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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για την παράταση του πρωτοκόλλου για 
τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που 
προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05657/2022),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για την παράταση του 
πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου 
(05658/2022),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0166/2022),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0211/2022),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

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

Ιστορικό

Ο Ινδικός Ωκεανός αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή αλιευμάτων τόνου για τον στόλο της ΕΕ 
(κυρίως κίτρινος τόνος και μεγαλόφθαλμος τόνος). Ωστόσο, τα αλιεύματα του στόλου της ΕΕ 
στην περιοχή αντιπροσωπεύουν μόνο το 8,9 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων. Η 
Δημοκρατία του Μαυρικίου, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού 
(πληθυσμός 1,27 εκατ.), διαθέτει θαλάσσια ζώνη 2,3 εκατ. km2 και αποκλειστική οικονομική 
ζώνη (ΑΟΖ) 1,86 εκατ. km2. Υπάρχει ακόμη έκταση 400 000 km2 την οποία διαχειρίζεται 
από κοινού με τις Σεϋχέλλες από το 2011. Ο τομέας της αλιείας απασχολεί, άμεσα και 
έμμεσα, περίπου 22 000 άτομα, η πλειονότητα των οποίων δραστηριοποιείται στον τομέα της 
μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. 
Εκτιμάται ότι περίπου 2 000 παραδοσιακοί αλιείς δραστηριοποιούνται στον τομέα μικρής 
κλίμακας. Η χώρα επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αλιευτικών 
πόρων, την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας. 

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) που υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 
Μαυρίκιο στις 21 Δεκεμβρίου 2013 τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιανουαρίου 2014, για περίοδο έξι 
ετών και ανανεώνεται σιωπηρά για πρόσθετες περιόδους τριών ετών. Το προηγούμενο 
πρωτόκολλο για την αλιεία κάλυψε την περίοδο μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2021. 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτούσε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για νέο πρωτόκολλο της ΣΑΣ μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυρικίου με την επιλογή για περιορισμένη παράταση του 
ισχύοντος πρωτοκόλλου προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. Όταν κατέρρευσε ο τουρισμός, η οικονομία της χώρας βασίστηκε στις 
δραστηριότητες των θυνναλιευτικών, τα οποία συνέχισαν να διατηρούν την αλιευτική τους 
δραστηριότητα και να εφοδιάζουν τις τοπικές κονσερβοποιίες παρά την παγκόσμια κρίση.

Λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και του πολύπλοκου χαρακτήρα 
των διαπραγματεύσεων, αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν να παρατείνουν το πρωτόκολλο 
2017-2021 για μέγιστη περίοδο έξι μηνών, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του 
Συμβουλίου. Η εν λόγω παράταση καθορίστηκε σε συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής 
επιστολών, η οποία μονογραφήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2021. Ως εκ τούτου, η παράταση 
αυτή είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία της νέας 
συμφωνίας, καθώς θα εξακολουθούν να παρέχονται αλιευτικές δυνατότητες στον στόλο 
μεγάλων αποστάσεων της ΕΕ στα ύδατα του Μαυρικίου.

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τον Μαυρίκιο επιτρέπει στον στόλο της ΕΕ να αλιεύει 
στα ύδατα του Μαυρικίου τόνο και θυννοειδή, για ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες 4 000 
τόνων για 40 θυνναλιευτικά γρι-γρι, 45 παραγαδιάρικα επιφανείας και 20 σκάφη 
ανεφοδιασμού κατ’ ανώτατο όριο. Η συμφωνία αυτή είναι σημαντική για τον στόλο 
θυνναλιευτικών της ΕΕ στον Ινδικό Ωκεανό και επιτρέπει την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ 
της ΕΕ και του Μαυρικίου. Η παράταση αυτή θα προσαρμόσει αναλόγως τις αλιευτικές 
δυνατότητες, δηλαδή σε 2 000 τόνους και μια χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ ύψους 
287 500 EUR, εκ των οποίων 177 500 EUR προορίζονται για την ανάπτυξη της τομεακής 
αλιευτικής πολιτικής του Μαυρικίου. 
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Η θέση της εισηγήτριας 

Η εφαρμογή της ΣΑΣ κατά τα τελευταία έτη υπήρξε ικανοποιητική και το πρωτόκολλο 
κρίνεται κατάλληλο για τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς. Από την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση προέκυψε ότι, κατά την περίοδο 2018-2020, οι αλιευτικές δυνατότητες 
χρησιμοποιήθηκαν από 45 σκάφη κατά μέσο όρο ετησίως (27 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 18 
παραγαδιάρικα επιφανείας μικρής κλίμακας) με έδρα τη Ρεϊνιόν. Για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι 
της ΕΕ, το 100 % του στόλου της ΕΕ που δραστηριοποιείται στον Ινδικό Ωκεανό 
χρησιμοποίησε αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα του Μαυρικίου. Η βιομηχανία 
κονσερβοποίησης του Μαυρικίου μεταποιεί, ετησίως, περίπου 500 000 τόνους τόνου που 
αλιεύεται από τον στόλο της ΕΕ σε όλο τον Ινδικό Ωκεανό, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 
3 500 τόνων που αλιεύονται ετησίως στα ύδατα του Μαυρικίου. Ο κλάδος αυτός απασχολεί 
περίπου 4 000 άτομα, εκ των οποίων το 67 % είναι γυναίκες. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η 
ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των γυναικών στον τομέα της αλιείας πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την εφαρμογή της τομεακής στήριξης.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η συμφωνία παρέχει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
Δημοκρατία του Μαυρικίου τη δυνατότητα να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενότερα με 
σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα του 
Μαυρικίου και τη στήριξη του Μαυρικίου για την ανάπτυξη του οικείου τομέα της αλιείας, 
προς το συμφέρον αμφότερων των μερών. Συντελεί επίσης στη συνεχή συνεργασία με τον 
Μαυρίκιο ως στρατηγικό συνεργάτη για τη δημιουργία συμμαχιών και τη θέση της ΕΕ στην 
περιοχή και ιδίως στην επιτροπή διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC).

Όσον αφορά τη χρηματική συνεισφορά της ΕΕ στην τομεακή στήριξη της αλιείας, οι κύριες 
δραστηριότητες συνίσταντο στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση, την 
επιστημονική έρευνα και τη στήριξη της εθνικής διαχείρισης της αλιείας. Συνέβαλε επίσης 
στην απόκτηση 50 νέων σκαφών παραδοσιακής αλιείας, σημειώνοντας πρόοδο στην 
εφαρμογή της συμφωνίας σε τομεακό και τοπικό επίπεδο.

Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της ΣΑΣ με τον Μαυρίκιο για τον αλιευτικό στόλο της 
ΕΕ που δραστηριοποιείται στον Ινδικό Ωκεανό και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση 
των δραστηριοτήτων έως ότου υπογραφεί το νέο πρωτόκολλο που αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και στη συνέχεια υποβληθεί προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
η εισηγήτρια υποστηρίζει την παράταση του ισχύοντος πρωτοκόλλου κατά έξι μήνες υπό 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (pro rata temporis).
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό 
των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη 
συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του 
Μαυρικίου
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Vlad Gheorghe

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση1 με την οποία εξουσιοδοτούσε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για νέο πρωτόκολλο της συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας 
του Μαυρικίου και, σε περίπτωση που είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, για περιορισμένη παράταση του ισχύοντος πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας (στο εξής: «το πρωτόκολλο 2017-2021»), το οποίο έληξε στις 7 Δεκεμβρίου 2021. 

Η προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου προβλέπει ότι σε περίπτωση που οι 
διαπραγματεύσεις για νέο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυρικίου διαρκέσουν 
περισσότερο από το αναμενόμενο2, και προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να συμφωνήσει με την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυρικίου σχετικά με την παράταση του Πρωτοκόλλου 
2017-20213, για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, 
συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες προς την επίτευξη συμφωνίας για νέο πρωτόκολλο 
σύμφωνα με τους στόχους που προσδιορίζονται στην απόφαση. 

Λόγω των υφιστάμενων περιορισμών, ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων κατέστη 
δυνατό να διεξαχθεί μόνον εξ αποστάσεως, στις 6 Δεκεμβρίου 2021, στις Βρυξέλλες και στο 

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Δημοκρατία 
του Μαυρικίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου εφαρμογής της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου (11508/21).
2 Αυτό οφείλεται ιδίως στις συνέπειες που συνδέονται με την τρέχουσα υγειονομική κατάσταση σε παγκόσμιο 
επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID-19.
3 Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που 
προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του 
Μαυρικίου (ΕΕ L 279 της 28.10.2017, σ. 3).
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Port Louis (Δημοκρατία του Μαυρικίου). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι 
διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου συμφώνησαν 
ότι, επειδή πρόκειται για πολύπλοκες διαπραγματεύσεις, θα χρειαστούν περισσότεροι από 
έναν γύροι διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωσή τους. Ως εκ τούτου, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν παράταση του πρωτοκόλλου για το 2017-2021 για μέγιστη 
περίοδο έξι μηνών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου. Η εν λόγω 
παράταση καθορίστηκε σε συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, η οποία 
μονογραφήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2021. 

Προκειμένου να μην διακοπούν σημαντικά οι αλιευτικές δραστηριότητες του στόλου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιείται στα ύδατα του Μαυρικίου, θα πρέπει να εκδοθεί 
το συντομότερο δυνατόν απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της συμφωνίας υπό 
μορφή ανταλλαγής επιστολών, ώστε να καταστεί δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας από τα 
μέρη και η επανέναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων το συντομότερο δυνατόν. 

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή προτείνει την έγκριση, από το Συμβούλιο, της υπογραφής και 
της προσωρινής εφαρμογής αυτής της ανταλλαγής επιστολών με την οποία προβλέπεται η 
παράταση του πρωτοκόλλου για το 2017-2021, για μέγιστη περίοδο έξι μηνών. 

Στόχος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών είναι η παράταση της εφαρμογής 
του πρωτοκόλλου 2017-2021, ώστε να συνεχιστεί η χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα 
σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα του Μαυρικίου σύμφωνα με τις επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης της Αλιείας Τόνου του Ινδικού 
Ωκεανού (IOTC), εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Στόχος είναι επίσης να 
συνεχιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης 
της Δημοκρατίας του Μαυρικίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για 
την ανάπτυξη βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Δημοκρατίας του Μαυρικίου, προς το συμφέρον 
και των δύο μερών. 

Το πρωτόκολλο 2017-2021 επέτρεψε στον στόλο της ΕΕ να αλιεύει στα ύδατα του 
Μαυρικίου τόνο και τονοειδή, για ενδεικτικές ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες 4 000 τόνων. 
Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών για την παράταση του 
πρωτοκόλλου κατά έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο προβλέπει ενδεικτικές αλιευτικές 
δυνατότητες 2 000 τόνων και την ανάλογη προσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής της ΕΕ 
για την πρόσβαση, όπως ορίζεται στο σημείο 4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης.

Η χρηματική αντιπαροχή για έξι μήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 287 500 
EUR, με βάση: 
α) ποσό για την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, για τις κατηγορίες που ορίζονται στο 
πρωτόκολλο, ύψους 110 000 EUR, για τη διάρκεια της παράτασης του πρωτοκόλλου· 
β) στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Δημοκρατίας του 
Μαυρικίου με το ετήσιο ποσό των 110 000 EUR για τη διάρκεια της παράτασης του 
πρωτοκόλλου. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής της 
Δημοκρατίας του Μαυρικίου στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων 
αλιευτικών πόρων της καθ’ όλη τη διάρκεια της παράτασης του πρωτοκόλλου· 
γ) στήριξη της ανάπτυξης της θαλάσσιας πολιτικής και της ωκεάνιας οικονομίας ύψους 
67 500 EUR· 
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Το ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται στην ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του αποθεματικού για 
τα πρωτόκολλα που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ στις αρχές του έτους4. 

Η ανταλλαγή επιστολών για την παράταση προβλέπει επίσης μια ρήτρα αναλογικής μείωσης 
για την περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του πρωτοκόλλου 
ολοκληρωθούν με την υπογραφή και εν συνεχεία την εφαρμογή του πριν από τη λήξη της 
εξάμηνης παράτασης που αποτελεί το αντικείμενο της ανταλλαγής επιστολών. 

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, ως την αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή, να συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου σχετικά με την 
παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της 
χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας 
μεταξύ της της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου.

4 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού (2013/C 373/01).
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