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ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ 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 
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2021/99 του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2021 
για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας 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 Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της 
Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 20211,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2021, 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 της2,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της... 2022 σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

– έχοντας υπόψη την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 
8 Αυγούστου 20083,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Μαΐου 2022, προς μια βιώσιμη γαλάζια 
οικονομία στην ΕΕ: ο ρόλος των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας5,

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης της 23ης Ιουνίου 2000 μεταξύ των 
μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), 
αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου 

1 ΕΕ L 34 της 1.2.2021, σ. 1.
2 ΕΕ L 439 της 8.12.2021, σ. 1.
3 ΕΕ L 343 της 8.12.2006, σ. 4.
4 ΕΕ L 439 της 8.12.2021, σ. 3.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0135.
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(συμφωνία του Κοτονού)6,

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO) του 2015 με τίτλο «Voluntary Guidelines for Sefeing 
Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and poverty 
Eradication» (Προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη εξασφάλιση της βιώσιμης 
αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης 
της φτώχειας),

– έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση του 2020 της ομάδας εργασίας του FAO σχετικά 
με την αξιολόγηση των μικρών πελαγικών ιχθύων στα ανοικτά της Βορειοδυτικής 
Αφρικής του έτους 2019,

– έχοντας υπόψη την κοινή αλιευτική πολιτική, ιδίως την εξωτερική της διάσταση,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας,

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά την συνεκτικότητα των πολιτικών για 
την ανάπτυξη όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την προηγούμενη συμφωνία και το πρωτόκολλό της,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της έκτακτης συνεδρίασης της μικτής επιστημονικής 
επιτροπής σχετικά με την αλιευτική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας της Μαυριτανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10 και 12 Φεβρουαρίου 2021,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τη στρατηγική 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον 
σύστημα τροφίμων7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής 
Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0154/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας 
(ΣΣΒΑ) πρέπει να συνάδει με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
για τη διασφάλιση βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν μόνο το 
πλεόνασμα επιτρεπόμενων αλιευμάτων στη χώρα εταίρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τομεακή στήριξη θα πρέπει να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα, 
ιδίως μέσω της στήριξης της αλιείας μικρής κλίμακας, ενισχύοντας παράλληλα την 
τοπική επισιτιστική ασφάλεια και τις τοπικές κοινότητες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

6 ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, TA_P9(2021)0425.
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και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας χρονολογείται από το 1987 και ότι το 
τελευταίο πρωτόκολλο εφαρμογής που είχε αρχική διάρκεια τεσσάρων ετών, από το 
2015 έως το 2019, παρατάθηκε δύο φορές για ένα έτος και έληξε στις 15 Νοεμβρίου 
2021·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και η Μαυριτανία στις 28 Ιουλίου 2021 κατέληξαν σε 
συμφωνία σχετικά με μια νέα σύμπραξη στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και ένα νέο 
πρωτόκολλο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές ΣΣΒΑ έχουν υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και διάφορες αφρικανικές χώρες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρωτόκολλο ισχύει για περίοδο πέντε ετών και 
προβλέπει παρόμοιες αλιευτικές δυνατότητες όπως το προηγούμενο πρωτόκολλο, η δε 
χρηματική αντιπαροχή της Ένωσης για την πρόσβαση σε αλιεύματα ανέρχεται σε 57,5 
εκατ. EUR ετησίως και η συνεισφορά της στην τομεακή στήριξη συνολικά σε 16,5 
εκατ. EUR·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαυριτανία είναι η 
μεγαλύτερη μικτή συμφωνία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπει για σκάφη 10 
κρατών μελών αλιευτικές δυνατότητες για βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη τα οποία, 
όπως ο τόνος, είναι άκρως μεταναστευτικά είδη, εντός των ορίων του διαθέσιμου 
πλεονάσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, και λαμβανομένης υπόψη της αλιευτικής ικανότητας των στόλων της 
Μαυριτανίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεραλίευση μικρών πελαγικών αποθεμάτων, ιδίως της 
φρίσσας, και η μετατροπή τους σε ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια προκαλούν τεράστιες 
ζημίες όχι μόνο στα τοπικά ύδατα, για παράδειγμα μέσω της ρύπανσης που προκαλείται 
από τα λύματα, αλλά και στην επισιτιστική ασφάλεια των τοπικών πληθυσμών σε 
ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η 
Μαυριτανία δεσμεύτηκε να μειώσει και να καταργήσει σταδιακά την παραγωγή 
ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2010, η 
παραγωγή τους έχει τριπλασιαστεί και τα εργοστάσια εργοστασίων ιχθυαλεύρων στη 
Μαυριτανία και στις γειτονικές χώρες έχουν επεκταθεί·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, 
αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και διαφάνεια όσον 
αφορά τα αλιεύματα και τις άδειες αλιείας, προκειμένου τα παράκτια κράτη να 
προσδιορίσουν το διαθέσιμο πλεόνασμα κοινών αποθεμάτων μικρών πελαγικών ειδών 
και να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις διαχείρισης σχετικά με τα αποθέματα μπορούν 
να λαμβάνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε εκείνα να μην αλιεύονται πέραν των ορίων 
που συστήνει η επιστήμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη διαχείριση των 
μικρών πελαγικών ειδών στη Μαυριτανία, η έκθεση της έκτακτης συνεδρίασης της 
μικτής επιστημονικής επιτροπής του 2021, υποστήριξε τη λήψη πρόσθετων μέτρων για 
τη μείωση των αλιευτικών προσπαθειών στην αλιευτική ζώνη των 15 ναυτικών μιλίων 
της χώρας, όπως τη θέσπιση ποσοστώσεων για τα αποθέματα για τα οποία έχει 
επιστημονικώς επιβεβαιωθεί η υπερεκμετάλλευση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη του αλιευτικού κλάδου στο πλαίσιο του νέου 
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πρωτοκόλλου προσανατολίζεται σε οκτώ άξονες παρέμβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας και 
των παράκτιων κοινοτήτων, η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, η ενίσχυση του 
ελέγχου και της επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η τεχνική συνδρομή 
στις αρχές της Μαυριτανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικτή επιτροπή θα εγκρίνει 
πολυετές τομεακό πρόγραμμα για τη χρήση της εν λόγω στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αρχές της Μαυριτανίας έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν τελική έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της τομεακής στήριξης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι με το νέο πρωτόκολλο συστήνεται νέο συντονιστικό όργανο 
(cellule de coordination) για την υποστήριξη της υλοποίησης των προβλεπόμενων στο 
πρόγραμμα έργων, το οποίο θα είναι αρμόδιο να παρακολουθεί τις αποφάσεις της 
μικτής επιτροπής·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 του νέου πρωτοκόλλου επιτρέπει στην Ένωση και 
τη Μαυριτανία να επανεξετάσουν τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το τρίτο έτος 
εφαρμογής, με μέριμνα για τη βιωσιμότητα των πόρων στην αλιευτική ζώνη και 
προσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής της ΕΕ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρωτόκολλο εισάγει στην κατηγορία 6 (αστακός) 
διαφορετικά τέλη για τους πλοιοκτήτες, τα οποία ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
αγοραία αξία κάθε συγκεκριμένου αλιευόμενου πελαγικού είδους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 της νέας συμφωνίας ορίζει ότι ο στόλος της 
Ένωσης τυγχάνει των ίδιων τεχνικών όρων αλιείας και πρόσβασης στους αλιευτικούς 
πόρους που ισχύουν για όλους τους στόλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο άρθρο 
απαιτεί την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και υποχρεώνει τη Μαυριτανία να 
δημοσιοποιεί κάθε συμφωνία η οποία παραχωρεί άδεια σε ξένα σκάφη στην αλιευτική 
της ζώνη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρωτόκολλο τροποποιεί και διευρύνει την αλιευτική 
ζώνη για τα μικρά πελαγικά είδη για τα σκάφη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
άρθρο 9 του πρωτοκόλλου απαιτείται από τη Μαυριτανία να καταρτίσει, εντός έξι 
μηνών από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης για την 
αλιεία μικρών πελαγικών ειδών, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλους τους στόλους που 
αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας ως προϋπόθεση για τον καθορισμό της νέας 
αλιευτικής ζώνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 7,5 εκατ. EUR από τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης εξαρτώνται από την έγκριση αυτού του σχεδίου διαχείρισης 
από τη μικτή επιτροπή·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πρωτόκολλο επιτρέπει σε εξαιρετικές περιστάσεις στα 
ενωσιακά σκάφη να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους εκτός των λιμένων της 
Μαυριτανίας, κάτι που αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα των δραστηριοποιούμενων στη 
Μαυριτανία αλιευτικών σκαφών της ΕΕ·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προηγούμενου 
πρωτοκόλλου, ζήτησε τη θέσπιση περιφερειακού πλαισίου διαχείρισης για την 
εκμετάλλευση των κοινών αποθεμάτων μικρών πελαγικών ειδών και μαύρου 
μερλούκιου, όπως απαιτεί το άρθρο 63 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας·
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1. επικροτεί τη σύναψη νέας συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και 
νέου πρωτοκόλλου μεταξύ της Ένωσης και της Μαυριτανίας, με σκοπό τη βελτίωση 
και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης συμφωνίας· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στο 
εξής δεν θα απαιτούνται πρόσθετες μονοετείς παρατάσεις του προηγούμενου 
πρωτοκόλλου ή ότι αυτές θα λύονται εάν δεν είναι απολύτως αναγκαίες, χωρίς να 
βλάπτεται ο ευρωπαϊκός στόλος· επικροτεί επίσης την αναβάθμιση της συμφωνίας 
σύμπραξης σε πλήρη ΣΣΒΑ και επισημαίνει ότι αυτά τα είδη συμφωνιών αποτελούν 
καλή βάση για τη συνεργασία όσον αφορά τη διακυβέρνηση των ωκεανών και τη 
βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων· τονίζει πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
ότι οι αρχές της βιώσιμης διαχείρισης, όπως κατοχυρώνονται στην κοινή αλιευτική 
πολιτική, αντικατοπτρίζονται στις αλιευτικές συμφωνίες της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους·

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή ενισχύει την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, 
διοικητική και επιστημονική συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας, 
τη συμβολή στη βελτίωση της διακυβέρνησης των ωκεανών, την καταπολέμηση της 
παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συμβολή στη διαφανή εφαρμογή της 
συμφωνίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ. 188 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την εργασία στον τομέα της 
αλιείας· υπογραμμίζει ότι η σύμπραξη πρέπει να παρέχει εγγυήσεις και προστασία σε 
όλους τους εργαζομένους στα σκάφη της ΕΕ· τονίζει τη σημασία του θεμιτού 
ανταγωνισμού για όλους τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της 
Μαυριτανίας·

4. αναγνωρίζει τη σημασία της νέας συμφωνίας και του νέου πρωτοκόλλου όσον αφορά 
αφενός τις σημαντικές αλιευτικές δυνατότητες για τον ενωσιακό στόλο και αφετέρου τη 
δημιουργία πλαισίου συνεχούς διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και 
Μαυριτανίας, ιδίως στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας και της 
διατήρησης του ευρωπαϊκού στόλου·

5. καλεί τη Μαυριτανία να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει υπεραλίευση μικρών 
πελαγικών ειδών, να παύσει και να εξαλείψει σταδιακά τις αρνητικές επιπτώσεις που 
επιφέρει η βιομηχανία ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων στη Μαυριτανία· καλεί την ΕΕ, στο 
πλαίσιο της ΣΣΒΑ, να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων· επισημαίνει ότι τα 
ψάρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρωτίστως για ανθρώπινη κατανάλωση και όχι 
ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων, και ότι είναι σημαντικό οι 
τοπικές αρχές να συμμετέχουν και να συνεργάζονται σε αυτό το πλαίσιο·

6. επιδοκιμάζει την απαίτηση του νέου πρωτοκόλλου για τη Μαυριτανία περί 
δημοσίευσης σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση των μικρών πελαγικών ειδών, το οποίο 
θα ισχύει για όλα τα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας· παροτρύνει τη 
Μαυριτανία να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της έκθεσης του 2021 της έκτακτης 
συνεδρίασης της μικτής επιστημονικής επιτροπής και να εφαρμόσει, όπου απαιτείται, 
μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προληπτική προσέγγιση κατά την κατάρτιση του εν 
λόγω σχεδίου·

7. τονίζει τη δέσμευση των μερών να προωθήσουν τη διαχείριση της αλιείας με βάση την 
απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων που δραστηριοποιούνται 
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στην περιοχή και επισημαίνει ότι τα σκάφη της Ένωσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε κατάλληλο μερίδιο των πλεοναζόντων αλιευτικών πόρων σύμφωνα με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις·

8. επιδοκιμάζει τις ρήτρες διαφάνειας και απαγόρευσης των διακρίσεων που 
περιλαμβάνονται στη νέα συμφωνία και το νέο πρωτόκολλο και παροτρύνει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και τήρηση των εν λόγω ρητρών· 
σημειώνει ότι κανόνες διαφάνειας υπήρχαν ήδη στην προηγούμενη συμφωνία, αλλά δεν 
είχαν τηρηθεί πλήρως·

9. ζητεί από τη Μαυριτανία να ενημερώσει την Επιτροπή για όλες τις δημόσιες και 
ιδιωτικές συμφωνίες που έχει συνάψει με αλλοδαπά σκάφη που αλιεύουν στην 
αλιευτική της ζώνη, συμπεριλαμβανομένων σκαφών τρίτων χωρών, και οι πληροφορίες 
αυτές να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση που θα διαβιβάσει η Επιτροπή στο 
Κοινοβούλιο· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, ορισμένες 
αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες δεν έχουν δημοσιευτεί από τη Μαυριτανία·

10. σημειώνει την ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτείται από το πρωτόκολλο σχετικά με 
τις αναφορές για δραστηριότητες αλλοδαπών στόλων καθώς και εγχώριων αλλοδαπής 
ιδιοκτησίας που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της Μαυριτανίας· καλεί τη Μαυριτανία 
να παράσχει πλήρη, σαφή και εύχρηστη ενημέρωση στην Επιτροπή για όλα τα σκάφη 
που αλιεύουν στα ύδατά της που θα επιτρέπει τον σχηματισμό μιας σαφούς και 
σφαιρικής εικόνας σχετικά με την συνολική αλιευτική δραστηριότητα, τα αλιεύματα 
ανά είδος και την κατάσταση των αποθεμάτων· καλεί την Μαυριτανία να 
δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές· σημειώνει ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για 
τον υπολογισμό του «πλεονάσματος» σύμφωνα με το πνεύμα της Σύμβασης του ΟΗΕ 
για το Δίκαιο της Θάλασσας·

11. επικροτεί τη δημοσίευση από τη Μαυριτανία της πρώτης έκθεσης για την πρωτοβουλία 
για τη διαφάνεια της αλιείας· σημειώνει ότι η έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες από το 
ημερολογιακό έτος 2018· καλεί τη Μαυριτανία να δημοσιεύσει τα πλέον πρόσφατα 
δεδομένα·

12. εκφράζει την ανησυχία του για την πρακτική της μετανηολόγησης στα ύδατα της 
Μαυριτανίας ειδικότερα και στην περιοχή γενικότερα·

13. θεωρεί ότι η Ένωση, δεδομένου του δικτύου των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης και 
των ΣΣΒΑ που ισχύουν στη βορειοδυτική Αφρική, καλείται να διαδραματίσει ρόλο 
στην ενθάρρυνση της Μαυριτανίας και των γειτονικών της χωρών να εντείνουν τη 
συνεργασία για τη διαχείριση των κοινών αποθεμάτων, κυρίως όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των αποθεμάτων και των αλιευτικών δυνατοτήτων, όπως είναι τα 
σημαντικά για την τοπική επισιτιστική ασφάλεια αποθέματα· επισημαίνει συγκεκριμένα 
τη σημασία της ενεργού συνεργασίας της Ένωσης με τους εταίρους της στην περιοχή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη αποφάσεων βιώσιμης διαχείρισης στις σχετικές 
περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας· καλεί την ΕΕ, την Μαυριτανία και 
τις γειτονικές χώρες να στηρίξουν την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού 
πλαισίου διαχείρισης για τα κοινά αποθέματα, μέσω της σύστασης περιφερειακής 
οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας για τα αποθέματα αυτά και την έναρξη διεθνούς 
διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες χώρες·
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14. επικροτεί τη δέσμευση όλων των μερών να εφαρμόσουν τη συμφωνία με διαφάνεια και 
με βάση τη συμφωνία του Κοτονού όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση· ζητεί να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένου 
του αλιευτικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας· σημειώνει ότι η μη 
εφαρμογή της συμφωνίας του Κοτονού σε συνάρτηση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου σύμφωνα με 
το άρθρο 21 και το άρθρο 14·

 15. σημειώνει ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση του προηγούμενου πρωτοκόλλου 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, η Μαυριτανία και η ΕΕ κατέλαβαν παρόμοιο 
μερίδιο προστιθέμενης αξίας της τάξης του 40 και 45 % η καθεμία· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι η προστιθέμενη αξία που δημιουργούν για τη Μαυριτανία οι δραστηριότητες των 
σκαφών της ΕΕ είναι σχετικά χαμηλή ελλείψει οικονομικών αλληλεπιδράσεων στην 
ξηρά· καλεί, εν προκειμένω, την ΕΕ να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης αυτής της 
κατάστασης στο πλαίσιο του νέου πρωτοκόλλου·

16. σημειώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Μαυριτανία κατά την απορρόφηση της 
τομεακής στήριξης· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να παράσχει τεχνική υποστήριξη 
για την προετοιμασία και την εφαρμογή του πολυετούς τομεακού προγράμματος και να 
ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητες της Μαυριτανίας, ιδίως όσον αφορά το νέο 
συντονιστικό όργανο·

17. θεωρεί ότι η τομεακή στήριξη συνιστά βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του 
αλιευτικού κλάδου της Μαυριτανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες 
κοινότητες·

18. επικροτεί την τομεακή στήριξη στο πλαίσιο των αξόνων 6 και 7· καλεί τη μικτή 
επιτροπή να προωθήσει έργα υποδομής που θα οδηγήσουν σε αύξηση της τοπικής 
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων και να χρηματοδοτήσει έργα που ωφελούν άμεσα 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αλιείας μικρής κλίμακας της Μαυριτανίας·

19. ζητεί περισσότερα έργα τομεακής στήριξης για να βοηθηθούν οι γυναίκες στον 
αλιευτικό κλάδο της Μαυριτανίας και ιδίως εκείνες που ασχολούνται με τη 
μεταποίηση· αναγνωρίζει τη σημασία των εν λόγω έργων για την τοπική επισιτιστική 
ασφάλεια και ζητεί να προσκληθούν οι γυναίκες να συμμετάσχουν σε εργαστήρια για 
την παρουσίαση και τον προγραμματισμό υποστηρικτικών δράσεων·

20. επισημαίνει ότι ένα από τα γενικά προβλήματα της τομεακής στήριξης στις ΣΣΒΑ της 
Ένωσης είναι η έλλειψη προβολής, προσβασιμότητας και διαφάνειας· επικροτεί , ως εκ 
τούτου, τα μέτρα προβολής και δημοσιότητας που λαμβάνονται όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, τα οποία 
καθιστούν τα οφέλη του πλήρως ορατά και προσβάσιμα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους· σημειώνει ότι απαιτείται βελτιωμένη εφαρμογή και αξιοποίηση 
προκειμένου να αυξηθεί η τομεακή στήριξη και η αποτελεσματικότητά της·

21. καλεί την Επιτροπή και την Μαυριτανία να βελτιώσουν και να επιταχύνουν την 
εφαρμογή της τομεακής στήριξης και να αυξήσουν την διαφάνεια, ιδίως στον τομέα 
των αδειών αλιείας· επικροτεί, ως εκ τούτου, τη δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά 
με τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιείται η τομεακή στήριξη και ζητεί αυτές να 
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καταστούν προσιτές στο κοινό· προτείνει να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο οι δράσεις ή 
τα μέτρα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία ή αντίκτυπο στα τμήματα της επικράτειας 
ή της κοινωνίας της Μαυριτανίας που είναι επιλέξιμα για την εν λόγω τομεακή 
βοήθεια·

22. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα 
αποθέματα στα ύδατα της Μαυριτανίας και ότι η εφαρμογή της ΣΣΒΑ πρέπει να 
βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις· πιστεύει ότι η 
τομεακή στήριξη θα πρέπει να αξιοποιείται για τη στήριξη της παραδοσιακής αλιείας 
και κατά προτεραιότητα για τη βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα 
ιχθυαποθέματα, ιδίως τα κοινά αποθέματα μικρών πελαγικών ειδών όπως το είδος 
φρίσσα και το σαυρίδι, και τις δραστηριότητες ελέγχου και επιτήρησης όλων των 
στόλων που αλιεύουν στους ιχθυότοπούς τους·

23. τονίζει τη σημασία των επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα αποθέματα, μιας 
κατάλληλης συλλογής δεδομένων και της καλύτερης παρακολούθησης, ούτως ώστε το 
νέο πρωτόκολλο να μπορεί να αυξήσει και να βελτιώσει την κάλυψη από 
επιστημονικούς παρατηρητές, κάτι που θα πρέπει να αποτελεί ιδίως στόχο για τα 
αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών·

24. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή και τις ανταλλαγές μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής της, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των 
διαφορετικών ειδών και τη λειτουργία της συμφωνίας·

25. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το νέο πρωτόκολλο επιτρέπει κατά το τρίτο έτος εφαρμογής 
του την προσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής της ΕΕ και των αλιευτικών 
δυνατοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τη 
δυνατότητα αυτή·

26. επιδοκιμάζει τους νέους κανόνες σχετικά με τα τέλη των πλοιοκτητών και ευελπιστεί 
ότι τόσο αυτό όσο και άλλες βελτιώσεις που επήλθαν στο πρωτόκολλο, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των σκαφών της Ένωσης να εκφορτώνουν, σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, τα αλιεύματά τους σε λιμένες εκτός Μαυριτανίας, θα 
οδηγήσουν σε καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων στο 
μέλλον·

27. επικροτεί και αναγνωρίζει το γεγονός ότι πλοιοκτήτες της Ένωσης με μηχανότρατες-
ψυγεία πελαγικής αλιείας και σκάφη αλιείας γαρίδας που αλιεύουν στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου θα πρέπει να εξακολουθήσουν να συμβάλλουν, εν είδη αμοιβής σε είδος, 
στην πολιτική διανομής ιχθύων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, με τη δέσμευση του 2 
% των πελαγικών αλιευμάτων τους που μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται στο τέλος 
μιας αλιευτικής εξόρμησης για την εθνική εταιρεία διανομής ψαριών (Société nationale 
de distribution de poisson)· επισημαίνει ότι η τοπική κατανάλωση ιχθύων αυξάνεται 
στη Μαυριτανία· καλεί την Επιτροπή και τις μαυριτανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η 
συνεισφορά αυτή θα φθάσει πραγματικά στον πληθυσμό και δεν θα καταλήξει σε 
εργοστάσια ιχθυάλευρων·

28. υπογραμμίζει τη δέσμευση όλων των αλιέων στα σκάφη της ΕΕ να εφαρμόζονται οι 
αρχές και τα δικαιώματα που προστατεύονται από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 
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(ΔΟΕ), προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία· 
εκτιμά ότι εν λόγω εφαρμογή θα πρέπει να ελέγχεται·

29. επιδοκιμάζει την απασχόληση ειδικευμένων Μαυριτανών ναυτικών σε σκάφη της 
Ένωσης με συμβάσεις που τηρούν τα πρότυπα της ΔΟΕ και περιλαμβάνουν παροχή 
κοινωνικής ασφάλισης· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την 
απασχόληση ασκουμένων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων ατόμων 
στο τομεακό πρόγραμμα·

30. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις ΣΣΒΑ ως βασικό στοιχείο της εταιρικής 
σχέσης της ΕΕ με την Αφρική·

31. επικροτεί τα έργα που χρηματοδοτούνται από την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στη 
Μαυριτανία, όπως το «Promopeche» που αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και στην κατάρτιση νέων στον τομέα της παραδοσιακής αλιείας· καλεί την Επιτροπή να 
βελτιώσει την ευθυγράμμιση και τη συνοχή μεταξύ της ΣΣΒΑ και των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών·

32. τονίζει ότι η αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής κλίμακας, αποτελεί 
σημαντικό τομέα για την οικονομία της Μαυριτανίας και είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και 
τις ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους, καθώς και για τη 
διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης για όλους· 
υποστηρίζει, επομένως, τη λήψη μέτρων για τη σημαντική αύξηση της ανθεκτικότητας 
των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων 
και των παράκτιων κοινοτήτων, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της 
διάβρωσης των ακτών· επιμένει ότι οι επενδύσεις στην αλιεία πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται σαφώς με τους ΣΒΑ του ΟΗΕ και να μην θέτουν σε κίνδυνο τις 
ανάγκες των παράκτιων κοινοτήτων· επιμένει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
προβλέπεται στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας θα πρέπει να κατανεμηθεί κατά τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τον θεμελιώδη ρόλο των παράκτιων κοινοτήτων· 

33. ζητεί την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και την 
ενίσχυση των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πόρους και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να ενσωματωθούν συμμετέχουν πλήρως στη διαχείριση των 
θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών· υπενθυμίζει ότι η αποκατάσταση της θαλάσσιας 
και παράκτιας βιοποικιλότητας στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες και συμβάλλει στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν· υπογραμμίζει την 
ανάγκη τακτικής διαβούλευσης με τις παράκτιες κοινότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας εφαρμογής·

34. αναγνωρίζει ότι οι αγορές και οι παραγωγοί της ΕΕ εξαρτώνται από τις εισαγωγές 
ψαριών από τη Μαυριτανία, μεταξύ άλλων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα τροφίμων στους καταναλωτές της ΕΕ·

35. ζητεί οι περαιτέρω προσπάθειες της ΕΕ στο πλαίσιο της εν λόγω ΣΣΒΑ να 
επικεντρωθούν στον τερματισμό των επιζήμιων και μη βιώσιμων αλιευτικών 
επιδοτήσεων στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και άλλων διεθνών 
οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παράνομη αλιεία· 
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36. ζητεί να τηρείται και να εφαρμόζεται δεόντως το νομικό κεκτημένο της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον 
τομέα της αλιείας στη Μαυριτανία και στην ευρύτερη περιοχή· 

37. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.



RR\1256494EL.docx 13/24 PE704.887v02-00

EL

20.4.2022

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Αλιείας

όσον αφορά πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος 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
(2021/0300M(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Rosa Estaràs Ferragut

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντική αγορά για τα ιχθυάλευρα και τα 
ιχθυέλαια που παράγονται στη Μαυριτανία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η Μαυριτανία δεσμεύτηκε να μειώσει και να 
καταργήσει σταδιακά την παραγωγή ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων έως το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2010, η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων έχει 
τριπλασιαστεί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, 
αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου και διαφάνεια όσον αφορά 
τα αλιεύματα και τις άδειες αλιείας, προκειμένου τα παράκτια κράτη να προσδιορίσουν 
το διαθέσιμο πλεόνασμα κοινών αποθεμάτων μικρών πελαγικών ειδών τα οποία επί του 
παρόντος αλιεύονται σε αριθμούς που υπερβαίνουν εκείνους των επιστημονικών ορίων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προηγούμενου 
πρωτοκόλλου, ζήτησε τη θέσπιση περιφερειακού πλαισίου διαχείρισης για την 
εκμετάλλευση των κοινών αποθεμάτων μικρών πελαγικών ιχθύων και των κοινών 
αποθεμάτων μαύρου μερλούκιου, όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 63 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινά αποθέματα μικρών πελαγικών ειδών —στα οποία 
βασίζονται οι παραδοσιακοί αλιείς για την επιβίωση και την επισιτιστική τους 
ασφάλεια— υφίστανται υπερεκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για τα εν 
λόγω ψάρια αυξάνεται με την επέκταση των εργοστασίων ιχθυαλεύρων ξένης 
ιδιοκτησίας στη Μαυριτανία και στις γειτονικές χώρες, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την 
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επισιτιστική ασφάλεια και εγείρουν ανησυχίες για περιβαλλοντική ρύπανση σε τοπικό 
επίπεδο, όπως από μη επεξεργασμένα απόβλητα·

1. επικροτεί τη νέα κατεύθυνση που υιοθετήθηκε στις συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα 
της βιώσιμης αλιείας (στο εξής: ΣΣΒΑ) και στα πρωτόκολλα εφαρμογής τους, που 
αντικατοπτρίζουν δεόντως τις προτεραιότητες της ΕΕ και τις κατευθύνσεις της 
εξωτερικής πολιτικής· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ στην αρχή της συνοχής των 
πολιτικών για την ανάπτυξη και την ανάγκη οι ΣΣΒΑ και τα πρωτόκολλα εφαρμογής 
τους να συνάδουν με την εν λόγω αρχή, τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και 
τα διαθέσιμα δεδομένα, το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα 
το 2030 και τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

2. αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΣΣΒΑ στη διαχείριση της 
αλιείας, την επιστημονική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και τη διαφάνεια σχετικά με 
τις αλιευτικές δραστηριότητες, με τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου συστήματος 
βιώσιμης διαχείρισης για την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και την ενίσχυση 
της βιωσιμότητας και της χρηστής διακυβέρνησης στις χώρες εταίρους της ΕΕ και 
παγκοσμίως· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ΣΣΒΑ πρέπει να βασίζονται στην 
ενεργό συμμετοχή της ΕΕ και των χωρών εταίρων, ενώ πρέπει να συμβάλλουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα μικρής κλίμακας σε τρίτες χώρες και στην 
τοπική επισιτιστική ασφάλεια· επιμένει ότι το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες και προτεραιότητες της Μαυριτανίας·

3. τονίζει ότι η αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής κλίμακας, αποτελεί 
σημαντικό τομέα για την οικονομία της Μαυριτανίας και είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τις ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τις 
γυναίκες και τους νέους, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, καθώς και για τη 
διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης για όλους· 
υποστηρίζει, επομένως, τη λήψη μέτρων για τη σημαντική αύξηση της ανθεκτικότητας 
των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων 
και των παράκτιων κοινοτήτων, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της 
διάβρωσης των ακτών· επιμένει ότι οι επενδύσεις στην αλιεία πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται σαφώς με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και να μην 
θέτουν σε κίνδυνο τις ανάγκες των παράκτιων κοινοτήτων· επιμένει ότι η 
χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπεται στο πλαίσιο της ΣΣΒΑ με τη Μαυριτανία 
θα πρέπει να κατανεμηθεί κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τον θεμελιώδη ρόλο των 
παράκτιων κοινοτήτων·

4. επικροτεί το γεγονός ότι στόχος του νέου πρωτοκόλλου είναι να συμβάλει στην 
υπεύθυνη αλιεία και στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων υπό καλύτερες 
τεχνικές και επιχειρησιακές συνθήκες και με όρους πλήρους διαφάνειας, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα και να 
γίνουν σεβαστές οι δραστηριότητες των παράκτιων και παραδοσιακών αλιευτικών 
στόλων της Μαυριτανίας·

5. υπογραμμίζει ότι η εταιρική σχέση πρέπει να παρέχει εγγυήσεις και να προστατεύει 
τους Μαυριτανούς αλιείς μικρής κλίμακας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, μεταξύ 
άλλων και από τους αλιείς της ΕΕ, ενώ δεν πρέπει να υπονομεύει τις τοπικές 
κοινότητες·
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6. επικροτεί το γεγονός ότι στο νέο πρωτόκολλο το βάρος αναφοράς για τα χταπόδια 
διατηρήθηκε στο μηδέν, ώστε να προορίζεται για τους εθνικούς παραδοσιακούς αλιείς 
δεδομένου ότι το χταπόδι είναι καίριας σημασίας για την τοπική τους ανάπτυξη· 
εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα επικείμενα επιστημονικά 
προγράμματα και/ή αξιολογήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για την 
αναθεώρηση των ορίων αλιευμάτων κεφαλόποδων· υπογραμμίζει ότι αυτά τα 
αλιεύματα κεφαλόποδων θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για τους 
παραδοσιακούς αλιείς, συνεκτιμώντας την υψηλή προστιθέμενη αξία τους για τον 
τομέα της παραδοσιακής αλιείας·

7. επισημαίνει ότι όλα τα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση μόνο στα πλεονάζοντα ιχθυαποθέματα και ενθαρρύνει κάθε 
προσπάθεια συλλογής αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων για τον ακριβή 
προσδιορισμό των αλιευτικών αποθεμάτων· τονίζει την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια 
και βελτίωση της συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο αυτό· ενθαρρύνει τη Μαυριτανία να 
ενισχύσει το IMROP (Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών της 
Μαυριτανίας), ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση 
των εκφορτώσεων, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοστώσεων 
αναφοράς·

8. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό της υπεραλίευσης μικρών 
πελαγικών ειδών και της κατάστασης που προκαλείται από τις αρνητικές επιπτώσεις 
της βιομηχανίας ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων στη Μαυριτανία, στην οποία βασίζονται 
οι κλάδοι της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας της ΕΕ·

9. επιδοκιμάζει την απαίτηση του νέου πρωτοκόλλου για τη Μαυριτανία περί 
δημοσίευσης σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση των μικρών πελαγικών ειδών, το οποίο 
θα ισχύει για όλα τα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας· καλεί μετ’ 
επιτάσεως τη Μαυριτανία, κατά την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου, να υιοθετήσει 
φιλόδοξα μέτρα που να συνάδουν με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την 
προστασία των αλιευτικών πόρων στους οποίους βασίζονται οι τοπικές κοινότητες·

10. καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της ως προς αυτό υποστηρίζοντας την 
εφαρμογή ενός περιφερειακού πλαισίου διαχείρισης για την εκμετάλλευση των κοινών 
αποθεμάτων μικρών πελαγικών ειδών, τη σύσταση περιφερειακής οργάνωσης 
διαχείρισης της αλιείας για τα αποθέματα αυτά και την έναρξη διεθνούς διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες χώρες·

11. επικροτεί τις απαιτήσεις διαφάνειας του νέου πρωτοκόλλου όσον αφορά τη δημοσίευση 
από τη Μαυριτανία όλων των δημόσιων και ιδιωτικών συμφωνιών με ξένα σκάφη στην 
αλιευτική ζώνη της και των σχετικών με τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μαυριτανία 
συμφωνιών· καλεί τη Μαυριτανία να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές και να 
δημοσιεύσει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα το ταχύτερο, σε συμφωνία με τις 
υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της αλιείας· εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένες αλιευτικές συμφωνίες συναφθείσες με 
ξένες χώρες δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιευθεί από τη Μαυριτανία·

12. επικροτεί τη συνιστώσα τομεακής στήριξης που περιλαμβάνεται στο νέο πρωτόκολλο 
σχετικά με τη βελτίωση της βιωσιμότητας της αλιείας στη Μαυριτανία· θεωρεί ότι το 
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ποσό θα μπορούσε να έχει αυξηθεί περαιτέρω και παροτρύνει τη Μαυριτανία να το 
αξιοποιήσει για τη βελτίωση της έρευνας και της ανάλυσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στα είδη και τη μετανάστευσή τους 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που απαιτεί ειδική παρακολούθηση, καθώς και 
επιτήρηση και έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, στήριξη των παράκτιων 
κοινοτήτων και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας της 
Μαυριτανίας· ζητεί να αυξηθούν οι χερσαίες επενδύσεις και η τομεακή στήριξη, σε 
συνδυασμό με άλλες δράσεις, να λειτουργήσει ως καταλύτης για χερσαίες επενδύσεις 
με στόχο τη βελτίωση της χρήσης των αλιευμάτων για ανθρώπινη κατανάλωση, η οποία 
είναι απαραίτητη για την αποφυγή της μαζικής μεταποίησης των ψαριών σε άλευρα και 
έλαια· πιστεύει ότι η τομεακή στήριξη θα πρέπει να αξιοποιείται για τη βελτίωση των 
επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα ιχθυαποθέματα, ιδίως τα κοινά αποθέματα 
μικρών πελαγικών ειδών όπως το είδος φρίσσα και το σαυρίδι, η οποία είναι καίριας 
σημασίας για τον υπολογισμό του πλεονάσματος· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων δαπανών τομεακής στήριξης 
είναι μια διαφανής και συμμετοχική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι 
επιστημονικές και τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών 
μεταποιητών ιχθύων· καλεί τη μικτή επιτροπή να προωθήσει έργα υποδομής που θα 
οδηγήσουν σε αύξηση της τοπικής κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων και να 
χρηματοδοτήσει έργα που ωφελούν άμεσα ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αλιείας 
μικρής κλίμακας της Μαυριτανίας· καλεί επίσης την Επιτροπή και τη Μαυριτανία να 
δημοσιεύουν προορατικά ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους τρόπους με χρήσης της 
τομεακής στήριξης·

13. ζητεί την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και την 
ενίσχυση των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πόρους και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαχείριση των θαλάσσιων και 
παράκτιων περιοχών· υπενθυμίζει ότι η αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας 
βιοποικιλότητας στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες και συμβάλλει στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν· υπογραμμίζει την ανάγκη 
τακτικής διαβούλευσης με τις παράκτιες κοινότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας εφαρμογής·

14. επικροτεί το γεγονός ότι πλοιοκτήτες της Ένωσης με μηχανότρατες-ψυγεία πελαγικής 
αλιείας και σκάφη αλιείας γαρίδας που αλιεύουν στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου θα 
συμβάλλουν, εν είδη αμοιβής σε είδος, στην πολιτική διανομής ιχθύων σε ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη, με τη δέσμευση του 2 % των πελαγικών αλιευμάτων τους που 
μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται στο τέλος μιας αλιευτικής εξόρμησης για την 
εθνική εταιρεία διανομής ψαριών (SNDP)· επισημαίνει ότι η τοπική κατανάλωση 
ιχθύων αυξάνεται στη Μαυριτανία· τονίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ωφελούν την 
τοπική αγορά εργασίας και τις παράκτιες κοινότητες·

15. καλεί την Επιτροπή και την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας να διασφαλίσουν 
ότι οι παραδοσιακοί αλιείς μικρής κλίμακας και οι μεταποιητές ιχθύων μικρής κλίμακας 
δύνανται να βιοποριστούν προωθώντας μια βιώσιμη τοπική γαλάζια οικονομία, 
αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας τη θέση των γυναικών και των νέων, οι οποίοι 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην πώληση και την μεταποίηση ιχθύων, στηρίζοντας 
τους μέσω χρηματοδοτούμενων από την τομεακή στήριξη έργων, με τη θέσπιση ορίων 
αλιείας στα σκάφη και με την προστασία των αλιευτικών ζωνών από τις οποίες 
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εξαρτώνται οι αλιείς μικρής κλίμακας για την επιβίωσή τους·

16. επιδοκιμάζει την απασχόληση ειδικευμένων Μαυριτανών ναυτικών σε σκάφη της 
Ένωσης με συμβάσεις που τηρούν τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και 
προβλέπουν παροχή κοινωνικής ασφάλισης· επικροτεί τα έργα που χρηματοδοτούνται 
από την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στη Μαυριτανία, όπως το «Promopeche», το 
οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην κατάρτιση νέων στον 
τομέα της παραδοσιακής αλιείας·

17. τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την πρόληψη της παράνομης, 
αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση των 
αλιευτικών αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα και καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η 
ρήτρα διαφάνειας περιλαμβάνει αλιευτικούς πόρους που αλιεύονται από ξένους 
στόλους μέσω τοπικών αλιέων και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 
κρατών μελών που δεν διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εξωτερικών στόλων τους· 
τονίζει την ανάγκη να περιοριστεί η χρήση των σημαιών ευκαιρίας και μετανηολόγησης 
και να αντιμετωπιστεί η μεταφόρτωση στη θάλασσα, ιδίως στα ύδατα της Μαυριτανίας 
και στην περιοχή γενικότερα, δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικά εργαλεία για την 
κάλυψη των κενών της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας·

18. εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων και η καταναγκαστική εργασία σε αλιευτικά 
σκάφη που διεξάγουν παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες στη Δυτική Αφρική·

19. καλεί την Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 21 της ΣΣΒΑ με τη Μαυριτανία και το 
άρθρο 14 του νέου πρωτοκόλλου εφαρμογής, να εστιάσει στα ανθρώπινα δικαιώματα 
στη Μαυριτανία, μεταξύ άλλων στον αλιευτικό τομέα· προειδοποιεί ότι, ενώ είναι 
επίσημα παράνομη στη Μαυριτανία, η πρακτική της δουλείας εξακολουθεί να 
υφίσταται στη χώρα και έχει καταδικαστεί επανειλημμένα κατά τα προηγούμενα έτη 
από το Κοινοβούλιο.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Κύριο Karleskind
Πρόεδρο
Επιτροπή Αλιείας
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, καθώς και του πρωτόκολλου εφαρμογής της εν 
λόγω συμφωνίας (2021/0300M(NLE))

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ανέλαβε να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Ιανουαρίου 
2022, αποφάσισε να διαβιβάσει τη γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Μαρτίου 
2022. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Αλιείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Bernd Lange
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. επισημαίνει ότι η αλιευτική συμφωνία με τη Μαυριτανία είναι η σημαντικότερη από τις 
τρέχουσες αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι η Μαυριτανία 
είναι μακροπρόθεσμος στενός εταίρος στον τομέα της αλιείας. Η πρώτη διμερής 
αλιευτική συμφωνία χρονολογείται από το 1987. Οι αλιευτικές συμφωνίες στην περιοχή 
αυτή αποτελούσαν πάντοτε σημαντικό μέρος του διμερούς εμπορίου· 

2. αναγνωρίζει ότι οι αγορές και οι παραγωγοί της ΕΕ εξαρτώνται από τις εισαγωγές 
ψαριών από τη Μαυριτανία, μεταξύ άλλων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα τροφίμων στους καταναλωτές της ΕΕ·

3. τονίζει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι βιώσιμες, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπεραλίευση, να παραμείνουν μακροπρόθεσμος πόρος 
και για τα δύο μέρη της σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας, η οποία πληροί τις 
διεθνείς δεσμεύσεις περί βιωσιμότητας·

4. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η αλιευτική σύμπραξη με τη Μαυριτανία πρέπει να αποσκοπεί, 
μεταξύ άλλων, στον τερματισμό της υπεραλίευσης, ιδίως της φρίσσας, που αλιεύεται 
κυρίως από στόλους εκτός ΕΕ και αποστέλλεται στις βιομηχανίες ιχθυαλεύρων και 
ιχθυελαίων, και στην αποτελεσματική καταπολέμηση της εξάντλησης των 
ιχθυαποθεμάτων· υπενθυμίζει ότι το μερίδιο των αποθεμάτων που αλιεύονται σε μη 
βιώσιμα επίπεδα έχει τριπλασιαστεί από το 1974 και ότι η κατάσταση της φρίσσας και 
των μικρών πελαγικών ειδών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική·

5. επισημαίνει ότι ο μικρής κλίμακας αλιευτικός στόλος της Μαυριτανίας πρέπει να 
συνεχίσει να απολαύει προτιμησιακής πρόσβασης στους πόρους της, με την επιφύλαξη 
του στόχου να κατοχυρώνεται η επισιτιστική ασφάλεια στην περιοχή·

6. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ που διατίθεται για την τομεακή 
στήριξη της ανάπτυξης του εγχώριου τομέα μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης ενός κλάδου βιώσιμης και παραδοσιακής αλιείας, στη Μαυριτανία και στις 
γειτονικές περιοχές δεν είναι αρκετά σημαντικός και ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αύξησης αυτού του ειδικού προϋπολογισμού· ζητεί μια πιο διαφανή και αποτελεσματική 
χρήση της τρέχουσας και της μελλοντικής χορηγούμενης τομεακής στήριξης·

7. ζητεί οι περαιτέρω προσπάθειες της ΕΕ στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας αλιευτικής 
σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας να επικεντρωθούν στον τερματισμό των 
επιζήμιων και μη βιώσιμων αλιευτικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ και άλλων 
διεθνών οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παράνομη αλιεία· 

8. ζητεί να τηρείται και να εφαρμόζεται δεόντως το νομικό κεκτημένο της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ, στον τομέα της αλιείας 
στη Μαυριτανία και στις γύρω περιοχές·

9. ζητεί όλα τα αλιεύματα να δηλώνονται δεόντως στην αρμόδια αρχή και οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί να εφαρμόζονται και να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
εάν χρειάζεται· 
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10. υπογραμμίζει ότι η εταιρική σχέση πρέπει να παρέχει εγγυήσεις και να προστατεύει τους 
Μαυριτανούς αλιείς μικρής κλίμακας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων και 
από τους αλιείς της ΕΕ, και δεν πρέπει να υπονομεύει τις τοπικές κοινότητες·

11. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης που 
προκαλείται από τις αρνητικές επιπτώσεις της βιομηχανίας ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων 
στη Μαυριτανία, στην οποία βασίζονται οι κλάδοι της υδατοκαλλιέργειας και της 
γεωργίας της ΕΕ· επιδοκιμάζει την απαίτηση του νέου πρωτοκόλλου για τη Μαυριτανία 
περί δημοσίευσης σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση των μικρών πελαγικών ειδών, το 
οποίο θα ισχύει για όλα τα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας·  ζητεί από 
την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της υποστηρίζοντας τη δημιουργία μιας 
περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας και ξεκινώντας διεθνή διάλογο με τις 
ενδιαφερόμενες χώρες· 

12. όσον αφορά το άρθρο 21 της συμφωνίας και το άρθρο 14 του νέου πρωτοκόλλου 
εφαρμογής, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ανθρώπινα 
δικαιώματα στη Μαυριτανία, μεταξύ άλλων στον αλιευτικό τομέα·

13. τονίζει ότι η κρίση COVID-19 και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα προς αποδυνάμωση των 
προβλεπόμενων στόχων για τη βιωσιμότητα και το κλίμα·

14. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν, μέσω της τομεακής στήριξης, ειδικοί 
μηχανισμοί για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στον τομέα της αλιείας· 

15. εκφράζει την υποστήριξή του στις συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας (ΣΣΒΑ) που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες, καθώς παρέχουν μια καλή 
βάση για τη συνεργασία όσον αφορά τη διακυβέρνηση των ωκεανών και τη βιώσιμη 
διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων.
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