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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση 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 2020
(COM(2020)0588 – C9-xxxxx – 2020/0274(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2020)0588),

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/1918 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 
για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή 
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,

– 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-xxxxx),

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 Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.



PE660.079v01-00 6/9 PR\1216776EL.docx

EL

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. Είναι η σημαντικότερη από τις ισχύουσες συμφωνίες 
μικτής αλιείας της ΕΕ με τρίτες χώρες και επί του παρόντος επιτρέπει σε μέγιστο αριθμό 58 
σκαφών να αλιεύουν, από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, τη 
Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη 
Γαλλία. Αποτελεί μέρος δικτύου διμερών συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) που 
έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕΕ 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 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 ανανέωση του 
πρωτοκόλλου θα συνδράμει στην ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας, 
καθώς και 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.

Το πρωτόκολλο επιτρέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

* 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: (μαύρος 

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.

Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης και παράταση του ισχύοντος 
πρωτοκόλλου το 2019

Τον Ιούλιο του 2019, το Συμβούλιο ενέκρινε εντολή με την οποία εξουσιοδοτείται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για να καταρτιστεί μια νέα 
συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) και πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής 
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Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. Ταυτόχρονα, η εντολή επέτρεψε στην Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί περιορισμένη μονοετή παράταση του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω 
συμφωνίας με την οποία καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική 
αντιπαροχή, καθώς το πρωτόκολλο επρόκειτο να λήξει τον Νοέμβριο του 2019. Στόχος ήταν 
να προληφθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων εάν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα 
ΣΑΣ διαρκούσαν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο του 2019, η ΕΕ και η Μαυριτανία παρέτειναν το πρωτόκολλο 
για ένα έτος, έως τις 15 Νοεμβρίου 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) έδωσε εν 
συνεχεία την έγκρισή του για την εν λόγω παράταση κατά ένα έτος, βάσει σύστασης της κ. 
Aguilera (αριθ. διαδικασίας 2019/0210 (NLE)), η οποία εγκρίθηκε στην ολομέλεια στις 13 
Μαΐου 2020.

Δεύτερη επέκταση, διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νέα ΣΑΣ και την πανδημία COVID-19

Η ΕΕ και η Μαυριτανία διεξήγαγαν τέσσερις γύρους διαπραγματεύσεων για τη νέα ΣΑΣ 
μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2019 και του Φεβρουαρίου 2020. Ωστόσο, η έναρξη της πανδημίας 
COVID-19 διατάραξε τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων από τον Μάρτιο του 2020 και μετά. 
Συνεπώς, στις 26 Ιουνίου 2020, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί τη δεύτερη παράταση του πρωτοκόλλου, για μέγιστη διάρκεια ενός έτους. 
Τα δύο μέρη συμφώνησαν την παράταση αυτή στις 7 Ιουλίου 2020. Όπως και το 2019, 
σκοπός της παράτασης αυτής είναι να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων από τον στόλο της ΕΕ, δεδομένου ότι το ισχύον πρωτόκολλο λήγει στις 15 
Νοεμβρίου 2020.

Το ΕΚ καλείται τώρα να εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει τη συγκατάθεσή του για αυτή τη 
δεύτερη παράταση κατά ένα έτος. Η παράταση αυτή αφήνει αμετάβλητες τόσο τις 
υφιστάμενες αλιευτικές δυνατότητες, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω, όσο και τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της ΕΕ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 61 625 000 EUR για 
ένα έτος, ποσό το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως:

 ετήσιο ποσό πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους που καθορίζεται σε  57 500 000 EUR.
 ετήσιο ποσό για τη στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της 

Μαυριτανίας 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 έχει ζωτική σημασία για τα ετήσια αλιευτικά σχέδια των 
πελαγικών στόλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι η παράταση του 
ισχύοντος πρωτοκόλλου θα ήταν επιθυμητή. Ωστόσο, ενώ αναγνωρίζει ότι αυτή θα ήταν η 
προτεινόμενη πορεία ενεργειών, προειδοποιεί αμφότερα τα μέρη ότι η παράταση του πρωτοκόλλου 
για δεύτερη φορά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως «κάρτα τζόκερ» για να παρατείνονται επί 
μακρόν και περισσότερο από ό,τι χρειάζεται οι διαπραγματεύσεις και υπογραμμίζει τη σημασία 
οριστικοποίησης της συμφωνίας. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις 
διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου να είναι σε θέση να παρουσιάσει τη 
νέα ΣΑΣ και το νέο πρωτόκολλο την άνοιξη του 2021.
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Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
κατάρτιση μιας νέας ΣΑΣ, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση. Ζητεί από την 
Επιτροπή να βοηθήσει τη Μαυριτανία να βελτιώσει την εποπτεία των ιδιωτικών συμφωνιών που 
διατηρεί, ιδίως εκείνων που ενδέχεται: να επιτρέπουν σε σκάφη να εισέρχονται σε απαγορευμένες 
αλιευτικές ζώνες που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, να προκαλούν πιθανή 
υπερεκμετάλλευση των πόρων, να παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων της 
Μαυριτανίας ή να ανέχονται την παράνομη, ανεξέλεγκτη και αδήλωτη αλιεία, όπως ανέφεραν 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τύπους αλιείας. Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει 
σθεναρά την πρόοδο που σημειώθηκε με την εισαγωγή ρήτρας διαφάνειας στο μελλοντικό 
πρωτόκολλο, με την οποία υποχρεώνεται η Μαυριτανία να γνωστοποιεί τυχόν συμφωνία που 
επιτρέπει σε αλλοδαπά σκάφη να έχουν πρόσβαση στα χωρικά της ύδατα. Η ικανότητα της χώρας 
να διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες πρέπει να αναπτυχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τη συμμόρφωση. Είναι αναγκαία η ισότιμη παρακολούθηση 
και επιβολή από τις αρχές ελέγχου όλων των πελαγικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στα 
ύδατα της Μαυριτανίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι με εκείνους που ισχύουν 
για τα σκάφη της ΕΕ και άλλα ξένα σκάφη και ότι κάθε εκμετάλλευση των πόρων είναι 
πραγματικά βιώσιμη.

Η εισηγήτρια επίσης ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει τις αρχές της Μαυριτανίας στη 
δημιουργία αποτελεσματικής παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης (ΠΕΕ) στον κλάδο της 
αλιείας για την παρασκευή ιχθυαλεύρου, καθώς και στη συλλογή επιστημονικών δεδομένων 
σχετικά με όλα τα πελαγικά είδη αλιείας και τα σημεία εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μονάδων ιχθυαλεύρων. Η απουσία συλλογής επιστημονικών δεδομένων, ορθής αξιολόγησης των 
αποθεμάτων και αποτελεσματικής διαχείρισης της αλιείας είχε ως αποτέλεσμα την 
υπερεκμετάλλευση των περισσότερων πελαγικών αποθεμάτων στην περιοχή, με εξαίρεση τη 
σαρδέλα.

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. Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
υποστήριξη προς τον τοπικό τομέα της αλιείας της Μαυριτανίας, ως απόδειξη της 
αποφασιστικότητας της ΕΕ να συνδράμει στην ανάπτυξη αλιευτικών στόλων στις χώρες με τις 
οποίες έχει υπογράψει συμφωνίες, καθώς και της επιθυμίας της ΕΕ να εξαχθεί το μοντέλο 
περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας το οποίο υποστηρίζει στην πολιτική 
της για την αλιεία.

Η εισηγήτρια καλεί επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στο υπό διαπραγμάτευση 
πρωτόκολλο προβλέπεται η δυνατότητα εκφόρτωσης σε λιμένες εκτός Μαυριτανίας, θέτοντας 
έτσι τέρμα στην περιττή ταλαιπωρία των πλοιοκτητών της ΕΕ λόγω των εμποδίων στις οδικές 
μεταφορές στα σύνορα με το Μαρόκο.

Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διατήρηση των βελτιώσεων που 
περιλαμβάνονται στο ισχύον πρωτόκολλο, όπως η άρση των περιορισμών που επιβάλλονται στον 
κοινοτικό στόλο. Πρέπει να τονιστούν οι διατάξεις που καθορίζουν και προσαρμόζουν τις 
αλιευτικές ζώνες για τον στόλο οστρακοειδών και για τις μικρές πελαγικές μηχανότρατες, και 
είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσουμε κατά πόσον μπορούν να βελτιωθούν οι αλιευτικές 
δυνατότητες για μηχανότρατες μαύρου μερλούκιου και παραγαδιάρικα βυθού, κατά τρόπο 
συμβατό με τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. 

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 
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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 
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. 
Ωστόσο, οι αρχές της Μαυριτανίας δεν πρέπει να το εκμεταλλεύονται επιλέγοντας τα πλέον 
πολύτιμα είδη.

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 άλλους ξένους στόλους  και πρέπει 
να επιβάλλεται στους τελευταίους 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 ζώνες, η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να διαχειριστεί τα μικρά 
πελαγικά είδη σε περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι η Μαυριτανία μοιράζεται τα αποθέματα 
αυτά με το Μαρόκο, την Γκάμπια και τη Σενεγάλη. Συνιστάται η συνεργασία για τη θέσπιση 
συνολικού επιτρεπόμενου αλιεύματος, μιας συμφωνίας κατανομής και αποτελεσματικών μέτρων 
διαχείρισης της αλιείας. Πρέπει να θεσπιστούν κοινά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα 
διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την υλοποίησή τους.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση της 
Μαυριτανίας έχει επιδείξει πολιτική βούληση για την αντιστροφή της τρέχουσας απουσίας 
αποτελεσματικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης διαχείρισης όλων των τύπων αλιείας 
πελαγικών ειδών στα ύδατα της Μαυριτανίας. Ωστόσο, η εισηγήτρια προτρέπει επίσης την 
Επιτροπή να παράσχει στήριξη από την ΕΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς και να 
διασφαλίσει ότι με το νέο πρωτόκολλο διατηρείται η ισορροπία που επιτυγχάνεται μεταξύ των 
αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής. Πρέπει να διατηρηθεί επίσης η 
αναλογία κόστους-οφέλους από τη συμφωνία με τη Μαυριτανία, η οποία επίσης βοήθησε στο να 
βελτιωθούν οι 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

