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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη νέας 
συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και νέου πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές 
δυνατότητες και την οικονομική αντιπαροχή που προβλέπει η συμφωνία αλιευτικής 
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))
(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2012)0442),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο σύναψης νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και νέου 
πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και την οικονομική αντιπαροχή 
που προβλέπει η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου(0000/2012),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα 
άρθρα 43, παράγραφος 2 και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του νέου Πρωτοκόλλου·

2. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα 
των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της Συμφωνίας, το 
πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρει το άρθρο 3 του νέου πρωτοκόλλου και τα 
αποτελέσματα των ετήσιων αξιολογήσεών τους· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις της 
μικτής επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του νέου πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη 
διαπραγματεύσεων για την ανανέωση του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
συμφωνίας, χωρίς περιττούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στο έγγραφο αυτό· 

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, 
να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενημερωμένο, καθ' όλα τα στάδια της 
σχετικής με το νέο πρωτόκολλο και την ανανέωσή του διαδικασίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 13, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218, 
παράγραφος 10, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
τη Δημοκρατία του Μαυρικίου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι σχέσεις στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του 
Μαυρικίου άρχισαν το 1989. Οι εν λόγω σχέσεις δεν γνώρισαν καμία διαταραχή μέχρι το 
2007, αλλά με την λήξη του πρωτοκόλλου για την περίοδο 2003-2007, τα δύο μέλη δεν 
κατέστη δυνατόν να συμφωνήσουν στις προϋποθέσεις για την ανανέωση του. Έκτοτε, ο 
Ευρωπαϊκός στόλος υποχρεώθηκε να ασκεί τις δραστηριότητες του στο πλαίσιο καθεστώτων 
ιδιωτικής πρόσβασης. Το 2010, νέες προσπάθειες κατεβλήθησαν για να επιτευχθεί μια νέα 
συμφωνία και αυτές κατέληξαν στην Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης και το πρωτόκολλο 
που μονογράφηκε από την Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2012. 

Η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να συνάψει την συμφωνία και το πρωτόκολλο (COM 
(2012) 442), το οποίο περιλαμβάνει ρήτρα αποκλειστικότητας για τον ευρωπαϊκό τομέα της 
αλιείας. Παράλληλα, πρότεινε κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των 
δυνατοτήτων αλιείας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Η σύναψη της συμφωνίας και 
του πρωτοκόλλου προϋποθέτουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Με σκοπό να αποφασιστεί εάν πρέπει ή όχι να εγκρίνει τη νέα συμφωνία και το πρωτόκολλό 
της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει ένα η εν λόγω συμφωνία προβλέπει: 

1) μία λογική οικονομική συμφωνία ενόψει των διαθέσιμων δυνατοτήτων αλιείας·

2) μία βάση για τη διατήρηση και την αειφόρο εκμετάλλευση των σχετικών αλιευτικών 
πόρων, και

3) κατάλληλη ενίσχυση και επαρκείς προϋποθέσεις για τον τοπικό τομέα της αλιείας. 

Ανάλυση του νέου πρωτοκόλλου

Περιγράφονται εν συνεχεία οι βασικές πτυχές του νέου πρωτοκόλλου:

- Ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 660.000 ευρώ: α) 357.500 ευρώ ετησίως, ποσό που 
αντιστοιχεί σε ετήσια ποσότητα αναφοράς 5.500 τόνων και β) 302.500 ευρώ ετησίως, που 
αντιστοιχεί στο πρόσθετο ποσό που καταβάλλει η Ένωση για τη στήριξη της αλιευτικής και 
θαλάσσιας πολιτικής του Μαυρίκιου. 

-Αλιευτικές δυνατότητες : με βάση ετήσια ποσότητα αναφοράς 5.500 τόνους, θα επιτραπεί η 
αλιεία σε 41 θυνναλιευτικά γρι-γρι και σε 45 παραγαδιάρικα επιφανείας. Ωστόσο, με βάση 
ετήσιες εκτιμήσεις της κατάστασης των αποθεμάτων, οι εν λόγω αλιευτικές δυνατότητες είναι 
δυνατόν να αναθεωρηθούν προς τα άνω ή προς τα κάτω, με ανάλογη αναπροσαρμογή της 
χρηματικής αντιπαροχής. Η κατανομή αυτών των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποτελεί αντικείμενο ειδικής πρότασης κανονισμού του 
Συμβουλίου. 

- Προκαταβολές και τέλη των πλοιοκτητών: 35 ευρώ ανά τόνο (t) αλιευμάτων τόνου που 
πραγματοποιείται στην περιοχή αλιείας του Μαυρικίου. 

Μία εκ των προτέρων (ex-ante) έκθεση αξιολόγησης ζητήθηκε από την Επιτροπή το 2010 
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όταν άρχισε να διερευνά κατά πόσο υπήρχε ενδιαφέρον για μια νέα συμφωνία αλιείας. Η 
αξιολόγηση επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε δεν κατέληξε σε οιασδήποτε αρνητικές 
οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αντιθέτως, εξειδίκευσε πολυάριθμες 
θετικές επιπτώσεις της προηγούμενης συμφωνίας, όπως η ενίσχυση του αλιευτικού τομέα της 
Ευρώπης και του Μαυρικίου και τα οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό. Υποστήριξε περαιτέρω 
ότι η διαθεσιμότητα αλιευτικών ευκαιριών στα ύδατα του Μαυρικίου δεν θα αύξανε 
απαραίτητα το συνολικό όγκο αλιευμάτων από τα ευρωπαϊκά σκάφη στο Ινδικό Ωκεανό, 
επειδή θα υποστήριζε μάλλον μία καλύτερη κατανομή του χώρου των αλιευτικών 
προσπαθειών. Κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η περιοχή αλιείας του Μαυρικίου δεν 
παρουσίαζε ιδιαίτερη βιολογική ή περιβαλλοντική ευαισθητοποιήση. 

Πέραν της σχετικά χαμηλής συμβολή στο Εθνικό ΑΕΠ, ο αλιευτικός τομέας συνεισφέρει σε 
μικρό βαθμό στα δημοσιονομικά έσοδα (0.1% των εσόδων του 2010, κυρίως από τέλη που 
καταβάλλονται από αλλοδαπά σκάφη) και έχει επίσης μικρή συμβολή στις θέσεις 
απασχόλησης (12.000 θέσεων απασχόλησης κυρίως στον τομέα επεξεργασίας, που 
εκπροσωπούν 2% της συνολικής εθνικής απασχόλησης). Όμως, η αλιευτική βιομηχανία 
εκπροσωπούσε το 2010 15% της συνολικής αξίας των εξαγωγών από τον Μαυρίκιο. 
Προϊόντα τα οποία εξάγονται αποτελούνται κυρίως από κονσέρβες τόνου καθώς και φιλέτα 
τόνου από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Μετά το έτος 2000, οι εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων 
ακολουθούν αυξητική τάση.

Η ποσότητα αναφοράς μειώνεται από 6.500 to 5.500 τόνους/έτος σε σύγκριση με τη 
συμφωνία η οποία έληξε το 2007. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του αλιευτικού 
τομέα του Μαυρικίου, η χρηματική αντιπαροχή στις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού 
αυξάνεται σημαντικά, με πρόσθετα 365.000 ευρώ να καταβάλλονται ανά έτος.

Το νέο Πρωτόκολλο περιλαμβάνει λεπτομερέστερες ρήτρες σχετικά με την αναστολή και την 
αναθεώρηση της χρηματικής αντιστάθμισης και την αναστολή της εφαρμογής του 
πρωτοκόλλου σε ορισμένες περιστάσεις, ιδίως σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών, όπως προβλέπει το άρθρο 9 της 
συμφωνίας του Κοτονού (βλ. άρθρα 7 και 8 του Πρωτοκόλλου).

Βάσει του Κεφαλαίου IX του Παραρτήματος, στο νέο Πρωτόκολλο, τα σκάφη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απασχολούν ορισμένο αριθμό Μαυριτανών ναυτικών (στο 
προηγούμενο πρωτόκολλο, αυτή η υποχρέωση εφαρμοζόταν γενικά σε "υπηκόους ΑΚΕ" 
παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με ορισμένες πηγές η εν λόγω υποχρέωση δεν τηρήθηκε ). 

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα του εισηγητή

Ο Μαυρίκιος είναι μια νησιωτική χώρα στον Ινδικό Ωκεανό περίπου 2.000 χλμ από τη 
νοτιοανατολική ακτή της Αφρικανικής Ηπείρου. Η χώρα έχει 1.313.095 κατοίκους και 
περιλαμβάνει τις νήσους Agalega, Cargados Carajos (Saint Brandon) και Rodrigues. Ο 
Μαυρίκιος αποτελεί τμήμα των νήσων Mascarene, που περιλαμβάνουν και την γειτονική 
νήσο της Ρεϋνιόν. Η έκταση της χώρας ανέρχεται σε 2040 τετρ.. με ακτογραμμή 177 χλμ.  και 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟZ) που ανέρχεται σε 1.9 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Επικεφαλής της κυβερνήσεως είναι ο Πρόεδρος, αλλά η συνταγματική εξουσία εκφράζεται 
από τον Πρωθυπουργό και το Συμβούλιο Υπουργών. Ο Μαυρίκιος θεωρείται σε γενικές 
γραμμές ολοκληρωμένη δημοκρατία. Όλες οι απαιτήσεις όσον αφορά τον σεβασμό των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία τηρούνται.

Η οικονομία βασίζεται στη ζάχαρη, τον τουρισμό, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη 
ενδύσεως καθώς και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και επεκτείνεται σε επεξεργασία  
αλιευμάτων, πληροφορική και τεχνολογία επικοινωνιών, καθώς και στους τομείς της 
φιλοξενίας και οικιστικής ανάπτυξης. Το ΑΕΠ (εκφραζόμενο σε ισότιμο αγοραστικής 
δύναμης) ανέρχεται σε $1.29 δισ. δολάρια, και είναι η 82η χώρα στον κόσμο σε σχέση με το 
ΑΕΠ ανά κάτοικο (ΙΑΕ) που ανέρχεται σε περίπου $15.000 δολάρια. Η πρόβλεψη για την 
ανάπτυξή του είναι να μεταβληθεί θετικά από το τρέχον ποσοστό 3.4% σε 5.5%  το 2015. Ο 
εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το 2011 ήταν $2.41 δισ. με φόρους και άλλα έσοδα να 
ανέρχονται σε 21.7% του ΑΕΠ και με έλλειμμα ύψους 3.3%. Μόνο 8% του πληθυσμού 
βρίσκεται κάτω από το όριο ένδειας (εκτιμήσεις 2006).

Σύμφωνα με το Έγγραφο Εθνικής Στρατηγικής (ΕΕΣ) που έχει συμφωνηθεί από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυρικίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 
2008-2013, σε ό, τι αφορά το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα, η Ένωση προγραμματίζει να 
διαθέσει στη Δημοκρατία του Μαυρικίου ένα ποσό ύψους €51 εκατ. ευρώ για την παροχή 
μακροοικονομικής ενίσχυσης, την ενίσχυση τομεακών πολιτικών, προγραμμάτων και έργων 
προς όφελος σημαντικών τομέων και άλλων τομέων της κοινοτικής συνδρομής, και ένα ποσό 
ύψους €12,4 ευρώ για να καλύψει μη προβλεπόμενες ανάγκες, όπως έκτακτη ενίσχυση όταν 
παρόμοια ενίσχυση δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
συνεισφορές σε διεθνώς συμφωνηθείσες πρωτοβουλίες για τη διαγραφή χρέους καθώς και για 
τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της αστάθειας που καταγράφεται σε έσοδα από 
τις εξαγωγές.

Η ΑΟΖ διαθέτει σχετικά μεγάλα αποθέματα από διάφορα είδη αλιευμάτων, που 
συμπεριλαμβάνουν τόσο πελαγικά όσο και βενθικά είδη. Οι αλιευτικοί πόροι που αποτελούν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν την βασιζόμενη στη νήσο βιοτεχνική αλιεία, την 
εξωχώριο βενθική αλιεία στους ύφαλους του Plateau Mascarene και του αρχιπελάγους 
Chagos καθώς και την αλιεία τόνου στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

Ο Μαυρίκιος έχει επωφεληθεί από την οικονομική αντιπαροχή εκ μέρους της ΕΕ και τους 
ιδιοκτήτες σκαφών όπως αναφέρει η έκθεση της εκ των υστέρων αξιολόγησης.  

Η νέα Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης καθώς και το νέο Πρωτόκολλο θα βοηθήσουν να 
ενισχυθεί το δυναμικό του Μαυρικίου όσον αφορά την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων 
ΠΛΑ αλιείας, ειδικότερα βελτιώνοντας την υποδομή του για τον έλεγχο και την επιτήρηση 
των δραστηριοτήτων αλιείας στην ΑΟΖ. Η αλιευτική συμφωνία θα έχει επίσης σημαντική 
επίπτωση στη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα της χώρας. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ο έλεγχος της χρήσης των ποσών που αντιστοιχούν στις πρόσθετες πιστώσεις 
που καταβάλλονται από την ΕΕ για την ενίσχυση της αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής του 
Μαυρικίου. 

Για την ΕΕ, η σύναψη της νέας Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης και του νέου 
πρωτοκόλλου θα συμβάλει στη συνέχιση της αλιείας εντός των αλιευτικών ζωνών που 
καλύπτονται από τις συμφωνίες στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής και θα συμβάλει 
τοιουτοτρόπως, στη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών παρέχοντας στα σκάφη της 
ΕΕ και στις σχετικές βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτά ένα σταθερό νομικό περιβάλλον
καθώς και μία μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα. 
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Έχει διασαφηνιστεί εκ μέρους της Επιτροπής ότι η τοπική αλιευτική βιομηχανία δεν 
δραστηριοποιείται - λόγω της σύνθεσής της - στα ύδατα στα οποία θα επιτρέπεται τα 
ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν (ρήτρα 15 μιλίων). Επιπλέον, τα σκάφη του 
Μαυρικίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλιεύουν διαφορετικά είδη και τα αλιεύματα εκ 
μέρους των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιου επιπέδου που δεν θα αποτελέσουν 
απειλή για τη διατήρηση και την αειφόρο εκμετάλλευση των σχετικών αλιευτικών 
αποθεμάτων· σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή της Επιτροπής Διαχείρισης της 
Αλιείας Τόνου του Ινδικού Ωκεανού, δεν υφίσταται υπεραλίευση στην εν λόγω περιφέρεια.  

Ο Μαυρίκιος έχει καλό ιστορικό σε ό, τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων καθώς και των δημοκρατικών αρχών σύμφωνα με τη διάγνωση όπως αυτή 
καταγράφεται στο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα (ΕΣΧ). Παρά το γεγονός ότι υφίσταται 
τακτική διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών για θέματα διατύπωσης εθνικής πολιτικής 
και ότι οι ενεχόμενοι φορείς συμμετέχουν σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι διάφορες οργανώσεις που εμπλέκονται στον τομέα της αλιείας στο Μαυρίκιο 
έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον τρόπο κατά τον οποίο εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις 
που οδήγησαν στη νέα Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης και το νέο Πρωτόκολλο. Η 
διατήρηση της καλής θέλησης και της αξιοπιστίας της ΕΕ αποτελεί κλειδί για τη δημιουργία 
εμπιστοσύνης και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων στην εν 
λόγω περιοχή.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών στον τομέα της αλιείας στον 
Μαυρίκιο, με σκοπό τη σύναψη της νέας Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης και 
Πρωτοκόλλου, που έχουν προετοιμαστεί με την υποστήριξη της Επιτροπής, δείχνει ότι "η 
ανάλυση επιπτώσεων δεν καταγράφει αρνητικές, οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις".

Η νέα Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης και το νέο Πρωτόκολλο είναι εξισορροπημένο 
και καλύπτει τα συμφέροντα και των δύο μερών και συνιστάται ως εκ τούτου η έγκριση 
εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρως και άμεσα για όλα τα στάδια των 
διαδικασιών σε σχέση με τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης και του Πρωτοκόλλου ή 
την ανανέωσή του, όπως απαιτείται στις παραγράφους 2 και 3 στου σχεδίου νομοθετικού 
ψηφίσματος.


