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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης 
στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω 
συμφωνίας
(COM(2021)0589 - 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της 
εν λόγω συμφωνίας (12208/2021),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας (12446/2021),

– έχοντας υπόψη το αίτημα για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα 
άρθρα 43 παράγραφος 2 και 218 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0419/2021),

– έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ... σχετικά με το σχέδιο απόφασης1,

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

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0148/2022),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

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

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(0000)0000
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) του 2008 μεταξύ της Ένωσης και της Μαυριτανίας 
παρείχε σημαντικές αλιευτικές δυνατότητες στον στόλο της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη, 
καλύπτοντας τα βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη, καθώς και τον τόνο και τα άκρως 
μεταναστευτικά είδη. Είναι η σημαντικότερη από τις μικτές αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες και βασίζεται σε μια μακρά ιστορία αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ των δύο 
πλευρών που χρονολογείται από το 1987. Βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας του 2008, 
το οποίο ίσχυε έως τα τέλη του 2021, επιτρεπόταν σε 58 σκάφη κατ’ ανώτατο όριο από τη 
Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, 
τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γαλλία να αλιεύουν στα ύδατα 
της Μαυριτανίας. 

Η ΣΑΣ με τη Μαυριτανία αποτελεί μέρος ενός δικτύου διμερών συμφωνιών που έχει συνάψει 
η ΕΕ στη βορειοδυτική Αφρική, και συγκεκριμένα με το Μαρόκο, τη Σενεγάλη, την Γκάμπια, 
τη Γουινέα-Μπισάου, τη Λιβερία και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Κατά την περίοδο 2018-2019, η Επιτροπή προέβη σε εκ των προτέρων αξιολόγηση της 
πιθανής ανανέωσης του πρωτοκόλλου, της οποίας το καταληκτικό συμπέρασμα ήταν ότι ο 
αλιευτικός τομέας της ΕΕ ενδιαφέρεται σταθερά για την αλιεία στη Μαυριτανία και ότι η 
ανανέωσή του θα συνδράμει στην ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της 
εποπτείας, καθώς και στη βελτίωση της διακυβέρνησης της αλιείας στην περιοχή. 

Διαπραγματεύσεις για μια νέα ΣΑΣ και παράταση του προηγούμενου πρωτοκόλλου κατά την 
περίοδο 2019-2020

Τον Ιούλιο του 2019, το Συμβούλιο ενέκρινε εντολή με την οποία εξουσιοδοτούσε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για να καταρτίσει νέα ΣΑΣ και 
πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Μαυριτανίας. Ταυτόχρονα, η εντολή επέτρεπε στην 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί περιορισμένη μονοετή παράταση του πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας με την οποία καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική 
αντιπαροχή, καθώς το πρωτόκολλο επρόκειτο να λήξει τον Νοέμβριο του 2019. Στην 
περίπτωση αυτή, κυρίως λόγω της έξαρσης της νόσου Covid-19 που ξεκίνησε στις αρχές του 
2020, οι διαπραγματεύσεις χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν, ενώ η ΕΕ 
και η Μαυριτανία κατέληξαν τελικά σε συμφωνία τον Ιούλιο του 2021. Ως εκ τούτου, το 
πρωτόκολλο παρατάθηκε δύο φορές για περιόδους ενός έτους και έληξε πρόσφατα στις 15 
Νοεμβρίου 2021. 

Το ΕΚ έδωσε την έγκρισή του για τις δύο αυτές μονοετείς παρατάσεις, με συστάσεις της κ. 
Aguilera (A9-0088/2020) και της κ. Schreijer-Pierik (A9-0244/2020), τις οποίες ενέκρινε η 
ολομέλεια στις 13 Μαΐου 2020 και στις 15 Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα. Το ΕΚ συμφώνησε 
με τις παρατάσεις αυτές προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων για τον στόλο της ΕΕ, ενώ κάλεσε την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις 
διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία και πρωτόκολλο, ώστε να μην υπάρξει ανάγκη για 
περαιτέρω παρατάσεις.
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Η νέα συμφωνία και το πρωτόκολλο που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο του 2021

Η νέα συμφωνία ισχύει για έξι έτη· μπορεί να παραταθεί σιωπηρά για περαιτέρω περιόδους 
έξι ετών. Τέθηκε προσωρινά σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2021 (το άρθρο 20 επιτρέπει την 
προσωρινή έναρξη ισχύος της).

Το νέο πρωτόκολλο της συμφωνίας, το οποίο ισχύει για 5 έτη, αφήνει αμετάβλητη τη 
χρηματική αντιπαροχή της ΕΕ σε 57,5 εκατ. EUR ετησίως για τα δύο πρώτα έτη.

Καθορίζει την αντιπαροχή της ΕΕ για την τομεακή στήριξη σε 16,5 εκατ. EUR κατά τη 
διάρκεια του πρωτοκόλλου (3,3 εκατ. EUR ετησίως), ελαφρώς χαμηλότερη από τα 4,13 εκατ. 
EUR ετησίως στο πλαίσιο του προηγούμενου πρωτοκόλλου.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες 
σε μεγάλο βαθμό παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο:

Κατηγορίες Συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα 
και βάρος αναφοράς 

1 Σκάφη αλιείας οστρακόδερμων εκτός αστακού και 
καβουριών

5 000 τόνοι

2 Μηχανότρατες (χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις) και 
παραγαδιάρικα βυθού για την αλιεία μαύρου 

μερλούκιου 

6 000 τόνοι

2α Μηχανότρατες (με ψυκτικές εγκαταστάσεις) για την 
αλιεία μαύρου μερλούκιου 

μαύρος μερλούκιος: 3 500 τόνοι
καλαμάρι: 1 450 τόνοι 

σουπιά: 600 τόνοι

3 Σκάφη βενθοπελαγικής αλιείας εκτός από 
μηχανότρατες με στόχο είδη εκτός από τον μαύρο 

μερλούκιο 

3 000 τόνοι

4 Θυνναλιευτικά γρι-γρι 14 000 τόνοι 

5 Θυνναλιευτικά με καλάμι και παραγαδιάρικα 7 000 τόνοι

6 Μηχανότρατες πελαγικής αλιείας με ψυκτικές 
εγκαταστάσεις 

225 000 τόνοι*

7 Σκάφη πελαγικής αλιείας χωρίς ψυκτικές 
εγκαταστάσεις

15 000 τόνοι**

8 Κεφαλόποδα [pm] τόνοι

* Μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση κατά 10 % κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς να επηρεάζεται η 
χρηματοδοτική αντιπαροχή της ΕΕ για την πρόσβαση

** αφαιρούνται από την ποσότητα της κατηγορίας 6 σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται
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Βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, τα δύο μέρη μπορούν να συμφωνούν στο 
πλαίσιο της μεικτής επιτροπής για τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στις μηχανότρατες 
με ψυκτικές εγκαταστάσεις που αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη για τα οποία έχει διαπιστωθεί 
πλεόνασμα.

Οι μικρές διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο αφορούν την κατηγορία 4 
(προηγουμένως 12 500 τόνοι σε βάρος αναφοράς) και την κατηγορία 5 (προηγουμένως 7 500 
τόνοι). Η μεγαλύτερη κατηγορία όσον αφορά τα αλιεύματα εξακολουθεί να περιλαμβάνει με 
διαφορά τις μηχανότρατες πελαγικής αλιείας με ψυκτικές εγκαταστάσεις· η κατηγορία αυτή 
έχει υποχρησιμοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το νέο πρωτόκολλο ορίζει (στο άρθρο 7) ότι οι δύο πλευρές μπορούν να 
επαναδιαπραγματευτούν τη χρηματική αντιπαροχή της ΕΕ και τις αντίστοιχες αλιευτικές 
δυνατότητες από το τρίτο έτος εφαρμογής του και μετά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τροποποιεί και διευρύνει την αλιευτική ζώνη για τα μικρά 
πελαγικά είδη, αλλά συναρτά την αλλαγή αυτή με την υποβολή σχεδίου διαχείρισης για τα εν 
λόγω αποθέματα από τη Μαυριτανία. Το πρωτόκολλο συνδέει επίσης την καταβολή της 
αντιπαροχής της ΕΕ ύψους 7,5 εκατ. EUR με την έγκριση του νέου σχεδίου διαχείρισης για 
τα μικρά πελαγικά είδη.

Μια άλλη αλλαγή είναι ότι τα τέλη που καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες της κατηγορίας 6 
καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη της αγοραίας αξίας κάθε αλιευόμενου μικρού πελαγικού 
είδους. 

Η νέα συμφωνία και το νέο πρωτόκολλο περιέχουν διατάξεις που υποχρεώνουν τη 
Μαυριτανία να δημοσιοποιεί όλες τις συμφωνίες με ξένους στόλους. Η συμφωνία (στο άρθρο 
3) ορίζει επίσης ότι ο στόλος της ΕΕ πρέπει να έχει τους ίδιους όρους πρόσβασης στους 
πόρους και τους ίδιους τεχνικούς όρους για την αλιεία με όλους τους άλλους στόλους. Στο 
παράρτημα 3 του πρωτοκόλλου παρατίθενται λεπτομερέστερα οι απαιτήσεις διαφάνειας για 
τη Μαυριτανία.

Το πρωτόκολλο επιτρέπει στα σκάφη της ΕΕ να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους εκτός των 
λιμένων της Μαυριτανίας σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως όταν τα χερσαία σύνορα είναι 
κλειστά. Ο στόλος της ΕΕ έχει ζητήσει να επιτραπούν οι εξαιρέσεις αυτές τα τελευταία 
χρόνια, δεδομένου ότι έχει υποστεί ζημίες λόγω προσωρινών φραγμών στα σύνορα με το 
Μαρόκο. Το πρωτόκολλο επιτρέπει στα σκάφη της ΕΕ να παράγουν ιχθυέλαιο, 
ανταποκρινόμενα σε άλλο αίτημα του τομέα, ιδίως σκαφών των Καναρίων Νήσων.

Η νέα συμφωνία ιδρύει ένα νέο συντονιστικό όργανο («cellule de coordination») για την 
τομεακή στήριξη και επιτρέπει τη διοχέτευση της χρηματοδότησης της τομεακής στήριξης 
στη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων από την πλευρά της Μαυριτανίας. Η τομεακή 
στήριξη υποδιαιρείται σε οκτώ τομείς παρέμβασης: 

 διατήρηση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος· 
 ενίσχυση των δραστηριοτήτων ελέγχου και επιτήρησης·
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 ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας·
 ενίσχυση του συστήματος πληροφόρησης του τομέα·
 υγιεινή και ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων·
 υποδομές για την προώθηση της κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων από τον 

άνθρωπο· 
 στήριξη της παραδοσιακής αλιείας και των παράκτιων κοινοτήτων·
 τεχνική υποστήριξη.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η συγκεκριμένη συμφωνία με τη Μαυριτανία είναι η σημαντικότερη 
από τις ισχύουσες αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες. Η πρώτη συμφωνία 
υπεγράφη πριν από περισσότερα από 30 χρόνια και επί του παρόντος παρέχει αλιευτικές 
δυνατότητες για σκάφη από 10 κράτη μέλη που αλιεύουν βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η τομεακή στήριξη στο 
πλαίσιο του νέου πρωτοκόλλου είναι προσανατολισμένη σε οκτώ τομείς παρέμβασης και 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη στήριξη της παραδοσιακής αλιείας και των παράκτιων 
κοινοτήτων, την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων 
ελέγχου και επιτήρησης, και την τεχνική υποστήριξη των αρχών της Μαυριτανίας. Εκφράζει 
επίσης την ικανοποίησή της για το έργο που θα διεξαχθεί στη μεικτή επιτροπή, η οποία, 
μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, θα εγκρίνει πολυετές πρόγραμμα για τη χρήση της τομεακής 
στήριξης. Οι αρχές της Μαυριτανίας υποχρεούνται να υποβάλουν τελική έκθεση σχετικά με 
την υλοποίηση της προβλεπόμενης στήριξης.

Επιπλέον, η εισηγήτρια επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημειώθηκε λόγω της ενσωμάτωσης 
ρήτρας διαφάνειας στο παρόν πρωτόκολλο, η οποία υποχρεώνει τη Μαυριτανία να 
γνωστοποιεί τυχόν συμφωνία που επιτρέπει σε αλλοδαπά σκάφη να έχουν πρόσβαση στα 
χωρικά της ύδατα. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι αυτό πρέπει να αποτελεί πρότυπο για όλες τις 
συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρες και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξακολουθήσει την πρόοδο που σημειώνει ως προς τη διαφάνεια σε όλες τις διμερείς 
αλιευτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ.

Δεδομένου ότι ο στόλος της ΕΕ πρέπει να επωφελείται από τους ίδιους τεχνικούς όρους όσον 
αφορά την αλιεία και την ίδια πρόσβαση στους πόρους με όλους τους υπόλοιπους στόλους, η 
εισηγήτρια καλεί τη Μαυριτανία να δημοσιοποιεί όλες τις συμφωνίες που επιτρέπουν στα 
αλλοδαπά σκάφη να εισέλθουν στην αλιευτική της ζώνη και να ενισχύσει την ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Θεωρεί θετικό ότι το νέο πρωτόκολλο επιτρέπει σε εξαιρετικές περιστάσεις στα ενωσιακά 
σκάφη να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους εκτός των λιμένων της Μαυριτανίας, 
αντανακλώντας ένα μακροχρόνιο αίτημα των δραστηριοποιούμενων στη Μαυριτανία 
αλιευτικών σκαφών της ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στα σκάφη της ΕΕ να οργανώνουν καλύτερα 
το έργο τους σε περίπτωση τέτοιων περιστάσεων.

Τα κοινά αποθέματα μικρών πελαγικών ειδών αποτελούν έναν από τους προβληματισμούς 
στην περιοχή και η εισηγήτρια χαιρετίζει την αξιολόγηση από την Επιτροπή του 
προηγούμενου πρωτοκόλλου που ζητούσε τη θέσπιση περιφερειακού πλαισίου διαχείρισης 
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για τον εν λόγω τύπο αλιείας.

Ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και σε όλο το έργο 
που σχετίζεται με την εφαρμογή της.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει τη δέσμευση για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΕ, η οποία 
διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των αλιέων στα σκάφη της ΕΕ, προκειμένου να 
εξαλειφθούν οι διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία· η υλοποίηση των προτύπων 
αυτών θα πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση. Θεωρεί ότι η τομεακή στήριξη συνιστά 
σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα της Μαυριτανίας και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες κοινότητες.

Επιδοκιμάζει την απασχόληση ειδικευμένων Μαυριτανών αλιέων σε σκάφη της Ένωσης με 
συμβάσεις που τηρούν τα πρότυπα της ΔΟΕ και παρέχουν κοινωνική ασφάλιση. Η 
εισηγήτρια ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την απασχόληση 
ασκουμένων, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων ατόμων στο πλαίσιο του 
τομεακού προγράμματος.

Ζητεί περισσότερα έργα τομεακής στήριξης για να βοηθηθούν οι γυναίκες στον τομέα της 
αλιείας της Μαυριτανίας, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με τη μεταποίηση. Ζητεί να 
αναγνωριστεί η σημασία των εν λόγω έργων για την τοπική επισιτιστική ασφάλεια και 
ενθαρρύνει τις γυναίκες να προσκληθούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια για την 
παρουσίαση και τον προγραμματισμό υποστηρικτικών δράσεων.

Τέλος, τονίζει ότι ένα από τα γενικά προβλήματα με την τομεακή στήριξη στις συμφωνίες 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας της ΕΕ είναι η έλλειψη προβολής. Ως εκ τούτου, 
ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της προβολής και της 
δημοσιότητας όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου, ώστε να προβληθούν πλήρως τα οφέλη του.



RR\1256306EL.docx 11/20 PE704.886v02-00

EL

19.4.2022

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον 
τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
της Μαυριτανίας, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Rosa Estaràs Ferragut

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας της 
Μαυριτανίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου 2008 για 
περίοδο έξι ετών που ανανεώνεται σιωπηρώς. Το τελευταίο τετραετές πρωτόκολλο για την 
εφαρμογή της ΣΑΣ έληξε τον Νοέμβριο του 2019 και παρατάθηκε δις, για εκάστοτε περίοδο 
ενός έτους. Με σκοπό την κατάργηση και την αντικατάσταση της ΣΑΣ του 2008, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας της 
Μαυριτανίας. 

Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η νέα συμφωνία σύμπραξης στον 
τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας 
μονογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2021 και τέθηκε προσωρινά σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2021. 
Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας παρέχει ένα επικαιροποιημένο 
πλαίσιο συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και την εξωτερική της διάσταση. Στόχος της είναι να προωθήσει την 
υπεύθυνη αλιεία με βάση τις αρχές της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων και 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ισχύει για περίοδο 6 ετών με δυνατότητα σιωπηρής 
ανανέωσης.  

Το νέο πρωτόκολλο εφαρμογής ισχύει για περίοδο πέντε ετών και προβλέπει ρήτρα 
επανεξέτασης κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του. Παρέχει στα ευρωπαϊκά σκάφη πρόσβαση 
στα ύδατα της Μαυριτανίας για την αλιεία οστρακόδερμων, βενθοπελαγικών ιχθύων, τόνου 
και μικρών πελαγικών ειδών, που ανέρχονται συνολικά περίπου στους 290.000 τόνους ετησίως. 
Η χρηματοδοτική αντιπαροχή της ΕΕ στη Μαυριτανία για την πρόσβαση στους αλιευτικούς 
της πόρους ανέρχεται σε 57,5 εκατ. EUR ετησίως. Επιπλέον, η ΕΕ θα διαθέσει κατά τη διάρκεια 
ισχύος του πρωτοκόλλου 16,5 εκατ. EUR ως τομεακή στήριξη.  Το πρωτόκολλο προβλέπει τη 
δυνατότητα επανεξέτασης των ως άνω ποσών πριν την παρέλευση του δεύτερου έτους 
εφαρμογής, προκειμένου οι αλιευτικές δυνατότητες να προσαρμοστούν με βάση στην 
πραγματική αλιευτική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών στόλων στα ύδατα της Μαυριτανίας. 

Η αλιεία αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας της Μαυριτανίας. Συμβάλλει ενεργά στην 
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εθνική ανάπτυξη και αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο των εξαγωγών της χώρας.  Ο τομέας της 
αλιείας διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο όσον αφορά την απασχόληση των νέων και την 
επισιτιστική ασφάλεια.  Για τον λαό της Μαυριτανίας και της Δυτικής Αφρικής, τα ψάρια 
αποτελούν οικονομικά προσιτή πηγή πρωτεϊνών, βιταμινών και βασικών μικροθρεπτικών 
στοιχείων. Ωστόσο, η υπερεκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Μαυριτανίας επιφέρει 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξωθώντας τις τοπικές 
κοινότητες σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας και απώλειας πόρων διαβίωσης. 

Το Εθνικό Πάρκο Banc d’Arguin της Μαυριτανίας είναι η μεγαλύτερη προστατευόμενη 
θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Αφρική. Είναι πλούσιο σε βιοποικιλότητα και καλύπτει το ένα 
τρίτο της ακτογραμμής της Μαυριτανίας. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, η 
εμπορική αλιεία ενέτεινε την πίεση στους θαλάσσιους πόρους του Banc d’Arguin και έθεσε σε 
κίνδυνο τη βιωσιμότητα της αλιείας στην περιοχή. 

Το νέο πρωτόκολλο αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα καθώς και στην προστασία και στήριξη της παραδοσιακής αλιείας 
και των παράκτιων κοινοτήτων. Επίσης, προβλέπει μέτρα ελέγχου και επιτήρησης για την 
παρακολούθηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
αλιευτικές δραστηριότητες παραμένουν σε βιώσιμα επίπεδα.  Στο πλαίσιο αυτό, η παρεχόμενη 
τομεακή στήριξη συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη προόδου όσον αφορά τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Μαυριτανία στους τομείς της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων, 
της προστασίας των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και της διαφάνειας των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Η ισχύουσα συμφωνία σύμπραξης, ως αντίδραση σε ανησυχίες που είχαν εκφραστεί στο 
παρελθόν σχετικά με έλλειψη διαφάνειας και διακυβέρνησης, προβλέπει τη σύσταση μιας 
κοινής επιστημονικής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους της Μαυριτανίας και της 
ΕΕ. Η κοινή επιστημονική επιτροπή θα συγκεντρώνει και θα αναλύει δεδομένα όσον αφορά τα 
αλιευτικά αποθέματα, θα εξετάζει επιστημονικά ζητήματα συναρτώμενα με την εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου και θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες των εθνικών και αλλοδαπών στόλων. 
Τόσο η κοινή επιστημονική επιτροπή όσο και οι μηχανισμοί ελέγχου και επιτήρησης που 
προτείνονται καθιστούν σαφές ότι στόχο της ΕΕ αποτελεί η διασφάλιση της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων από τα ενωσιακά σκάφη.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι το πρωτόκολλο μπορεί δυνητικά να προωθήσει την 
υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και την ανάπτυξη της εθνικής 
αλιευτικής πολιτικής στην Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας και είναι προς το συμφέρον 
αμφότερων των μερών. Για τον λόγο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει την έγκριση 
του πρωτοκόλλου.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
προτείνει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν 
λόγω συμφωνίας.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της 
συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας 
καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας 
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Eider Gardiazabal Rubial 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τρέχουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας της 
Μαυριτανίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής η συμφωνία σύμπραξης) υπογράφηκε 
και τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Αυγούστου 2008 για περίοδο έξι ετών. Η συμφωνία είναι 
σιωπηρά ανανεώσιμη και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει. Το τελευταίο πρωτόκολλο για 
την εφαρμογή της ΣΑΣ, αρχικής διάρκειας τεσσάρων ετών (2015-2019), παρατάθηκε δύο 
φορές για ένα έτος κάθε φορά, λόγω διαπραγματευτικών δυσκολιών στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID 19. Έληξε στις 15 Νοεμβρίου 20211.

Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν η μονογράφηση νέας συμφωνίας σύμπραξης 
και πρωτοκόλλου στις 28 Ιουλίου 2021. Η νέα συμφωνία καλύπτει περίοδο έξι ετών από την 
ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 20, ήτοι από την ημερομηνία 
υπογραφής του από αμφότερα τα μέρη. Είναι δυνατό να ανανεωθεί με σιωπηρή παράταση. 

Το νέο πρωτόκολλο εφαρμογής καλύπτει περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία προσωρινής 
εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 19, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής του από αμφότερα 
τα μέρη. Περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης στη διάρκεια του δεύτερου έτους εφαρμογής εν 
όψει της ενδεχόμενης αναπροσαρμογής των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής 
αντιστάθμισης.

Κύριος στόχος της νέας συμφωνίας είναι η κατάρτιση ενός επικαιροποιημένου πλαισίου το οποίο 
θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της 
εξωτερικής της διάστασης με στόχο τη συνέχιση και την ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας στον τομέα της 
αλιείας. 

1 ΕΕ L 404 της 2.12.2020, σ. 1.  
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Στόχος του πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τα ψηφίσματα και συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη 
Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και της Επιτροπής Αλιείας 
Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF), εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Το νέο 
πρωτόκολλο προβλέπει, για τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών εφαρμογής του, τις ίδιες αλιευτικές 
δυνατότητες με το ισχύον πρωτόκολλο2, με εξαίρεση τα βάρη αναφοράς για τις δύο κατηγορίες 
θυννοειδών για τις οποίες προβλέπεται οριακή αναπροσαρμογή.

Η ετήσια χρηματοδοτική αντιπαροχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 57 500 000 EUR 
για το 2021 και σε 61 625 000 EUR για τα έτη 2022-2025, με βάση:

α) το ετήσιο ποσό για την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, για τις κατηγορίες που 
ορίζονται στο πρωτόκολλο, ύψους 57 500 000 EUR, για τη διάρκεια των δύο πρώτων 
ετών· 

β) τη στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Μαυριτανίας 
ύψους 4 125 000 EUR ετησίως από το 2022 έως το 2025. Η εν λόγω στήριξη 
ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής της Μαυριτανίας στον τομέα της 
βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και θαλασσών καθ' 
όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. 

Το προβλεπόμενο στο στοιχείο α) ποσό θα επανεξεταστεί πριν το τρίτο έτος εφαρμογής του 
πρωτοκόλλου ώστε οι αλιευτικές δυνατότητες να προσαρμοστούν στην πραγματική αλιευτική 
δραστηριότητα των ευρωπαϊκών στόλων στα ύδατα της Μαυριτανίας. 

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται στο 
πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, αυτό δε ισχύει και για το αποθεματικό 
για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ στις αρχές του έτους3.

Εάν, μετά την αναθεώρηση του πρωτοκόλλου, απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις κατά 
παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, η επιτροπή BUDG αναμένεται να 
συμμετάσχει μέσω αίτησης μεταφοράς ή άλλων σχετικών μέτρων4.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να προτείνει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης 
στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας της Μαυριτανίας αφετέρου, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω 
συμφωνίας.

2 ΕΕ L 315 της 01.12.2015, σ. 3.
3 Σύμφωνα με το σημείο 20 της διοργανικής συμφωνίας για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (ΕΕ L 433 
I της 22.12.2020).
4 Σύμφωνα με το σημείο 20 της διοργανικής συμφωνίας για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (ΕΕ L 433 
I της 22.12.2020).
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