
PR\1194040EL.docx PE644.841v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Αλιείας

2019/0210(NLE)

31.1.2020

***
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου 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 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Clara Aguilera



PE644.841v01-00 2/9 PR\1194040EL.docx

EL

PR_NLE-AP_Agreement

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)



PR\1194040EL.docx 3/9 PE644.841v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..........................................................................................................6



PE644.841v01-00 4/9 PR\1194040EL.docx

EL



PR\1194040EL.docx 5/9 PE644.841v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου 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 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12928/2019),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία 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 2019,

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0175/2019),

– 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 (A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

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

Ιστορικό:

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) με τη Μαυριτανία παρέχει σημαντικές αλιευτικές 
δυνατότητες με στόχο τα βενθοπελαγικά και τα πελαγικά είδη καθώς και τον τόνο και τα 
άκρως μεταναστευτικά είδη για τον στόλο της ΕΕ. Η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα δίκτυο 
διμερών συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) στον Ατλαντικό Ωκεανό απέναντι 
από τη Δυτική Αφρική, και συγκεκριμένα με το Μαρόκο, τη Σενεγάλη, την Γκάμπια, τη 
Γουινέα-Μπισάου, τη Λιβερία και την Ακτή Ελεφαντοστού. 

Κατά τα έτη 2018-2019 η Επιτροπή προέβη σε εκ των υστέρων αξιολόγηση του ισχύοντος 
πρωτοκόλλου στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης στη Μαυριτανία, καθώς και σε εκ των 
προτέρων αξιολόγηση της ενδεχόμενης ανανέωσης του πρωτοκόλλου, η οποία κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ ενδιαφέρεται για την αλιεία στη Μαυριτανία και 
ότι η ανανέωση του πρωτοκόλλου θα συμβάλει στην ενίσχυση της παρακολούθησης, του 
ελέγχου και της επιτήρησης και θα συμβάλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης της αλιείας 
στην περιοχή. Για την ΕΕ είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα μέσο που να επιτρέπει την σε 
βάθος τομεακή συνεργασία με έναν σημαντικό παράγοντα στη διακυβέρνηση των ωκεανών 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο, δεδομένης της έκτασης της αλιευτικής ζώνης που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία του. 

Στις 8 Ιουλίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή με την οποία εξουσιοδοτούσε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας και 
του πρωτοκόλλου εφαρμογής της για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της 
χρηματικής αντιπαροχής, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Η εν λόγω εντολή ορίζει ότι, σε περίπτωση που για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα 
συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) και ένα πρωτόκολλο μεταξύ της Ένωσης και 
της Μαυριτανίας απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, και με 
σκοπό να αποφευχθεί μια μακρά χρονική περίοδος διακοπής των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει με τη 
Μαυριτανία για παράταση του ισχύοντος πρωτοκόλλου για περίοδο ενός έτους, συνεχίζοντας 
παράλληλα τις προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει συμφωνία για μια νέα ΣΣΒΑ και ένα 
νέο πρωτόκολλο σύμφωνα με τους στόχους που προσδιορίζονται στην εντολή.

Λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν 
κατόπιν τούτων να παρατείνουν το ισχύον πρωτόκολλο για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Η εν 
λόγω παράταση καθορίζεται σε συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, η οποία 
μονογραφήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες. Με την παράταση αυτή 
αποφεύχθηκε η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων από τα σκάφη της ΕΕ μετά τη λήξη 
του πρωτοκόλλου του Νοεμβρίου 2019. Ισχύει για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει τώρα σχετικά με την έγκριση της παράτασης.

Το πρωτόκολλο επιτρέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:
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* Σκάφη αλιείας οστρακόδερμων εκτός αστακού και καβουριών: 5 000 τόνοι και 25 
σκάφη·

* Μηχανότρατες (χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις) και παραγαδιάρικα βυθού για την 
αλιεία μαύρου μερλούκιου: 6 000 τόνοι και 6 σκάφη·

- Μηχανότρατες (με ψυκτικές εγκαταστάσεις) με στόχο τον μαύρο μερλούκιο 
(μερλούκιος: 3 500 τόνοι, καλαμάρι 1 450 τόνοι, σουπιά: 600 τόνοι)·

* Αλιευτικά βενθοπελαγικής αλιείας εκτός από μηχανότρατες με στόχο είδη εκτός από 
τον μαύρο μερλούκιο: 3 000 τόνοι και 6 σκάφη·

* Θυνναλιευτικά γρι-γρι: 12 500 τόνοι (βάρος αναφοράς) και 25 σκάφη·
* θυνναλιευτικά με καλάμι και παραγαδιάρικα: 7 500 τόνοι (βάρος αναφοράς) και 15 

σκάφη·
* Μηχανότρατες-ψυγεία πελαγικής αλιείας 225 000 τόνοι (με μέγιστη επιτρεπόμενη 

υπέρβαση 10%) και 19 σκάφη·
* Σκάφη πελαγικής αλιείας χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις: 15 000 τόνοι (αφαιρούνται 
από την ποσότητα της κατηγορίας 6 σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται) και 2 σκάφη.

Χρηματική αντιπαροχή

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή έχει καθοριστεί στα 61 625 000 EUR για μέγιστη περίοδο 
ενός έτους για τους σκοπούς της παράτασης, με βάση:

α) ετήσιο ποσό για την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους, για τις κατηγορίες που ορίζονται 
στο πρωτόκολλο, ύψους 57 500 000 EUR.
β) Τη στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Μαυριτανίας για 
ετήσιο ποσό ύψους 4 125 000 EUR, η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της 
εθνικής της πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων 
και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων.

Η θέση της εισηγήτριας

Η αλιευτική συμφωνία με τη Μαυριτανία είναι η σημαντικότερη από τις αλιευτικές συμφωνίες 
με τρίτες χώρες. Η πρώτη συμφωνία υπογράφηκε πριν από 30 χρόνια και επιτρέπει σήμερα την 
αλιεία από ένα μέγιστο όριο 58 σκαφών από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τις Κάτω 
Χώρες, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Γαλλία.

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι η είναι επιθυμητή η παράταση του σημερινού πρωτοκόλλου, 
καθώς το περίπλοκο των διαπραγματεύσεων με τη Μαυριτανία υπήρξε και θα εξακολουθεί να 
είναι εμπόδιο στην ανανέωση της συμφωνίας. Αν και αναγνωρίζει ότι θα ήταν μια επιθυμητή 
εξέλιξη, προειδοποιεί τα δύο μέρη ότι η παράταση του πρωτοκόλλου δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να διαρκούν οι διαπραγματεύσεις περισσότερο από το 
αναγκαίο. 

Επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημειώθηκε με την εισαγωγή 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 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.
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Ως εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει τη Μαυριτανία να βελτιώσει τη 
διακυβέρνηση και την εποπτεία όσον αφορά τη χρήση των ιδιωτικών συμφωνιών που διατηρεί, 
ιδίως όσων ενδέχεται να: περιλαμβάνουν κατάχρηση σε σχέση με τυχόν υπερεκμετάλλευση 
των πόρων, παραβιάζουν τα δικαιώματα των Μαυριτανών εργαζομένων ή ανέχονται την 
παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, όπως καταγγέλλουν ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στη σχετική αλιεία. Πρέπει να αναπτυχθεί η ικανότητα της χώρας να 
διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες, για να διασφαλιστεί ότι ισχύουν για όλους οι όροι που 
ισχύουν και για τα σκάφη της ΕΕ και ότι κάθε εκμετάλλευση πόρων είναι πραγματικά βιώσιμη.  
Ο μικρής κλίμακας αλιευτικός στόλος της Μαυριτανίας πρέπει να συνεχίσει να απολαύει 
προτιμησιακής μεταχειρίσεως στους πόρους της, με την επιφύλαξη του στόχου να 
κατοχυρώνεται η επισιτιστική ασφάλεια στην περιοχή. Το ισχύον πρωτόκολλο παρέχει 
μεγαλύτερη τομεακή στήριξη από τον προκάτοχό του, προωθώντας την ευρωπαϊκή στήριξη για 
τη νέα τομεακή στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της αλιείας στη Μαυριτανία. 

Η εισηγήτρια προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξη στον τοπικό αλιευτικό τομέα της 
Μαυριτανίας ως απόδειξη της αποφασιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει στην 
ανάπτυξη των αλιευτικών στόλων στις χώρες με τις οποίες έχει υπογράψει συμφωνίες, καθώς 
και της επιθυμίας της να εξαγάγει το μοντέλο περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας που υποστηρίζει στο πλαίσιο της αλιευτικής της πολιτικής.

Αναγνωρίζει επίσης τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Μαυριτανία να βελτιώσει τις 
μεταφορές καθιερώνοντας εναλλακτική διαδικασία εκφόρτωσης σε περίπτωση 
επαναλαμβανόμενων παρακωλύσεων στις οδικές μεταφορές, όπως αυτών που σημειώθηκαν 
τους προηγούμενους μήνες. Οι πλοιοκτήτες της ΕΕ υπέστησαν σοβαρές ζημίες από τον 
αποκλεισμό στις οδικές μεταφορές τον οποίο προκάλεσαν οι συγκρούσεις στα σύνορα της 
Μαυριτανίας με το Μαρόκο. Η εισηγήτρια προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το υπό 
διαπραγμάτευση πρωτόκολλο θα προβλέπει τη δυνατότητα εκφόρτωσης σε λιμένες εκτός 
Μαυριτανίας, ώστε να πάρουν τέλος παρόμοιες δυσάρεστες καταστάσεις.

Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθούν οι βελτιώσεις που 
περιλαμβάνονται στο παρόν πρωτόκολλο, όπως η άρση των περιορισμών που επιβάλλονται 
στον κοινοτικό στόλο οι οποίοι είχαν οδηγήσει σε ελλιπή χρήση των δυνατότητων αλίευσης 
μετά την αφαίρεση των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών κεφαλόποδων από τον ευρωπαϊκό 
στόλο. Οι διατάξεις που ορίζουν και προσαρμόζουν τις αλιευτικές ζώνες για τον στόλο αλιείας 
ιχθυηρών και τις μηχανότρατες αλιείας μικρών πελαγικών ειδών (που είναι ζωτικής σημασίας 
για τη βελτίωση της συνύπαρξης με τους μαυριτανικούς στόλους) πρέπει επίσης να τονιστούν, 
πρέπει δε να εξακριβώσουμε αν μπορεί να βελτιωθούν οι αλιευτικές δυνατότητες για τις 
μηχανότρατες αλιείας μαύρου μερλούκιου και τα παραγαδιάρικα βυθού κατά τρόπο συμβατό 
με τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές υποδείξεις. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει αλλάξει η διάταξη σχετικά με τον αριθμητικό υπολογισμό 
του μαυριτανικού πληρώματος που πρέπει να απασχολείται σε ευρωπαϊκά σκάφη. Η 
εισηγήτρια ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει το ποσοστό του 60%, το δε πλήρωμα που 
συμμετέχει στη λειτουργία των μηχανών να εξακολουθήσει να εξαιρείται από τον υπολογισμό, 
πράγμα που διευθετεί ζητήματα που συνδέονται με την έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων 
Μαυριτανών ναυτικών. 
 
Το ισχύον πρωτόκολλο περιέχει επίσης βελτιώσεις για τον στόλο που στοχεύει τα άκρως 
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μεταναστευτικά είδη, ορίζοντας προϋποθέσεις παρόμοιες με όσες εφαρμόζουν άλλες τρίτες 
χώρες, καθώς οι ρυθμίσεις επιτήρησης και πρόσβασης έχουν εναρμονιστεί με αυτές που 
προβλέπονται στις εναπομένουσες συμφωνίες για τον τόνο. Η εισηγήτρια προτρέπει την 
Επιτροπή να διατηρήσει αυτή τη βελτίωση στο νέο πρωτόκολλο.
 
Επιθυμεί επίσης να τονίσει τη σημασία της διάταξης που απαιτεί από τα ευρωπαϊκά σκάφη να 
χαρίζουν το 2% των πελαγικών τους αλιευμάτων σε ανθρώπους με ανάγκες. Αυτές οι παροχές 
πρέπει να εξακολουθήσουν στο πλαίσιο του μελλοντικού πρωτοκόλλου με τη Μαυριτανία.

Η εισηγήτρια τονίζει ότι οι διατάξεις του ισχύοντος πρωτοκόλλου πρέπει να βελτιωθούν, ιδίως 
το άρθρο 1, το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την 
έλλειψη διακρίσεων για τον ευρωπαϊκό στόλο σε σύγκριση με στόλους άλλων ξένων χωρών 
και πρέπει να επιβάλλει στους εν λόγω στόλους να συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις 
διατήρησης όπως αυτές που επιβάλλονται στους κοινοτικούς στόλους. Για να κατοχυρωθεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια, η Μαυριτανία πρέπει να εξακολουθήσει να προβαίνει στη 
γνωστοποίηση όλων των δημόσιων ή ιδιωτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες και να εκχωρεί 
στον ευρωπαϊκό στόλο την κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα διαθέσιμα αποθέματα.

Όσον αφορά τις αλιευτικές περιοχές, η εισηγήτρια προτρέπει την Επιτροπή να διαχειρίζεται τα 
μικρά πελαγικά είδη σε περιφερειακό επίπεδο, όπως συνιστά η ομάδα εργασίας του FAO για 
τα μικρά πελαγικά είδη στη νοτιοανατολική Αφρική, δεδομένου ότι η Μαυριτανία μοιράζεται 
αυτά τα αποθέματα με το Μαρόκο, την Γκάμπια και τη Σενεγάλη. Πρέπει να συγκροτηθούν 
κοινά ερευνητικά προγράμματα, η δε Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι 
επιστημονικές επιτροπές συνεδριάζουν ταυτόχρονα ή με απόσταση ολίγων ημερών η μία από 
την άλλη, με σκοπό να προετοιμάσουν το νέο πρωτόκολλο και τις προσπάθειες εφαρμογής του.

Η εισηγήτρια προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το νέο πρωτόκολλο θα διατηρεί την 
ισορροπία που επιτεύχθηκε στη χρηματική αντιπαροχή όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες. 
Πρέπει να διατηρηθεί επίσης η αναλογία κόστους-οφέλους από τη συμφωνία με τη 
Μαυριτανία, η οποία βελτιώθηκε και χάρις στις μετατροπές που έγιναν στα τεχνικά μέτρα.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf

