάλογα µε την
περίπτωση, η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και οι ίδιοι οι κλάδοι.
Οι κοινοτικές δράσεις πρέπει να στοχεύουν, ιδίως, στα εξής:
– Θέσπιση θετικών µέτρων που διευκολύνουν τις προοπτικές δια βίου σταδιοδροµίας στα
συµπλέγµατα ναυτιλιακών φορέων, που δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη
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προηγµένων δεξιοτήτων και προσόντων των Ευρωπαίων αξιωµατικών, ώστε να
βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους, και που εξασφαλίζουν ότι τα κατώτερα
πληρώµατα µπορούν να έχουν καλή εξέλιξη σταδιοδροµίας ώστε να γίνουν αξιωµατικοί.
– Ενίσχυση της εικόνας της ναυτιλίας και της ναυτικής σταδιοδροµίας, βελτίωση της
επίγνωσης των ευκαιριών απασχόλησης, διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού στα συµπλέγµατα ναυτιλιακών φορέων σε όλη την Ευρώπη και ενθάρρυνση
των βέλτιστων πρακτικών στις εκστρατείες προώθησης και προσλήψεων.
– Υποστήριξη των εργασιών του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) και της
Παγκόσµιας Οργάνωσης Εργασίας (ΠΟΕ) όσον αφορά τη δίκαιη µεταχείριση των
ναυτιλλοµένων, ώστε να εξασφαλιστεί, µεταξύ άλλων, η δέουσα εφαρµογή στην ΕΕ και
παγκοσµίως των κατευθυντηρίων γραµµών για τη µεταχείριση των ναυτικών σε
περίπτωση θαλάσσιου ατυχήµατος, εγκατάλειψης, τραυµατισµού ή θανάτου των ναυτικών,
καθώς και των όρων άδειας παραµονής στην ξηρά.
– Περαιτέρω ενέργειες µε βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Επανεξέταση του
κανονιστικού κοινωνικού πλαισίου για περισσότερες και καλύτερες ναυτικές θέσεις
εργασίας στην ΕΕ5.
– Προώθηση της καλύτερης χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ) για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη θάλασσα. Υποστήριξη της διάθεσης
δορυφορικών ευρυζωνικών επικοινωνιών σε τοµείς όπως η υγειονοµική περίθαλψη στα
πλοία, η µάθηση εξ αποστάσεως, και οι προσωπικές επικοινωνίες.
– Εφαρµογή µέτρων απλούστευσης, ώστε να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος των πλοιάρχων
και των ανώτερων αξιωµατικών στα πλοία.
Εν προκειµένω, χρειάζεται να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία µεταξύ των όρων απασχόλησης
των Ευρωπαίων ναυτικών και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού στόλου. Θα συσταθεί
µια ειδική επιχειρησιακή οµάδα, µε αποστολή να επισηµάνει τρόπους για την επίτευξη αυτού
του στόχου.
Η διατήρηση υψηλών προτύπων εκπαίδευσης και των επαγγελµατικών ικανοτήτων των
πληρωµάτων είναι απαραίτητη προκειµένου οι ναυτιλιακές δραστηριότητες να πληρούν τις
απαιτήσεις ασφάλειας και σεβασµού προς το περιβάλλον. Εποµένως, είναι ανάγκη η ΕΕ και
τα κράτη µέλη της να προβλέψουν το ενδεδειγµένο πλαίσιο για την παροχή εκπαίδευσης και
κατάρτισης των πληρωµάτων, µε µέτρα που αποσκοπούν, ιδίως, στα εξής:
– Εξασφάλιση πλήρους επιβολής των διεθνών και κοινοτικών απαιτήσεων βάσει της
∆ιεθνούς Σύµβασης «περί προτύπων εκπαιδεύσεως των ναυτιλλοµένων, πιστοποιητικών
ικανότητας και τηρήσεως φυλακών (STCW)», από όλες τις χώρες που χορηγούν
πιστοποιητικά ικανότητας των ναυτικών.
– Ουσιαστική συµβολή στην αναθεώρηση της Σύµβασης STCW, χρησιµοποιώντας τα
κοινοτικά νοµοθετικά µέσα προκειµένου να εξασφαλιστεί τόσο η ταχεία θέση σε ισχύ της
αναθεωρηµένης σύµβασης, όσο και η αποτελεσµατική εφαρµογή και επιβολή της.
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– Προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων ναυτικής εκπαίδευσης
για την αναβάθµιση των ικανοτήτων των ναυτικών και την προσαρµογή των αναγκαίων
προϋποθέσεων στις σηµερινές απαιτήσεις του ναυτιλιακού κλάδου (υπερσύγχρονα πλοία,
ΤΠΕ και ασφάλεια).
– Σύµπραξη µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τον κλάδο, µε σκοπό την καθιέρωση
«ναυτικών πιστοποιητικών αριστείας» (ευρωπαϊκές ναυτικές µεταπτυχιακές σπουδές),
που µπορούν ακόµη και να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της STCW. Στο πλαίσιο αυτό, θα
µπορούσε να εξεταστεί η δηµιουργία ενός δικτύου κέντρων αριστείας για τη ναυτική
κατάρτιση στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ναυτική Ακαδηµία).
– Πρόβλεψη, για την εκπαίδευση των αξιωµατικών, ενός συστήµατος τύπου «Έρασµος»
για ανταλλαγές µεταξύ των ιδρυµάτων ναυτικής κατάρτισης των κρατών µελών.
– Προώθηση, από κοινού µε τον κλάδο, όπου χρειάζεται µε την παροχή κινήτρων, την
πρόβλεψη θέσεων ασκουµένων δοκίµων στα πλοία, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
σε ευρωπαϊκά ινστιτούτα κατάρτισης.
Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, η πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
να εξασφαλίσει την εφαρµογή της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 της ΠΟΕ,
προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα πλοία. Η συµφωνία
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ σχετικά µε την εφαρµογή βασικών στοιχείων της εν
λόγω σύµβασης καταδεικνύει την ευρεία στήριξη από πλευράς του κλάδου σε αυτόν τον
τοµέα. Οι ενέργειες της ΕΕ και των κρατών µελών της πρέπει να αποσκοπούν στα εξής:
– Επιδίωξη ταχείας επικύρωσης της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 από τα
κράτη µέλη και έγκαιρη έγκριση της πρότασης της Επιτροπής που βασίζεται στη
συµφωνία του κλάδου για την εφαρµογή των βασικών της στοιχείων στο κοινοτικό δίκαιο.
– Εξασφάλιση της αποτελεσµατικής επιβολής των νέων κανόνων, µε κατάλληλα µέτρα,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι απαιτήσεις ελέγχου από το κράτος σηµαίας και το
κράτος λιµένα.
– Προώθηση της ανάπτυξης ενός πλαισίου βάσει στόχων για την ασφαλή επάνδρωση των
πλοίων, µε το οποίο να αντιµετωπίζεται, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, το ζήτηµα της
κόπωσης και των κατάλληλων συνθηκών τήρησης φυλακών.
– Προώθηση και στήριξη της έρευνας που ασχολείται µε τον ανθρώπινο παράγοντα, το
οποίο είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο ζήτηµα, που επηρεάζει την καλή διαβίωση των
ανθρώπων στη θάλασσα, συχνά µε άµεσες συνέπειες στη θαλάσσια ασφάλεια και την
περιβαλλοντική προστασία.
– Εξέταση του ενδεχοµένου λήψης µέτρων για τη βελτίωση της υγειονοµικής περίθαλψης
στα πλοία.
4.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Έως το 2018, ο παγκόσµιος στόλος µπορεί να ανέρχεται σε περίπου 100 000 πλοία (500 dwt
και άνω) σε κυκλοφορία (77 500 πλοία, το 2008). Από άποψη όγκου, η αύξηση θα είναι
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ακόµη θεαµατικότερη: η συνολική χωρητικότητα του παγκόσµιου στόλου αναµένεται να
υπερβεί τα 2 100 εκατοµµύρια dwt, το 2018 (έναντι 1 156 εκατοµµυρίων dwt, το 2008)6.
4.1.

Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές δηµόσιες υπηρεσίες εµπορικής ναυτιλίας και ο
ευρωπαϊκός ναυτιλιακός κλάδος έχουν καταβάλει αξιοσηµείωτες προσπάθειες για τη
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των θαλάσσιων µεταφορών. Έχει ενισχυθεί το
ρυθµιστικό πλαίσιο της ΕΕ και έχει αυξηθεί η συνεργασία µε τα κράτη µέλη, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν ζητήµατα όπως η πρόληψη των ατυχηµάτων και συµβάντων, οι
ατµοσφαιρικές εκποµπές, η επεξεργασία θαλασσέρµατος και η ανακύκλωση των πλοίων.
Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν. Η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και ο ευρωπαϊκός
ναυτιλιακός κλάδος πρέπει να συνεργαστούν, έχοντας ως µακροπρόθεσµο στόχο τις
θαλάσσιες µεταφορές «χωρίς απόβλητα και χωρίς εκποµπές». Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, οι κυριότερες προτεραιότητες πρέπει να είναι οι εξής:
– Εξασφάλιση σταθερής προόδου για την υιοθέτηση συνεκτικής και σφαιρικής προσέγγισης
για τη µείωση των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων από τη διεθνή ναυτιλία, µε
συνδυασµό τεχνικών, επιχειρησιακών και σε επίπεδο αγοράς µέτρων.
– Εν προκειµένω, η ΕΕ πρέπει να εργαστεί δραστήρια στο πλαίσιο του ΙΜΟ,
επιδιώκοντας τον περιορισµό ή τη µείωση των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων από τα
πλοία7. Τον ∆εκέµβριο του 2009, στη ∆ιάσκεψη της Σύµβασης-πλαισίου των ΗΕ για τις
κλιµατικές µεταβολές, στην Κοπεγχάγη, αναµένεται να εγκριθεί νοµικώς δεσµευτικό
καθεστώς. Ελλείψει προόδου στις εν λόγω προσπάθειες, η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει
προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
– Εξασφάλιση της δυνατότητας των κρατών µελών να επιτύχουν, έως το 2020, «καλή
περιβαλλοντική κατάσταση» στα θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία
τους, όπως απαιτείται βάσει της νέας οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική8.
– Ενίσχυση της νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, µε τη βελτίωση των ρυθµίσεων εφαρµογής.
Εν προκειµένω, εξασφάλιση τόσο διάθεσης επαρκών εγκαταστάσεων, όσο και διοικητικών
διαδικασιών για την εξυπηρέτηση της αναµενόµενης αύξησης της κυκλοφορίας.
– Υλοποίηση των προτάσεων που παρουσιάζονται λεπτοµερώς στην ανακοίνωση της
Επιτροπής µε αντικείµενο µια στρατηγική της ΕΕ για τη βελτίωση των πρακτικών
διάλυσης των πλοίων9. Μέριµνα για την έγκριση της Σύµβασης του ΙΜΟ για την
ανακύκλωση των πλοίων και σταθερή πρόοδος προς την µελλοντική εφαρµογή της.
– Επίβλεψη της οµαλής εφαρµογής των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν από τον ΙΜΟ, τον
Οκτώβριο του 2008, στο παράρτηµα VI της MARPOL, προκειµένου να µειωθούν οι
εκποµπές οξειδίων του θείου και οξειδίων του αζώτου από τα πλοία. Περιλαµβάνεται η
6
7

8
9
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Πηγή: Μελέτη OPTIMAR, LR Fairplay Research Ltd & Partners (Σεπτέµβριος 2008).
Και υποχρεωτικά µέτρα µείωσης πρέπει να εφαρµόζονται για όλα τα πλοία του παγκόσµιου στόλου.
Σήµερα, περισσότερο από το 75% του παγκόσµιου στόλου είναι νηολογηµένο σε χώρες που δεν έχουν
υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο.
ΕΕ L 164, της 25.6.2008, σ. 19.
COM(2008) 767 της 19.11.2008.
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αξιολόγηση για το ποιες ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές µπορούν να χαρακτηριστούν
«περιοχές ελέγχου των εκποµπών», η διάθεση κατάλληλων καυσίµων και ο αντίκτυπος
στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων. Με τις προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να
διασφαλιστεί η αποφυγή της εκ νέου µεταστροφής από τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών
αποστάσεων στις οδικές µεταφορές.
– Προώθηση εναλλακτικών λύσεων ενεργειακής τροφοδότησης στους λιµένες, όπως είναι η
ηλεκτροδότηση από την ξηρά. Ως πρώτο βήµα, η Επιτροπή θα προτείνει, περιορισµένης
χρονικής διάρκειας, φορολογική απαλλαγή της ηλεκτροδότησης από την ξηρά στην
επικείµενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας ορολογία της
ενέργειας, και θα διαµορφώσει εκτενές πλαίσιο κινήτρων και κανονιστικών ρυθµίσεων.
– Επαναδροµολόγηση της «Εκστρατείας για ποιοτική ναυτιλία» της Επιτροπής, µέσω
συµφωνιών σύµπραξης µε τις ευρωπαϊκές δηµόσιες υπηρεσίες εµπορικής ναυτιλίας, τους
ναυτιλιακούς κλάδους εν γένει και των χρηστών των υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών.
– Στο πλαίσιο αυτό, προώθηση ενός Ευρωπαϊκού συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης για τις θαλάσσιες µεταφορές, το οποίο θα στοχεύει στη συνεχή βελτίωση
των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ναυτιλίας· εξέταση της διαφοροποίησης των τελών
νηολόγησης, των λιµενικών τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, µε σκοπό την επιβράβευση
των προσπαθειών για οικολογικότερη ναυτιλία.
4.2.

Ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών

Με την έγκριση και την επακόλουθη εφαρµογή της τρίτης δέσµης για τη θαλάσσια ασφάλεια,
η ΕΕ διαθέτει τώρα ένα από τα πλέον εκτενή και προηγµένα ρυθµιστικά πλαίσια για τη
ναυτιλία στον κόσµο. Συν τοις άλλοις, τόσο οι ευρωπαϊκές δηµόσιες υπηρεσίες εµπορικής
ναυτιλίας, όσο και η ευρωπαϊκή ναυτιλία έχουν επενδύσει σοβαρά στην εφαρµογή των
απαιτήσεων ασφαλείας.
Ωστόσο, η αύξηση του στόλου, η θέση σε κυκλοφορία πολύ µεγάλων πλοίων για τη
µεταφορά επιβατών, αλλά και φορτίου, καθώς και η εκθετική ανάπτυξη των ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων θα αυξήσουν σε µεγάλο βαθµό την πίεση στη θαλάσσια ασφάλεια. Η
επέκταση των ανοικτών και πλωτών υδάτων θα προσελκύσει αναπόφευκτα κυκλοφορία,
µέσω της λεγόµενης Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, για την οποία χρειάζονται ειδικές απαιτήσεις.
Η διεύρυνση της ∆ιώρυγας του Σουέζ συνεπάγεται την εµφάνιση µεγαλύτερων πλοίων και
περισσότερης κυκλοφορίας στη Μεσόγειο, µε επακόλουθη αύξηση των κινδύνων.
Κατά τα προσεχή έτη, η ΕΕ και τα κράτη µέλη θα πρέπει:
– Να δώσουν προτεραιότητα στην επιβολή των υφιστάµενων κοινοτικών και διεθνών
κανόνων και στην ταχεία εφαρµογή των µέτρων που εισήχθησαν µε την τρίτη δέσµη για
τη θαλάσσια ασφάλεια.
– Να αναθεωρήσουν την εντολή και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα, προκειµένου να αυξήσει περαιτέρω την τεχνική και
επιστηµονική βοήθεια που µπορεί να προσφέρει στα κράτη µέλη και την Επιτροπή.
– Να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της συµµετοχής της ΕΕ στον ΙΜΟ και να
ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία µε τους εµπορικούς και ναυτιλιακούς εταίρους της ΕΕ,
προωθώντας ένα κοινό πνεύµα θαλάσσιας ασφάλειας και από κοινού προσπάθειες, π.χ.
όσον αφορά τις επιθεωρήσεις ελέγχου από το κράτος λιµένα, ιδίως µε τις γειτονικές χώρες.
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– Στο πλαίσιο αυτό, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που θέτουν οι ακραίες
συνθήκες ναυσιπλοΐας, όπως είναι ο πάγος, καθώς και το συνεχώς αυξανόµενο µέγεθος
των πλοίων. Τα κατάλληλα πρότυπα ναυσιπλοΐας και κατασκευής για τον πάγο, καθώς και
οι απαιτήσεις βοήθειας (παγοθραυστικά), θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα πλοία που
κυκλοφορούν στις πλέον εκτεθειµένες θαλάσσιες περιοχές.
– Να µεριµνήσουν για τη συστηµατική εφαρµογή των «Κατευθυντηρίων γραµµών για τη
µεταχείριση ατόµων διασωθέντων στη θάλασσα» του ΙΜΟ. Η Ευρώπη πρέπει να
βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για την παροχή βοήθειας και την
αποσαφήνιση των υποχρεώσεων όσον αφορά τη διάσωση κινδυνευόντων ατόµων.
Συγκεκριµένα, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν τον συντονισµό και τη
συνεργασία των παράκτιων κρατών µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, χρησιµεύοντας
παράλληλα ως κίνητρο για τους πλοιάρχους προκειµένου να εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους.
– Να εξασφαλίσουν ότι όλες οι ευρωπαϊκές δηµόσιες υπηρεσίες εµπορικής ναυτιλίας
διαθέτουν και αξιοποιούν τους απαιτούµενους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως κράτη σηµαίας, λιµένα και παράκτια κράτη.
Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ πρέπει να βρίσκονται στον «Λευκό Κατάλογο» του
Μνηµονίου Συνεννόησης του Παρισιού για τον έλεγχο του κράτους λιµένα, το
αργότερο έως το 2012.
– Να προβούν σε ενέργειες, στο πλαίσιο του ΙΜΟ, µε σκοπό να επιτευχθεί, το συντοµότερο
δυνατόν, συµφωνία για ένα αποτελεσµατικό διεθνές πλαίσιο που διέπει την ευθύνη και
την αποζηµίωση για ζηµίες συναφείς µε τη θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων και
βλαβερών ουσιών.
– Να διασφαλίσουν ότι, έως το 2012, όλα τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις ανειληµµένες
υποχρεώσεις τους, υπόκεινται στις δεσµεύσεις όλων των σχετικών διεθνών συµβάσεων και
ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κώδικα για την εφαρµογή των δεσµευτικών
πράξεων του ΙΜΟ, καθώς και του Συστήµατος ελέγχου των κρατών µελών του ΙΜΟ.
4.3.

Ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών από έκνοµες ενέργειες

Ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός κλάδος έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για την
εφαρµογή των υποχρεωτικών µέτρων ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες, που εγκρίθηκαν,
το 2002, από τον ΙΜΟ και εισήχθησαν στο κοινοτικό δίκαιο, το 2004. Παρόλα ταύτα, η
τροµοκρατική απειλή δεν φαίνεται να υποχωρεί και τα πλοία, όπως και οι λιµένες, θα
εξακολουθήσουν να αντιµετωπίζουν την απειλή τροµοκρατικών ενεργειών. Επιπλέον,
εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρές ανησυχίες για πράξεις πειρατείας και ένοπλης
ληστείας στη θάλασσα. Επιπρόσθετες δυσκολίες δηµιουργούν τα περιστατικά διακίνησης
λαθροµεταναστών, εµπορίας ανθρώπων και λαθρεπιβατών.
Το ζητούµενο είναι να συµπληρωθούν οι εργασίες που έχουν ήδη αρχίσει για την καθιέρωση
ενός εκτενούς πλαισίου µέτρων ασφαλείας, µε βάση την πρόληψη, την ικανότητα
αντίδρασης και την ανθεκτικότητα. Αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε γνήσιο «πνεύµα
ασφάλειας», το οποίο να γίνει αναπόσπαστο µέρος της ποιοτικής ναυτιλίας και των
λιµενικών εργασιών, χωρίς όµως να παρεµποδίζει, άνευ λόγου, την εκτέλεση των
ναυτιλιακών εργασιών, ούτε να υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των ναυτικών και των
επιβατών.
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Λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων σε αυτόν τον τοµέα, οι
ενέργειες της ΕΕ και των κρατών µελών της θα πρέπει να αποσκοπούν στα εξής:
– Όσον αφορά τις τροµοκρατικές απειλές, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να
εξακολουθήσουν να στηρίζουν την εφαρµογή των διεθνών µέτρων ασφαλείας, ανάλογων
µε την κυριότερη απειλή για την ασφάλεια και µε βάση κατάλληλες µεθοδολογίες
ανάλυσης επικινδυνότητας. Τα κράτη σηµαίας και οι πλοιοκτήτες χρειάζεται να
συνεργάζονται στενά, οι δε ναυτικοί χρειάζεται να αποκτούν την κατάλληλη βασική και
συνεχή κατάρτιση.
– Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως το πλαίσιο που
προσφέρουν οι τροποποιήσεις του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα που έχουν ως
αντικείµενο την ασφάλεια, συµβάλλοντας, µε αυτό τον τρόπο, στις διεθνείς προσπάθειες
για την προστασία της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασµού από έκνοµες ενέργειες.
– Ως προς την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να
προβάλουν σθεναρή αντίδραση και να συµβάλουν ώστε να γίνει ασφαλέστερη η
ναυσιπλοΐα στις περιοχές που πλήττονται. Η Ευρώπη πρέπει να διαδραµατίσει ρόλο στην
ανάπτυξη και σταθεροποίηση των χωρών από τις οποίες προέρχονται αυτές οι επιθέσεις.
– Εν προκειµένω, η πλέον επείγουσα προτεραιότητα είναι να προστατευθούν οι ναυτικοί,
οι αλιείς και οι επιβάτες πλοίων που πλέουν ανοικτά των ακτών της Σοµαλίας, στον
κόλπο του Άντεν ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσµου ενδέχεται να καταστεί
προβληµατική στο µέλλον.
– Εξάλλου, για τη σταθερότητα του παγκόσµιου θαλάσσιου συστήµατος µεταφορών
επιβάλλεται η προστασία των διεθνών ναυτιλιακών οδών από οποιεσδήποτε ενέργειες θα
µπορούσαν να διακόψουν την κανονική ροή της κυκλοφορίας µέσω αυτών.
Παραδείγµατος χάριν, δεδοµένου ότι περισσότερο από 12% του συνολικού όγκου
πετρελαίου µεταφέρεται δια θαλάσσης µέσω του κόλπου του Άντεν, οι παρακάµψεις
µεγάλης κλίµακας γύρω από το Ακρωτήριο Καλής Ελπίδος, όχι µόνον θα διπλασίαζαν την
απόσταση ενός τυπικού ταξιδιού από τον Περσικό Κόλπο στην Ευρώπη, αλλά και θα
αύξαναν σηµαντικά την κατανάλωση καυσίµων, τις εκποµπές και το κόστος µεταφοράς.
– Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να καταρτίσουν σχέδια ανθεκτικότητας, που να
συµπεριλαµβάνουν συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης, από κοινού παρακολούθησης
των γεγονότων και σχέδια προστασίας. Οι εν λόγω µηχανισµοί πρέπει να επωφελούνται
από την πλήρη χρήση του LRIT και άλλων κατάλληλων συστηµάτων παρακολούθησης,
καθώς και από ενισχυµένο συντονισµό των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών.
– Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν ώστε να επιφέρουν επαρκείς
βελτιώσεις στον ∆ιεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιµενικών
Εγκαταστάσεων από έκνοµες ενέργειες (Κώδικας ISPS – International Ship and Port
Facility Security Code)· θα πρέπει να εξεταστεί η κατάρτιση ενός προγράµµατος τεχνικής
συνδροµής προς τις λιµενικές υπηρεσίες και τις δηµόσιες υπηρεσίες εµπορικής ναυτιλίας.
4.4.

Θαλάσσια παρακολούθηση

Με ορίζοντα το έτος 2018, πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες του ευρωπαϊκού συστήµατος
θαλάσσιων µεταφορών, µε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης
πληροφοριών, το οποίο να δώσει τη δυνατότητα αναγνώρισης, παρακολούθησης,
εντοπισµού και αναφοράς όλων των πλοίων που βρίσκονται στη θάλασσα ή στις εσωτερικές
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πλωτές οδούς, προς και από ευρωπαϊκούς λιµένες, ή που διασχίζουν ή προσεγγίζουν στενά τα
ύδατα της ΕΕ.
Το σύστηµα αυτό θα αποτελεί µέρος της πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική ναυτιλία (eMaritime) και να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωµένο ευρωπαϊκό σύστηµα για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα διάφορα επίπεδα της αλυσίδας µεταφορών. Για τον σκοπό
αυτό, το σύστηµα πρέπει να έχει δυνατότητα διεπαφής µε το σύστηµα ηλεκτρονικών φορτίων
(e-Freight), το σύστηµα ηλεκτρονικών τελωνείων (e-Customs) και µε το Σύστηµα Ευφυών
Μεταφορών10, ώστε οι χρήστες να έχουν δυνατότητα εντοπισµού και ιχνηλασιµότητας του
φορτίου, όχι µόνον κατά το θαλάσσιο τµήµα της διαδροµής, αλλά και σε όλους τους τρόπους
µεταφοράς, σε γνήσιο πλαίσιο διατροπικότητας.
Σε ευρύτερο πλαίσιο, αξιοποιώντας τους ήδη διαθέσιµους πόρους, όπως τα AIS, LRIT,
SafeSeaNet ή CleanSeaNet, ή εκείνους που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, όπως το Galileo
και το GMES, και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για πλήρη ανάπτυξη του EUROSUR11, η
ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας προκειµένου να εξασφαλιστεί η
σύγκλιση των τεχνολογιών θαλάσσης, ξηράς και διαστήµατος, η ακεραιότητα των
εφαρµογών, καθώς και κατάλληλη διαχείριση και έλεγχος των πληροφοριών, σε βάση
«γνώση των αναγκαίων». Πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία µεταξύ στρατιωτικού και µη
στρατιωτικού τοµέα, προκειµένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη.
Η Επιτροπή εργάζεται επίσης για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου διασυνοριακού και
διατοµεακού ευρωπαϊκού συστήµατος παρακολούθησης12. Ένας από τους βασικούς του
στόχους είναι η διαµόρφωση δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εθνικών αρχών,
µε σκοπό να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, να
βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των εργασιών στη θάλασσα και να διευκολυνθεί η
εφαρµογή της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας και των σχετικών κοινοτικών πολιτικών13.
4.5.

Οι θαλάσσιες µεταφορές ως βασικό στοιχείο της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασµού της ΕΕ

Οι θαλάσσιες µεταφορές έχουν καίρια σηµασία για την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού της Ευρώπης και αποτελούν, εποµένως, σηµαντικό µέσο της ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής. Οι θαλάσσιες µεταφορές πρέπει να θεωρηθούν µέρος της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για τη διαφοροποίηση των οδών µεταφοράς και των ενεργειακών πηγών.
Το 90% του πετρελαίου µεταφέρεται δια θαλάσσης, αυξάνεται δε η τάση µεταφοράς
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) µε δεξαµενόπλοια. ∆ια θαλάσσης µεταφέρονται
επίσης και πολλά άλλα ενεργειακά προϊόντα14.
Ο στόλος που µεταφέρει ενεργειακά προϊόντα, σε όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων του –
δεξαµενόπλοια αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, πλοία µεταφοράς ΥΦΑ και
υγραερίου και πλοία που εξυπηρετούν υπεράκτιες εξέδρες – καθίσταται όλο και

10
11
12
13

14

EL

COM(2007) 607 τελικό της 18.10.2007.
Πρβλ. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5.6.2008 όσον αφορά τη µελλοντική ανάπτυξη του Frontex,
του Eurosur και τις µελλοντικές προκλήσεις της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
SEC(2008) 2737 της 3.11.2008.
Στο έγγραφο SEC(2008) 3727 της 13.10.2008 παρουσιάζεται επισκόπηση των δράσεων που έχουν
αναληφθεί το 2008 και, για το 2009, προβλέπεται ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θαλάσσια παρακολούθηση.
Βλ. έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο «Energy Policy and maritime policy:
ensuring a better fit» - SEC(2007) 1283/2 της of 10.10.2007.

11

EL

σηµαντικότερος για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των ενεργειακών αγορών και
της ασφάλειας του εφοδιασµού, και άρα για την ευηµερία των Ευρωπαίων πολιτών και για
την άνθηση ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Ειδικότερα, οι πρόσφατες διαταραχές του χερσαίου εφοδιασµού σε αέριο και πετρέλαιο
προβάλλουν περισσότερο από ποτέ τη σπουδαιότητα της υποδοµής ΥΦΑ. Όπως τονίστηκε
κυρίως στη ∆εύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής15, οι εγκαταστάσεις ΥΦΑ
είναι απαραίτητες προκειµένου να αυξηθεί η ευελιξία του εφοδιασµού σε φυσικό αέριο
στην εσωτερική αγορά ενέργειας, ώστε να είναι δυνατή η αλληλεγγύη σε περίπτωση κρίσης.
Ο στόλος που µεταφέρει τα ενεργειακά προϊόντα πρέπει να πληροί τα υψηλότερα δυνατά
τεχνολογικά πρότυπα, τα δε πληρώµατα που επανδρώνουν τον στόλο πρέπει να είναι καλά
καταρτισµένα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για ποιοτική ναυτιλία.
5.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΚΗΝΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, εδώ και πολύ καιρό, αναλάβει δέσµευση για ανοικτό και ισότιµο
ανταγωνισµό στη ναυτιλία, όπως και για ποιοτική ναυτιλία. Εξ ου και η στήριξή της στις
εργασίες των ειδικών διεθνών οργανισµών στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών, στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται ο ΙΜΟ, η ΠΟΕ, ο ΠΟΕ και ο ΠΟΤ, καθώς και το ισχυρό και
αναπτυσσόµενο δίκτυο διµερών συµφωνιών και διαλόγου στον τοµέα των θαλάσσιων
µεταφορών µε βασικούς ναυτιλιακούς και εµπορικούς εταίρους.
Στο πλαίσιο αυτό, η συµφωνία θαλάσσιων µεταφορών του 2002 µεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών µελών και της Κίνας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η ίδια προσέγγιση
ακολουθείται στις υπό εξέλιξη διµερείς σχέσεις και διαπραγµατεύσεις της ΕΕ σε
περιφερειακό επίπεδο, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η Ευρωµεσογειακή Συνεργασία
(Euromed), η Ένωση για τη Μεσόγειο ή οι σχέσεις µε τις χώρες της Mercosur.
Για τις παγκόσµιες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ναυτιλιακές και θαλάσσιες υπηρεσίες
σήµερα απαιτούνται πειστικές απαντήσεις από τη διεθνή κοινότητα. Η Επιτροπή και τα κράτη
µέλη βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση ώστε να πιέσουν για αλλαγές προκειµένου να επιτευχθεί
ένα σφαιρικό διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τη ναυτιλία, που να ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις του 21ου αιώνα:
– Η συντονισµένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει καίρια σηµασία σε διάφορα διεθνή
βήµατα, παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τα εξής: διακυβέρνηση (UNCLOS), διεθνές
εµπόριο (ΠΟΕ και διµερείς διάλογοι και συµφωνίες για τις θαλάσσιες µεταφορές,
UNCITRAL), ασφάλεια, ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες και περιβαλλοντική προστασία
(ΙΜΟ), εργασία (ΠΟΕ) ή τελωνεία (ΠΟΤ).
– Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν κοπιώδεις προσπάθειες και να
συνεργαστούν µε σκοπό να επιτύχουν όλους τους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών για
τη θαλάσσια ασφάλεια και για την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών από έκνοµες
ενέργειες, µέσω διεθνών πράξεων που θα έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο του ΙΜΟ. Εάν,
όµως αποτύχουν οι διαπραγµατεύσεις του ΙΜΟ, τότε η ΕΕ, ως πρώτο βήµα εν αναµονή
ευρύτερης διεθνούς συµφωνίας, θα πρέπει να λάβει το προβάδισµα στην εφαρµογή µέτρων
για ζητήµατα που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη το διεθνές
ανταγωνιστικό περιβάλλον.
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– Για να λειτουργούν τα κράτη µέλη της ΕΕ ως αποτελεσµατική οµάδα, που µπορεί να
βασίζεται σε ισχυρούς επιµέρους παίκτες, απαιτείται να ενισχυθεί η αναγνώριση και η
εµφάνιση της ΕΕ στο πλαίσιο του ΙΜΟ, µε την επισηµοποίηση του ευρωπαϊκού
µηχανισµού συντονισµού και µε την παραχώρηση στην ΕΕ επίσηµου καθεστώτος
παρατηρητή, αν όχι πλήρους µέλους του εν λόγω οργανισµού. Αυτό δεν θα επηρεάσει τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους ως
συµβαλλοµένων µερών του ΙΜΟ.
– Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να επιδιώξουν την καθιέρωση ενός καλύτερου
µηχανισµού για την ταχεία επικύρωση των συµβάσεων του ΙΜΟ σε παγκόσµιο
επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της δυνατότητας να αντικατασταθεί η
επικύρωση βάσει της σηµαίας από επικύρωση βάσει του στόλου, όπως καθορίζεται από τη
χώρα της έδρας.
– Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν µε τους ναυτιλιακούς και τους
εµπορικούς εταίρους, για να εξασφαλίσουν σύγκλιση απόψεων στον ΙΜΟ. Οι προσπάθειες
της ΕΕ για διεθνή συνεργασία πρέπει να οδηγήσουν στην καθιέρωση ενός µηχανισµού
που να εξασφαλίζει την πραγµατική επιβολή διεθνούς συµφωνηµένων κανόνων από
όλα τα κράτη σηµαίας και παράκτια κράτη στον κόσµο.
– Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για την περιοχή της Αρκτικής διατυπώνονται
υποδείξεις16 για την προστασία και τη διατήρηση αυτής της θαλάσσιας λεκάνης και,
ιδίως, για την εξασφάλιση βιώσιµης εµπορικής ναυσιπλοΐας στην Αρκτική, οι οποίες
πρέπει να ακολουθηθούν.
6.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η περαιτέρω οικονοµική ολοκλήρωση των κρατών µελών του ΕΟΧ και των γειτονικών
χωρών θα έχει θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές διασυνδέσεις θαλάσσιων µεταφορών. Με
ορίζοντα το έτος 2018, η ευρωπαϊκή οικονοµία αναµένεται να έχει ανακάµψει από την
παρούσα κρίση. Εποµένως, οι θαλάσσιες µεταφορές στην ΕΕ των 27 προβλέπεται να
αυξηθούν από 3,8 δισεκατοµµύρια τόνους, το 2006, σε περίπου 5,3 δισεκατοµµύρια τόνους,
το 2018. Αυτό σηµαίνει ότι, σε δέκα χρόνια, οι υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των
λιµένων και των συνδέσεών τους µε την ενδοχώρα, και ο ναυτιλιακός κλάδος πρέπει να είναι
σε θέση να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 1,6 δισεκατοµµύριο τόνους επιπλέον απ’ ότι σήµερα.
Θα αυξηθεί επίσης η επιβατική κυκλοφορία, συµπεριλαµβανοµένων των πορθµείων και των
κρουαζιερόπλοιων. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται η εδαφική συνέχεια, η περιφερειακή
συνοχή και τα ποιοτικά πρότυπα για τους επιβάτες των θαλάσσιων µεταφορών.
Το ζητούµενο είναι να προβλεφθεί ο σωστός συνδυασµός µέτρων ώστε να εξασφαλισθεί ότι
οι λιµένες είναι σε θέση να εκπληρώσουν αποτελεσµατικά τη λειτουργία τους ως πύλες. Για
τον σκοπό αυτό, θα απαιτηθεί τόσο η παροχή νέων υποδοµών, όσο και η βελτίωση της
χρήσης των υφισταµένων δυνατοτήτων, µε την αύξηση της παραγωγικότητας των λιµένων.
Το υφιστάµενο σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων µε την ενδοχώρα και των
εµπορευµατικών διαδρόµων, πρέπει να προσαρµοστεί προκειµένου να αντιµετωπίσει την

16

EL

COM(2008) 763 της 20.11.2008.

13

EL

αναµενόµενη αύξηση. Στον τοµέα αυτό, οι κυριότερες προτεραιότητες πρέπει να είναι οι
εξής:
– Η δηµιουργία ενός πραγµατικού «Ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων µεταφορών χωρίς
εµπόδια», µε την εξάλειψη των περιττών διοικητικών εµποδίων, της αλληλεπικάλυψης
των διασυνοριακών ελέγχων, της έλλειψης εναρµονισµένων εγγράφων και όλων των
άλλων παραγόντων που εµποδίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης των θαλάσσιων µεταφορών
µικρών αποστάσεων.
– Εφαρµογή των µέτρων που έχουν εξαγγελθεί στην ανακοίνωση για µια Ευρωπαϊκή
Λιµενική Πολιτική. Τηρουµένων πλήρως των απαιτήσεων ασφαλείας, ασφαλείας έναντι
εκνόµων ενεργειών και αειφόρου ανάπτυξης, οι λιµενικές υπηρεσίες θα πρέπει να
παρέχονται, σε όλες τις περιπτώσεις, σύµφωνα µε τις αρχές του ισότιµου ανταγωνισµού,
της οικονοµικής διαφάνειας, της έλλειψης διακρίσεων και της αποτελεσµατικότητας ως
προς το κόστος.
– Εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση ροών επενδύσεων στον
λιµενικό τοµέα, δίδοντας προτεραιότητα στον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των
έργων υποδοµής στους λιµένες και στις συνδέσεις µε την ενδοχώρα σε εκείνες τις περιοχές
που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να αντιµετωπίσουν προβλήµατα συµφόρησης.
– Ως προς τις εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση των λιµένων,
πρέπει να γενικευθούν οι ταχείες διαδικασίες, που περιορίζουν σηµαντικά τον συνολικό
χρόνο έναρξης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραµµές για
την εφαρµογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στα λιµενικά έργα17.
– Ενίσχυση της στρατηγικής της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η πλήρης ανάπτυξη των έργων για
τις Θαλάσσιες Αρτηρίες, διευκολύνοντας περαιτέρω την έναρξη καινοτόµων
ολοκληρωµένων λύσεων διατροπικών µεταφορών, απλουστεύοντας τις διοικητικές
απαιτήσεις και υποστηρίζοντας τις προτεινόµενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στο πεδίο
των οικολογικότερων µεταφορών.
– Τα προγράµµατα ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης, όπως τα έργα του ∆ιευρωπαϊκού
∆ικτύου Μεταφορών, το Marco Polo ή τα µέσα περιφερειακής πολιτικής αναµένεται να
συνδράµουν σε αυτές τις εξελίξεις και να υπεισέλθουν στους παράγοντες µεταστροφής
προς άλλους τρόπους µεταφοράς.
– Προώθηση µέτρων για να διευκολυνθεί η καλύτερη σύνδεση των νήσων και οι
ενδοκοινοτικές επιβατικές µεταφορές µεγάλων αποστάσεων µε ποιοτικές υπηρεσίες
πορθµείων και κρουαζιερών, καθώς και µε κατάλληλους τερµατικούς σταθµούς.
Λαµβανοµένης υπόψη της πείρας που αποκτήθηκε από τότε που εκδόθηκε ο κανονισµός
για τις ενδοµεταφορές, ήδη από το 1992, θα µπορούσε να βελτιωθεί το πλαίσιο για την
παροχή στο κοινό υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών που ανταποκρίνονται πλήρως στις
απαιτήσεις εδαφικής συνέχειας.
– Στο ανωτέρω πλαίσιο, εξέταση των οικονοµικών µέσων (όπως φόρων, τελών ή
καθεστώτων εµπορίας εκποµπών) για την «ορθότητα των τιµών»18, µε την ενθάρρυνση
των χρηστών να χρησιµοποιούν εναλλακτικές λύσεις θαλάσσιων µεταφορών µικρών

17
18
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COM(2007) 616 της 18.10.2007 σχετικά µε Ευρωπαϊκή Λιµενική Πολιτική.
COM(2008) 435 τελικό της 8.07.2008.
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αποστάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων οδικής συµφόρησης, και, εν γένει,
µε την προώθηση των λύσεων της αγοράς που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα της αλυσίδας
µεταφορών, στο σύνολό της.
– Αντιµετώπιση του ζητήµατος των δικαιωµάτων των επιβατών για τους χρήστες
υπηρεσιών πορθµείων και κρουαζιερών στην Ευρώπη, µε την προώθηση εκστρατείας
ποιότητας (βραβεία για τους καλύτερους µεταφορείς µε πορθµεία).
7.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών κλάδων, και η ικανότητά τους να
αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια, την ασφάλεια και
τον ανθρώπινο παράγοντα επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις προσπάθειες για έρευνα και
καινοτοµία, οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω.
Οι σηµερινές προκλήσεις αντιπροσωπεύουν σηµαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και
αποτελεσµατικότητα του κλάδου. ∆εδοµένου ότι οι τελικοί χρήστες επικεντρώνονται όλο και
περισσότερο στο επίπεδο «οικολογικότητας» των εταιρειών σε ολόκληρη την εφοδιαστική
αλυσίδα, οι δε φορτωτές ζητούν περιβαλλοντικά ορθές µεταφορές, η βιωσιµότητα και η
κοινωνική υπευθυνότητα των εταιρειών κερδίζουν συνεχώς έδαφος ως παράγοντες
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
Παραδείγµατος χάριν, στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών υπάρχει ευρύ περιθώριο για
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, τη µείωση των περιβαλλοντικών τους
επιπτώσεων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ατυχηµάτων και την παροχή καλύτερης
ποιότητας ζωής στη θάλασσα. Αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη για κατάλληλα εργαλεία
επιθεώρησης και παρακολούθησης και για την ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογικών και
περιβαλλοντικών προτύπων.
Οι ευρωπαϊκοί ναυτιλιακοί κλάδοι θα πρέπει να εκµεταλλευθούν τις σηµαντικές προσπάθειες
ΕΤΑ που έχουν καταβληθεί στα διαδοχικά Προγράµµατα-Πλαίσια Έρευνας της ΕΕ, καθώς
και τις άλλες δραστηριότητες:
– Σηµαντική πρόκληση είναι το πώς θα δηµιουργηθούν νέα σχέδια και εξοπλισµός πλοίων
ώστε να βελτιωθούν η ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις. Οι στοχοθετηµένες
πρωτοβουλίες ΕΤΑ αναµένεται να οδηγήσουν σε νέες µορφές σχεδίων, προηγµένων
δοµών, υλικών, καθαρής πρόωσης και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων. Προκειµένου να
διατηρηθεί αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για
την επαρκή προστασία των γνώσεων και της διανοητικής ιδιοκτησίας.
– Για την επίτευξη βιώσιµης κινητικότητας, απαιτούνται επίσης τεχνολογική ανάπτυξη και
προηγµένες ιδέες εφοδιαστικής, οι οποίες να µεγιστοποιούν την αποτελεσµατικότητα της
συνολικής αλυσίδας µεταφορών, µέσω των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων
και των εσωτερικών πλωτών µεταφορών.
– Πρέπει να συµπράξουν όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόµενοι, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι
οι λύσεις που θα προκύψουν από τις προσπάθειες αυτές θα φθάσουν στην αγορά. Πρέπει
να χρησιµοποιηθούν πλήρως οι πλατφόρµες ΕΤΑ, όπως η τεχνολογική πλατφόρµα
«WATERBORNE».
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– Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και
ναυτιλιακή έρευνα19 καθορίζεται ένα πλαίσιο εντός του οποίου οι ευρωπαϊκοί ναυτιλιακοί
κλάδοι µπορούν να αντιµετωπίσουν αυτές τις τεχνολογικές προκλήσεις, µέσω καλύτερης
ολοκλήρωσης µε τις θαλάσσιες επιστήµες και τη θαλάσσια έρευνα.
– Πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για επιθεωρήσεις και
παρακολούθηση, που άπτονται επίσης της θαλάσσιας παρακολούθησης. Πρέπει να
διευκολυνθεί η τεχνική διαχείριση του στόλου, που να συµπεριλαµβάνει τον εξ
αποστάσεως έλεγχο των επιδόσεων των µηχανών, της δοµικής αντοχής και της συνολικής
κατάστασης λειτουργίας των πλοίων, µέσω προηγµένων συστηµάτων τηλεπικοινωνιών.
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο αναφοράς ώστε να καταστεί
δυνατή η διάδοση των υπηρεσιών «e-Maritime»20, σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
επίπεδο. Οι εν λόγω ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει επίσης να συµπεριλαµβάνουν τις
δηµόσιες διοικητικές υπηρεσίες, τις λιµενικές κοινότητες και τις ναυτιλιακές εταιρείες.
8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έχουν ισχυρό κοινό συµφέρον να
προωθήσουν την από κάθε άποψη ασφαλή και αποδοτική ενδοευρωπαϊκή και διεθνή ναυτιλία
σε καθαρούς ωκεανούς και θάλασσες, την µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής ναυτιλίας και των συναφών ναυτιλιακών κλάδων στις παγκόσµιες αγορές, και
την προσαρµογή ολόκληρου του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών στις προκλήσεις του
21ου αιώνα.
Οι στρατηγικές επιλογές που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή
ναυτιλία και για το ευρωπαϊκό σύστηµα θαλάσσιων µεταφορών, µε ορίζοντα το έτος 2018,
αντικατοπτρίζουν ένα όραµα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.
Οι προτεινόµενες επιλογές στηρίζονται σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της θαλάσσιας
πολιτικής και βασίζονται στις βασικές αξίες της αειφόρου ανάπτυξης, της οικονοµικής
ανάπτυξης και των ανοικτών αγορών, µε ισότιµο ανταγωνισµό και υψηλά περιβαλλοντικά και
κοινωνικά πρότυπα.
Τα οφέλη που παρουσιάζει αυτό το όραµα πρέπει να υπερβαίνουν τα σύνορα της Ευρώπης
και επεκτείνονται σε ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων των
αναπτυσσοµένων χωρών.
Πρόθεση της Επιτροπής είναι να εξακολουθήσει τον εποικοδοµητικό διάλογο µε όλους τους
σχετικούς ενδιαφεροµένους, µε προοπτική να προβεί σε ενέργειες για την πρακτική
εφαρµογή των µέτρων που επισηµαίνονται στην παρούσα στρατηγική επισκόπηση.
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COM(2008) 534 τελικό της 3.09.2008. Προγράµµατα όπως τα «Leadership 2015» και «Life»
στηρίζουν επίσης σηµαντικές καινοτοµίες για τις θαλάσσιες µεταφορές.
Βλ. σηµείο 4.4.
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