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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος ης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της 
χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ των δύο μερών
(16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16130/2013),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών 
δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών (16127/2013),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 
και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 7 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0011/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 81 
παράγραφος 2 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών (A7-0177/2014),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα 
των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης, της 
ερμηνείας και της εφαρμογής της συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της 
συμφωνίας, όπως επίσης και την αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε ως προς την 
υλοποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του 
πρωτοκόλλου· 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 πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την 
ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, χωρίς περιττούς 
περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στο έγγραφο αυτό·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
τους, να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενήμερο 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·
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4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Ένωσης των Κομορών.



RR\1023781EL.doc 7/14 PE526.089v03-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Το 2005 συνήφθη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ένωσης 
των Κομορών για επτά χρόνια. Η ΣΑΣ ανανεώθηκε σιωπηρά για άλλα επτά χρόνια, την 1η 
Ιανουαρίου 2012, για να καλύψει την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το πρωτόκολλο 
σχετικά με τη συμφωνία αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2010 για τρία χρόνια. Με 
βάρος αναφοράς 4 850 τόνων, το πρωτόκολλο επέτρεπε πρόσβαση στα ύδατα των Κομορών 
σε 45 αλιευτικά σκάφη τύπου γρι-γρι και σε 25 παραγαδιάρικα επιφανείας. Η ετήσια 
χρηματική αντιπαροχή του πρωτοκόλλου αυτού ήταν 615 250 EUR, ποσό το οποίο 
προορίζεται κατά το ήμισυ για τη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής της Ένωσης των 
Κομορών.

Από το 2005, τα δρομολόγια των θυνναλιευτικών σκαφών έχουν τροποποιηθεί εξαιτίας των 
σομαλών πειρατών. Η προοδευτική διεύρυνση της περιοχής στην οποία δρουν οι πειρατές, η 
οποία κατέληξε να συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον Βόρειο Ινδικό Ωκεανό προς την ακτή των 
Σεϋχελλών κατά τη διάρκεια των θερινών μουσώνων (λόγω βορειοανατολικών ανέμων), 
υποχρέωσε τα αλιευτικά σκάφη να τροποποιήσουν σημαντικά τις διαδρομές τους. Αρκετά 
σκάφη εγκατέλειψαν τον Ινδικό Ωκεανό όταν ανέκυψαν αυτές οι δυσκολίες και οι σοβαροί 
κίνδυνοι. Η συνολική αλιευτική ικανότητα του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε 
κατά 25% στο διάστημα μεταξύ 2005 και 2009. Τους τελευταίους μήνες, η ενίσχυση της 
ασφάλειας στα αλιευτικά σκάφη και ο περιορισμός των κρουσμάτων πειρατείας, έχουν δώσει 
τη δυνατότητα στα σκάφη να πλέουν βορειότερα, μέχρι την ακτή της Σομαλίας. Ωστόσο, οι 
συνθήκες αλιείας δεν έχουν ακόμη επανέλθει στην προ του 2005 κατάσταση.

Μολονότι η Ένωση των Κομορών έχει αλιευτική πολιτική, δεν διαθέτει παρά πενιχρά μέσα 
για την εφαρμογή της και, κατά συνέπεια, για τη διαχείριση της παραδοσιακής αλιείας και τη 
στήριξη της ανάπτυξης της αλιείας. Αρκετοί αναπτυξιακοί εταίροι, όπως οι προερχόμενοι από 
το Κατάρ, επενδύουν επί του παρόντος στην Ένωση των Κομορών για τη δημιουργία 
μονάδων μεταποίησης ιχθύων.

Η αλιεία στις Κομόρες είναι παραδοσιακή ή για λόγους αυτοσυντήρησης. Τα περισσότερα 
αλιεύματα προκύπτουν από συρτές, ιδίως κοντά σε διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD). 
Το σύνολο των αλιευμάτων στα ύδατα των Κομορών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 24 500 
τόνους, εκ των οποίων οι 19 500 προέρχονται από την παραδοσιακή αλιεία και οι 5 000 τόνοι 
προέρχονται από βιομηχανικής κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα ξένων σκαφών. Ο τομέας 
της υδατοκαλλιέργειας δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων (εκπεφρασμένο ως αριθμός των 
αδειών αλιείας που εκδίδονται βάσει του πρωτοκόλλου, σε σχέση με τον μέγιστο αριθμό 
αδειών σύμφωνα με το πρωτόκολλο) ήταν κατά μέσο όρο 78% για τα γρι-γρι και σχεδόν 0% 
για τα παραγαδιάρικα (μόνο μία άδεια αλιείας εκδόθηκε σε όλη τη διάρκεια ισχύος του 
πρωτοκόλλου) κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του τελευταίου πρωτοκόλλου (2005-2011).  
Για ισχύον πρωτόκολλο, το ποσοστό χρησιμοποίησης είναι 47% και 0% αντίστοιχα.

Το 2011, η ΕΕ κατέβαλε 615 250 EUR, εκ των οποίων τα 315 250 ήταν χρηματική 
αποζημίωση σε σχέση με την πρόσβαση και τα υπόλοιπα 300 000 EUR καταβλήθηκαν για τη 
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στήριξη της ανάπτυξης και της διαχείρισης της αλιείας των Κομορών. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών σκαφών συνεισέφεραν 81 400 EUR σε τέλη πρόσβασης και 
79 934 EUR για υπέρβαση του βάρους αναφοράς. Συνολικά, η Ένωση των Κομορών έλαβε 
ποσό άνω των 776 000 EUR.

Αξιολόγηση του ισχύοντος πρωτοκόλλου1

Η ΣΑΣ με τις Κομόρες δημιουργεί 16 άμεσες ευκαιρίες εργασίας (ναυτικοί και προσωπικό 
διαχείρισης στόλου). Υπάρχουν επίσης έμμεσες ευκαιρίες εργασίας (σε προγενέστερο στάδιο 
της δραστηριότητας, σχετικές με τον εφοδιασμό των σκαφών, και σε μεταγενέστερο στάδιο, 
σχετικές με την μεταποίηση ιχθύων στην ξηρά), 12 και 71 σε αριθμό, αντίστοιχα. Η ΣΑΣ έχει 
δημιουργήσει συνολικά 100 θέσεις εργασίας, αλλά καμία για τους κατοίκους των Κομορών.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 2,5 εκατομμύρια EUR το 2011 (μοναδικό έτος 
αναφοράς). Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση των Κομορών είναι περίπου 
215 000 EUR/έτος. Περιλαμβάνει τα τέλη και τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις που οφείλονται 
όταν δεν επιβιβάζεται τουλάχιστον ένας εντόπιος ναυτικός κατά τις αλιευτικές περιόδους στα 
ύδατα των Κομορών. Ένα άλλο τμήμα της προστιθέμενης αξίας (225 000 EUR) καταλήγει 
στις γειτονικές χώρες, δηλαδή στις Σεϋχέλλες και στον Μαυρίκιο, λόγω των λιμενικών 
υπηρεσιών που απαιτούν τα ευρωπαϊκά σκάφη για εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις. Η 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ περιλαμβάνει δαπάνες προσωπικού, φόρους (ΦΠΑ και 
άλλους) και έσοδα εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων φόρων και κερδών), και 
ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια EUR/έτος.

Συνάφεια – Συνολικά το πρωτόκολλο είναι συναφές. Η αλιευτική συμφωνία διασφαλίζει 
συνεχή αλιευτική δραστηριότητα για τα σκάφη της ΕΕ που στοχεύουν στα κατ' εξοχήν 
μεταναστευτικά είδη τόννου και τοννοειδών του νοτιοδυτικού Ινδικού Ωκεανού.

Συνέπεια – Η συνέπεια, συνολικά, της ΣΑΣ και του πρωτοκόλλου της είναι ικανοποιητική. Το 
πρωτόκολλο είναι ικανοποιητικό τόσο σε επίπεδο ΕΕ (Συμφωνία Κοτονού, σχέσεις με τις 
χώρες ΑΚΕ, αναπτυξιακές πολιτικές, κοινή αλιευτική πολιτική, κλπ.), όσο και σε επίπεδο 
Ένωσης των Κομορών (τομεακή πολιτική και εθνική αναπτυξιακή πολιτική). Η ΣΑΣ είναι 
επίσης συνεπής προς τα μέτρα διαχείρισης και διατήρησης της Επιτροπής Τόννου Ινδικού 
Ωκεανού (IOTC).

Αποδοτικότητα – Συνολικά η αποδοτικότητα είναι καλή. Η συμμόρφωση με το πρωτόκολλο 
είναι ικανοποιητική, όπως επίσης και η χρησιμοποίηση του βάρους αναφοράς στα γρι-γρι. Η 
ικανότητα απορρόφησης κονδυλίων για τομεακή στήριξη είναι καλή, καθώς το σύνολο των 
κονδυλίων που προορίζονται για την εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής χρησιμοποιούνται 
σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η χρήση τους στερείται διαφάνειας.

Αποτελεσματικότητα– Σεβόμενη τις αρχές της χρηστής αλιευτικής διακυβέρνησης και της 
υπεύθυνης αλιείας, η ΣΑΣ συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ, η IOTC και 
άλλοι περιφερειακοί οργανισμοί για την αειφόρο αλιεία των αποθεμάτων τόννου και 

1 Τελική έκθεση – Σύμβαση πλαίσιο MARE/2011/01 – Εκ των υστέρων αξιολόγηση του πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών (Ιανουάριος 
2013, IOC123R02H)
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τοννοειδών στον Ινδικό Ωκεανό.

Βιωσιμότητα – Δεδομένου ότι το πρωτόκολλο εξακολουθεί να ισχύει, η ανάλυση 
βιωσιμότητας από τους υπεύθυνους αξιολόγησης δεν μπορεί παρά να είναι μερική. Ωστόσο, 
έχει σημειωθεί ότι το πρωτόκολλο έχει περιορισμένο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του τομέα 
μεταποίησης ιχθύων της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, έχει έμμεση επίπτωση στον τομέα 
αλιευμάτων των Κομορών μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το 
πρωτόκολλο.

Περιεχόμενο του νέου πρωτοκόλλου

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για 
τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλιευτική ζώνη της Ένωσης των Κομορών, ανάλογα 
με το διαθέσιμο πλεόνασμα.

Για μια αειφόρο αλιεία: ο γενικός στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
πλαίσιο σύμπραξης για την ανάπτυξη αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Ένωσης των Κομορών, προς 
το συμφέρον και των δύο μερών.

Χρηματική αντιπαροχή: η συνολική ετήσια χρηματική αντιπαροχή πρέπει να οριστεί στα 
600 000 EUR/έτος για όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Αυτή βασίζεται σε: βάρος 
αναφοράς 6 000 τόνων, για ποσό συνδεδεμένο με την πρόσβαση ύψους 300 000 EUR. Εάν η 
συνολική ποσότητα των αλιευμάτων από σκάφη της ΕΕ στην αλιευτική ζώνη της Ένωσης 
των Κομορών υπερβαίνει το βάρος αναφοράς, το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια 
χρηματική αντιπαροχή θα συμπληρώνεται από ποσό το οποίο θα αντιστοιχεί σε 50 EUR για 
κάθε επιπλέον τόνο που αλιεύεται κατά το εν λόγω έτος. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό 
που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το διπλάσιο του 
αρχικώς προβλεπόμενου ποσού. Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα σκάφη της ΕΕ 
υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το 
οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο 
έτος το ποσό για τη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ένωσης 
των Κομορών ανέρχεται σε 300 000 EUR. Η στήριξη αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους 
της εθνικής αλιευτικής πολιτικής και ιδίως στις ανάγκες της Ένωσης των Κομορών όσον 
αφορά στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Αλιευτικές δυνατότητες: επιτρέπεται η αλιεία σε 42 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 20 
παραγαδιάρικα επιφανείας. Η μικτή επιτροπή δύναται να αναθεωρήσει αυτές τις αλιευτικές 
δυνατότητες και να τις προσαρμόσει βάσει κοινής συμφωνίας, με την προϋπόθεση της 
συνεχιζόμενης συμμόρφωσης με τις αρχές της αειφόρου αλιείας. Στην περίπτωση αυτή, η 
χρηματική αντιπαροχή προσαρμόζεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου.
Η μικτή επιτροπή μπορεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εξετάσει και να προσαρμόσει, 
ύστερα από κοινή συμφωνία, τις διατάξεις όσον αφορά στις συνθήκες άσκησης της αλιείας 
και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του. 

Η μείωση του αριθμού των σκαφών στα ύδατα των Κομορών, με μια πτώση κατά 25% στην 
παρουσία σκαφών της ΕΕ στον Ινδικό Ωκεανό και σημαντική μείωση των αλιευμάτων στην 
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περιοχή, οφείλεται κυρίως στην εντεινόμενη παρουσία σομαλών πειρατών. Επιπλέον, οι 
επιθέσεις από σομαλούς πειρατές έχουν αναγκάσει τα ευρωπαϊκά σκάφη σε εκ περιτροπής 
δραστηριότητα ανά ζεύγη και αλιεία σε επικίνδυνες περιοχές.

Επίσης, ο ευρωπαϊκός στόλος, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πλουσιότερα σε αλιεύματα 
ύδατα και προστασία από ενδεχόμενες επιθέσεις σομαλών πειρατών, πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ότι η παρουσία των αλιευμάτων στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό δεν είναι διαρκής αλλά 
ποικίλλει κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανάλογα με την κατανομή και τη μετανάστευση 
των κύριων ειδών θηραμάτων (τόννος).

Διάρκεια της συμφωνίας: το πρωτόκολλο ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2014 και για περίοδο 
τριών ετών. Επιπλέον, το πρωτόκολλο προβλέπει ειδικές ρήτρες για την αναστολή ή τη λήξη 
του.

Θέση του εισηγητή

Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής δεν έχει σημαντικές αντιρρήσεις ως προς την πρόταση και 
ζητεί να εγκριθεί το παρόν πρωτόκολλο αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ένωσης των Κομορών, το οποίο είναι επωφελές για αμφότερα τα μέρη και για τους αλιείς της 
περιοχής. Η συμφωνία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αποτελέσει πηγή πλούτου και 
πρέπει, επομένως, να υποστηριχθεί.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να επαγρυπνεί σχετικά με την 
τομεακή πολιτική και την τομεακή στήριξη που προβλέπονται από το πρωτόκολλο. 
Συνιστάται η βελτιστοποίηση της οργάνωσης των εθνικών θεσμικών οργάνων, προκειμένου 
να παρέχουν τομεακή στήριξη με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Είναι επίσης απαραίτητη η 
αποτελεσματικότερη καταγραφή της χρήσης των εν λόγω κονδυλίων. Όσον αφορά στην 
τομεακή στήριξη, πρέπει μέσω αυτής να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του Κέντρου 
Εποπτείας της Αλιείας των Κομορών (ΚΕΑ) και του εθνικού μητρώου σκαφών, και να 
υλοποιηθεί η κατάρτιση και εφαρμογή εθνικού σχεδίου δράσης κατά της ΠΛΑ αλιευτικής 
δραστηριότητας στα ύδατα των Κομορών και από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ένωσης 
των Κομορών. Συνιστάται επίσης η δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου ελέγχου των 
αλιευμάτων (IOTC και IOC).

Όσον αφορά στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία, πρέπει να υλοποιούνται 
στη θάλασσα, με ηλεκτρονικά ημερολόγια αλιείας σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό 
πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να ενημερώνεται για τις συνεδριάσεις και τις 
εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας και να διαθέτει αναλυτικό 
πίνακα της τομεακής στήριξης, ώστε να παρακολουθεί τις δραστηριότητες στο πεδίο αυτό.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών 
σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που 
προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών
(16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: François Alfonsi

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με βάση την εξουσιοδότηση που της χορήγησε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαπραγματεύτηκε με την Ένωση των Κομορών για την ανανέωση του πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των 
Κομορών. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν η μονογράφηση σχεδίου νέου 
πρωτοκόλλου από τους διαπραγματευτές στις 5 Ιουλίου 2013. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει 
περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 13, 
δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2014.

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για 
τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλιευτική ζώνη της Ένωσης των Κομορών, ανάλογα 
με το διαθέσιμο πλεόνασμα. Η διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής βασίστηκε εν μέρει 
στα αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Γενικός στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ένωσης των Κομορών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για την 
ανάπτυξη αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Ένωσης των Κομορών, προς το συμφέρον και 
των δύο μερών.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει συνολική χρηματική αντιπαροχή ύψους 1 800 000 EUR για το 
σύνολο της περιόδου. Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 600 000 EUR βασίζεται στα 
εξής: α) βάρος αναφοράς 6 000 τόνων, για ποσό συνδεδεμένο με την πρόσβαση ύψους 
300 000 EUR και β) στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της 
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Ένωσης των Κομορών ύψους 300 000 EUR. Η στήριξη αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους 
της εθνικής αλιευτικής πολιτικής και ιδίως στις ανάγκες της Ένωσης των Κομορών όσον 
αφορά στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Είδος δαπανών 2014 2015 2016 ΣΥΝΟΛΟ

Διατήρηση και 
διαχείριση των 
φυσικών πόρων

600 000€ 600 000€ 600 000€ 1 800 000€

Σύνολο 600 000€ 600 000€ 600 000€ 1 800 000€

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ισχύουν επίσης ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ των 
Κομορών και εταιρειών της ΕΕ, βάσει των οποίων επιτρέπεται η αλιεία με σκάφη που δεν 
φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ. Παρόλο που αυτό δεν αντιτίθεται σαφώς στη ρήτρα 
αποκλειστικότητας, εγείρει ωστόσο ερωτήματα σε σχέση με αθέμιτο ανταγωνισμό και 
αξιοποίηση των χρημάτων της ΕΕ.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να προτείνει στο Κοινοβούλιο την έγκριση της συμφωνίας.
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