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LYHYET PERUSTELUT 

Mauritania on yksi köyhimmistä vähiten kehittyneistä maista. Vuoden 2014 inhimillisen 

kehityksen indeksissä se on 187 maan joukosta sijalla 161. 42 prosenttia kansasta elää 

köyhyysrajan alapuolella (USAID). 

Talouden tilanne on edelleen heikko. Mauritania kärsii rakenteellisesta elintarvikepulasta, 

koska viljelysmaa on alttiina aavikoitumiselle ja tuotantomahdollisuudet ovat rajalliset, sillä 

vain 0,5 prosenttia pinta-alasta soveltuu maanviljelyyn. Talous on keskittynyt 

kaivostoimintaan ja kalastukseen, joka tuottaa 5–10 prosenttia vuosittaisesta BKT:sta. Maan 

kalavedet kuuluvat maailman runsaimpiin, mutta mahdollisuutta kehittää taloutta tämän 

luonnonvaran avulla ei ole käytetty hyväksi riittävässä määrin ja hyvin vähän kalasaaliita 

puretaan Mauritanian satamissa tai jalostetaan paikallisesti. 

Väestöstä 30 prosenttia on työttömänä (nuorista 42,9 prosenttia). Pöytäkirjan velvoite palkata 

mauritanialaisia merimiehiä (60 prosenttia aluksen miehistöstä katkarapualuksilla ja 

pelagisilla troolareilla) on siksi tervetullut. 

Vuoden 2015 alussa 20–30 prosenttia väestöstä kärsi vakavasta elintarvikepulasta (YK:n 

Maailman ruokaohjelma). Sahelin elintarvikekriisi vuonna 2012 jätti kolmasosan Mauritanian 

asukkaista (noin miljoonan) alttiiksi vakavalle akuutille aliravitsemukselle. Yli 

66 000 malilaisen pakolaisen läsnäolo Mauritaniassa vaikeuttaa edelleen elintarviketilannetta 

sen paikallisiin elintarvikevarastoihin ja -varoihin kohdistaman paineen takia. Tätä varten 

pöytäkirjassa on velvoite jakaa kaksi prosenttia pelagisista saaliista apua tarvitseville 

ihmisille. 

Pöytäkirjan on määrä olla voimassa neljä vuotta 2015–2019. Se on monilajikalastussopimus. 

Taloudellinen tuki on 55 000 000 euroa vuodessa kalastusmahdollisuuksista ja lisäksi 

4 125 000 euroa vuodessa kestävän kalastuksen tukemiseksi. 

****** 

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan 

parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan 

unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa 

määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan 

pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta neljäksi vuodeksi. 



 

PE573.190v02-00 4/4 AD\1089561FI.doc 

FI 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA 
VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 15.3.2016    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

19 

2 

2 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, 

Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda 

McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola 

Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni 

Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez 

 
 

 


