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Symbols for procedures

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen 
tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen 
täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä
(COM(2021)0589 - 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian 
islamilaisen tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja 
sen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä (12208/2021),

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen 
kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen (12446/2021),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää 
koskevan pyynnön (C9-0419/2021),

– ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä 
päätökseksi1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A9-0148/2022),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Mauritanian islamilaisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

1 Kyseisen päivän hyväksytyt tekstit, P9_TA(0000)0000.
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PERUSTELUT

Taustatietoa

Unionin ja Mauritanian välinen vuoden 2008 kalastuskumppanuussopimus on tarjonnut EU:n 
laivastolle viime vuosina merkittäviä kalastusmahdollisuuksia pohjakalalajien ja pelagisten 
lajien sekä tonnikalan ja laajasti vaeltavien lajien osalta. Se on tärkein EU:n kolmansien 
maiden kanssa tekemistä sekakalastussopimuksista, ja sen perustana ovat osapuolten väliset 
kalastussopimukset, joita on tehty vuodesta 1987 lähtien. Vuoden 2008 sopimukseen liitetyn, 
vuoden 2021 loppuun asti voimassa olleen pöytäkirjan mukaan enintään 58 alusta Saksasta, 
Italiasta, Liettuasta, Latviasta, Puolasta, Espanjasta, Portugalista, Alankomaista, 
Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista ja Ranskasta sai kalastaa Mauritanian vesillä. 

Mauritanian kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus on osa EU:n Luoteis-Afrikassa eli 
Marokon, Senegalin, Gambian, Guinea-Bissaun, Liberian ja Norsunluurannikon kanssa 
tekemien kahdenvälisten sopimusten verkostoa.

Komissio teki vuosina 2018–2019 pöytäkirjan mahdollista uusimista koskevan 
ennakkoarvioinnin, jossa todettiin, että EU:n kalastusala on erittäin kiinnostunut kalastuksesta 
Mauritaniassa ja että pöytäkirjan uusiminen auttaisi vahvistamaan seurantaa, valvontaa ja 
tarkkailua sekä parantamaan kalavarojen hallinnointia alueella. 

Neuvottelut uudesta kalastuskumppanuussopimuksesta ja aiemman pöytäkirjan voimassaolon 
jatkaminen vuosina 2019–2020

Neuvosto antoi heinäkuussa 2019 komissiolle valtuudet aloittaa neuvottelut EU:n ja 
Mauritanian välisen uuden kalastuskumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan laatimiseksi. 
Valtuutuksessa annettiin samalla komissiolle lupa neuvotella sopimuksen pöytäkirjan, jossa 
vahvistetaan kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus, voimassaolon rajoitetusta 
jatkamisesta yhdellä vuodella, koska pöytäkirjan voimassaolon oli määrä päättyä 
marraskuussa 2019. Pääasiassa vuoden 2020 alussa alkaneen covid-19-epidemian vuoksi 
neuvottelut kestivät odotettua kauemmin, ja EU ja Mauritania pääsivät lopulta sopimukseen 
heinäkuussa 2021. Sen vuoksi pöytäkirjan voimassaoloa jatkettiin kahdesti yhdellä vuodella, 
ja sen voimassaolo päättyi äskettäin 15. marraskuuta 2021. 

Euroopan parlamentti hyväksyi nämä kaksi yhden vuoden pidennystä Aguileran 
(A9-0088/2020) ja Schreijer-Pierikin (A9–0244/2020) laatimissa suosituksissa, jotka 
hyväksyttiin täysistunnossa 13. toukokuuta 2020 ja 15. joulukuuta 2020. Euroopan 
parlamentti hyväksyi nämä pidennykset, jotta voitiin välttää EU:n laivaston kalastustoiminnan 
keskeytymisen ja kehotti komissiota saattamaan päätökseen neuvottelut uudesta sopimuksesta 
ja pöytäkirjasta, jolloin uusia pidennyksiä ei tarvita.

Uusi sopimus ja pöytäkirja, joista sovittiin heinäkuussa 2021

Uusi sopimus on voimassa kuusi vuotta. Sitä voidaan jatkaa ilman eri toimenpiteitä kuuden 
vuoden kausiksi. Se tuli väliaikaisesti voimaan 16. marraskuuta 2021 (20 artiklassa 
mahdollistetaan sen väliaikainen voimaantulo).
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Sopimuksen uusi, viisi vuotta voimassa oleva pöytäkirja jättää EU:n vuosittaisen 
maksuosuuden ennalleen 57,5 miljoonaksi euroksi kahtena ensimmäisenä vuotena.

Siinä vahvistetaan EU:n alakohtaisen tuen osuudeksi 16,5 miljoonaa euroa pöytäkirjan 
voimassaoloaikana (3,3 miljoonaa euroa vuodessa), mikä on hieman vähemmän kuin 
edellisen pöytäkirjan mukaiset 4,13 miljoonaa euroa vuodessa.

Uudessa pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa, jotka eivät 
ole paljonkaan muuttuneet edelliseen pöytäkirjaan verrattuna:

Luokat Sallitut kokonaissaaliit ja 
viitesaalismäärät 

1 Äyriäisiä, ei kuitenkaan langustia ja taskurapua, 
pyytävät kalastusalukset

5 000 tonnia

2 Senegalinkummelia pyytävät pohjatroolarit (muut kuin 
pakastusalukset) ja pohjasiima-alukset 

6 000 tonnia

Senegalinkummelia pyytävät troolarit (pakastusalukset) senegalinkummeli: 3 500 tonnia
kalmari: 1 450 tonnia 

seepia: 600 tonnia

3 Muita pohjakalalajeja kuin senegalinkummelia 
pyytävät alukset, jotka käyttävät muita pyydyksiä kuin 

troolia 

3 000 tonnia

4 Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset 14 000 tonnia 

5 Vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset ja 
pintasiima-alukset: 

7 000 tonnia

6 Pelagiset pakastustroolarit 225 000 tonnia*

7 Pelagisia lajeja pyytävät muut kuin pakastusalukset 15 000 tonnia**

8 Pääjalkaiset tonnia

* Voidaan ylittää enintään 10 prosentilla vaikuttamatta käyttöoikeutta koskevaan EU:n 
rahoitusosuuteen

** jos kyseiset kalastusmahdollisuudet käytetään, ne on vähennettävä luokan 6 määrästä
 
Osapuolet voivat sopia tieteellisten lausuntojen perusteella sekakomiteassa 
kalastusmahdollisuuksien jakamisesta pakastustroolareille, jotka pyytävät sellaisia 
pohjakalalajeja, joiden tapauksessa on todettu ylijäämä.
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Vähäiset erot edelliseen pöytäkirjaan verrattuna koskevat luokkaa 4 (aiemmin 12 500 tonnia 
viitesaalismäärää) ja luokkaa 5 (aiemmin 7500 tonnia). Selvästi suurin saalisluokka ovat 
edelleen pelagiset pakastustroolarit; tätä luokkaa on käytetty viime vuosina selvästi liian 
vähän.

Uuden pöytäkirjan 7 artiklassa määrätään, että osapuolet voivat neuvotella uudelleen EU:n 
maksuosuuden ja sitä vastaavat kalastusmahdollisuudet pöytäkirjan kolmannesta 
soveltamisvuodesta alkaen.

On myös syytä mainita, että sillä muutetaan ja laajennetaan pienten pelagisten lajien 
kalastusaluetta, mutta tämän muutoksen ehtona on, että Mauritania ehdottaa kyseisten 
kantojen hoitosuunnitelmaa. Pöytäkirjassa myös EU:n 7,5 miljoonan euron maksuosuus 
sidotaan pienten pelagisten lajien uuden hoitosuunnitelman hyväksymiseen.

Toinen muutos on se, että luokkaan 6 kuuluvien alusten omistajien maksamat maksut 
vahvistetaan ottaen huomioon kunkin pyydetyn pienen pelagisen lajin markkina-arvo. 

Uusi sopimus ja pöytäkirja sisältävät määräyksiä, joiden mukaan Mauritanian on julkistettava 
kaikki ulkomaisten laivastojen kanssa tehdyt sopimukset. Sopimuksessa (3 artikla) todetaan 
myös, että EU:n laivastolla on oltava samat kalavarojen käyttöoikeutta koskevat ehdot ja 
kalastusta koskevat tekniset edellytykset kuin kaikilla muilla laivastoilla. Pöytäkirjan 
liitteessä 3 esitetään tarkemmin Mauritanian avoimuusvaatimukset.

Pöytäkirjan mukaan EU:n alukset voivat purkaa saaliinsa Mauritanian satamien ulkopuolella 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten maarajan ollessa suljettuna. EU:n laivasto on viime 
vuosina pyytänyt, että tällaiset poikkeukset sallittaisiin , koska se on kärsinyt tappioita 
Marokon vastaisella rajalla tapahtuneiden tilapäisten sulkujen vuoksi. Pöytäkirjan mukaan 
EU:n alukset voivat tuottaa kalaöljyä, mikä on myös ollut alan ja erityisesti Kanariansaarten 
alusten toiveena.

Uudella sopimuksella perustetaan alakohtaista tukea varten uusi koordinointielin (”cellule de 
coordination”), ja sen avulla voidaan kanavoida alakohtaista tukea Mauritanian hallinnollisten 
valmiuksien parantamiseen. Alakohtainen tuki jakautuu kahdeksaan toiminta-alaan: 

 meri- ja rannikkoympäristön säilyttäminen 
 valvonta- ja tarkkailutoimien vahvistaminen
 tieteellisen tutkimuksen vahvistaminen
 alan tietojärjestelmän vahvistaminen
 kalastustuotteiden hygieenisyys ja laatu
 kalastustuotteiden ihmisravinnoksi käytön edistämiseen tarvittava infrastruktuuri 
 pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkoyhteisöjen tukeminen
 tekninen tuki.

Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että tämä Mauritanian kanssa tehty sopimus on tärkein EU:n nykyisistä 
kalastussopimuksista kolmansien maiden kanssa. Ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin yli 
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30 vuotta sitten, ja se tarjoaa tällä hetkellä kalastusmahdollisuuksia kymmenen jäsenvaltion 
aluksille, jotka pyytävät pohjakalalajeja ja pelagisia lajeja.

Esittelijä on tyytyväinen siihen, että uuden pöytäkirjan mukainen alakohtainen tuki 
suunnataan kahdeksalle toiminta-alalle ja että siihen sisältyy muun muassa pienimuotoisen 
kalastuksen ja rannikkoyhteisöjen tukeminen, tieteellisen tutkimuksen vahvistaminen, 
valvonta- ja tarkkailutoimien vahvistaminen sekä Mauritanian viranomaisille annettava 
tekninen tuki. Hän pitää myönteisenä myös työtä, jota tehdään sekakomiteassa, joka muun 
muassa hyväksyy alakohtaisen tuen käyttöä koskevan monivuotisen ohjelman. Mauritanian 
viranomaisilla on velvollisuus esittää loppukertomus suunnitellun tuen täytäntöönpanosta.

Esittelijä pitää lisäksi myönteisenä edistystä, jota on saavutettu nykyiseen pöytäkirjaan 
sisällytetyllä avoimuuslausekkeella, jonka perusteella Mauritanian on julkistettava kaikki 
sopimukset, joiden nojalla ulkomaisilla aluksilla on pääsy sen aluevesille. Esittelijä katsoo, 
että tätä esimerkkiä olisi noudatettava kaikissa sopimuksissa, jotka unioni tekee kolmansien 
maiden kanssa, ja kehottaa komissiota jatkossakin edistymään avoimuutta koskevassa asiassa 
kaikissa EU:n kahdenvälisissä kalastusneuvotteluissa.

Koska EU:n laivaston on voitava hyötyä samoista kalastusta ja kalavarojen käyttöä koskevista 
teknisistä ehdoista kuin kaikki muutkin laivastot, esittelijä kehottaa Mauritaniaa julkistamaan 
kaikki sopimukset, jotka mahdollistavat ulkomaisten alusten pääsyn sen kalastusalueelle, ja 
tehostamaan tietojenvaihtoa.

Hän pitää myönteisenä, että uusi pöytäkirja antaa EU:n aluksille mahdollisuuden purkaa 
saaliinsa Mauritanian satamien ulkopuolella poikkeuksellisissa olosuhteissa, mikä on 
Mauritaniassa toimivien EU:n kalastusalusten pitkäaikainen pyyntö. Näin EU:n alukset 
voisivat organisoida työnsä paremmin tällaisissa olosuhteissa.

Pienten pelagisten lajien yhteiset kannat ovat yksi alueen huolenaiheista, ja esittelijä 
suhtautuu myönteisesti komission arvioon aiemmasta pöytäkirjasta, jossa kehotetaan luomaan 
alueellinen hallintakehys tätä kalastusta varten.

Esittelijä kannustaa komissiota helpottamaan asiantuntijoiden ja tutkijoiden osallistumista ja 
heidän välistään vaihtoa tämän sopimuksen puitteissa ja kaikessa sen täytäntöönpanoon 
liittyvässä työssä.

Esittelijä korostaa sitoutumista ILO:n periaatteiden täytäntöönpanoon ja kaikkien EU:n 
alusten kalastajien oikeuksien takaamiseen syrjinnän poistamiseksi työssä ja ammatissa; 
toimien täytäntöönpanoa olisi seurattava. Esittelijä pitää alakohtaista tukea tärkeänä tekijänä 
Mauritanian kalastusalan kehittämisessä ja työpaikkojen luomisessa rannikkoyhteisöissä.

Esittelijä on tyytyväinen siihen, että EU:n aluksille on palkattu päteviä mauritanialaisia 
kalastajia, joilla on ILO:n normien mukaiset sopimukset ja jotka nauttivat sosiaaliturvaa. 
Esittelijä kehottaa tehostamaan toimia harjoittelijoiden palkkaamiseksi, jotta voidaan lisätä 
ammattitaitoisten henkilöiden määrää alakohtaisessa ohjelmassa.

Esittelijä vaatii lisää alakohtaisia tukihankkeita, joilla autetaan Mauritanian kalatalousalan 
naisia ja erityisesti jalostusalalla toimivia naisia. Esittelijä pyytää tunnustamaan tällaisten 
hankkeiden merkityksen paikallisen elintarviketurvan kannalta ja kehottaa kutsumaan naisia 
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osallistumaan työpajoihin, joissa esitellään ja suunnitellaan tukitoimia.

Lopuksi esittelijä korostaa, että yksi yleisistä ongelmista EU:n kestävää kalastusta koskevien 
kumppanuussopimusten alakohtaisessa tuessa on näkyvyyden puute. Esittelijä kehottaakin 
lisäämään ponnisteluja kaikkien pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvien toimien näkyvyyden 
ja julkisuuden takaamiseksi, jotta pöytäkirjan hyödyt olisivat täysin nähtävissä. 
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19.4.2022

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan 
välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanosta 
tehdyn pöytäkirjan tekemisestä
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Valmistelija: Rosa Estaràs Ferragut

LYHYET PERUSTELUT

Mauritanian islamilaisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus 
allekirjoitettiin 8. elokuuta 2008 kuuden vuoden ajaksi ja sitä voidaan jatkaa ilman eri 
toimenpiteitä. Kalastuskumppanuussopimuksen viimeisimmän nelivuotisen 
täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolo päättyi marraskuussa 2019 ja sen voimassaoloa on 
jatkettu kahdesti, yhdellä vuodella kerrallaan. Komissio on neuvotellut Mauritanian 
islamilaisen tasavallan hallituksen kanssa vuoden 2008 kalastuskumppanuussopimuksen 
kumoamisesta ja korvaamisesta. 

Näiden neuvottelujen jälkeen EU:n ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välinen uusi kestävää 
kalastusta koskeva kumppanuussopimus parafoitiin heinäkuussa 2021, ja se tuli väliaikaisesti 
voimaan marraskuussa 2021. Kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus tarjoaa 
päivitetyn yhteistyökehyksen, jossa otetaan huomioon uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan 
painopisteet ja sen ulkoinen ulottuvuus. Sen tarkoituksena on edistää vastuullista kalastusta, 
joka perustuu kalavarojen ja meriekosysteemien kestävän hyödyntämisen periaatteisiin. Se on 
voimassa kuusi vuotta, ja se voidaan uusia ilman eri toimenpiteitä. 

Uusi täytäntöönpanopöytäkirja on voimassa viisi vuotta, ja siihen sisältyy lauseke sen 
uudelleentarkastelusta toisen soveltamisvuoden aikana. Se antaa EU:n aluksille 
mahdollisuuden kalastaa Mauritanian vesillä äyriäisiä, pohjakaloja, tonnikalaa ja pieniä 
pelagisia lajeja yhteensä noin 290 000 tonnin edestä vuodessa. EU:n Mauritanialle maksama 
taloudellinen korvaus pääsystä Mauritanian kalavaroihin on 57,5 miljoonaa euroa vuodessa. 
Lisäksi EU myöntää pöytäkirjan voimassaoloaikana 16,5 miljoonaa euroa alakohtaiseen 
tukeen. Pöytäkirjassa vahvistetaan, että näitä määriä voidaan tarkistaa ennen pöytäkirjan toisen 
soveltamisvuoden päättymistä kalastusmahdollisuuksien mukauttamiseksi EU:n laivaston 
Mauritanian vesillä harjoittamaan tosiasialliseen kalastustoimintaan. 

Kalastus on tärkeä ala Mauritanian taloudelle. Se edistää aktiivisesti kansallista kehitystä, ja 
sen osuus maan viennistä on suuri. Kalastusalalla on myös tärkeä rooli nuorten työllisyyden ja 
elintarviketurvan kannalta. Mauritanian ja Länsi-Afrikan asukkaille kala on edullinen 
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proteiinin, vitamiinien ja välttämättömien hivenravinteiden lähde. Mauritanian kalavarojen 
liiallisella hyödyntämisellä on kuitenkin vakavia sosioekonomisia ja ympäristövaikutuksia, ja 
se heikentää paikallisyhteisöjen elintarviketurvaa ja toimeentuloa. 

Mauritanian Banc d’Arguinin kansallispuisto (PNBA) on Länsi-Afrikan suurin suojeltu 
merialue. Kansallispuistossa on runsaasti biologista monimuotoisuutta ja se kattaa 
kolmanneksen Mauritanian rannikosta. Kahden viime vuosikymmenen aikana kaupallinen 
kalastus on lisännyt PNBA:n meriluonnonvaroihin kohdistuvaa painetta ja vaarantanut 
kalastuksen kestävyyden tällä alueella. 

Uuden pöytäkirjan tavoitteena on minimoida kalastuksen vaikutukset meriekosysteemeihin, ja 
sen tarkoituksena on ottaa huomioon pienimuotoinen kalastus ja rannikkoyhteisöt ja tukea niitä. 
Pöytäkirjassa esitetään valvonta- ja tarkkailutoimenpiteitä kalavarojen tilan seuraamiseksi sen 
varmistamiseksi, että kalastustoiminta pysyy kestävällä tasolla. Tässä yhteydessä tarjotulla 
alakohtaisella tuella edistetään muun muassa Mauritanian sitoutumista kalavarojen kestävään 
hoitoon ja meri- ja rannikkoalueiden suojeluun sekä kalastustoiminnan avoimuuteen.

Puutteellisesta avoimuudesta ja hallinnosta aiemmin aiheutuneisiin huoliin vastaamiseksi 
nykyisessä kumppanuussopimuksessa määrätään tieteellisestä sekakomiteasta, joka koostuu 
Mauritanian ja EU:n edustajista. Tieteellinen sekakomitea kokoaa ja analysoi kalakantoja 
koskevia tietoja, tarkastelee pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyviä tieteellisiä kysymyksiä ja 
seuraa kansallisten ja ulkomaisten laivastojen toimintaa. Sekä tieteellinen sekakomitea että 
tarjotut valvonta- ja tarkkailumekanismit ovat esimerkkinä EU:n tavoitteesta varmistaa, että 
EU:n alukset hyödyntävät kalavaroja kestävällä tavalla.

Valmistelija katsoo, että pöytäkirjalla voidaan edistää kalavarojen vastuullista ja kestävää 
hyödyntämistä ja kansallisen kalastuspolitiikan kehittämistä Mauritanian islamilaisen 
tasavallan alueella ja että se on kummankin sopimuspuolen edun mukainen. Tästä syystä 
valmistelija ehdottaa pöytäkirjan hyväksymistä.

******

Kehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan 
parlamentille, että ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian 
islamilaisen tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen 
täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä hyväksytään.
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BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan 
välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen sopimuksen 
täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja niiden 
väliaikaisesta soveltamisesta 
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Valmistelija: Eider Gardiazabal Rubial 

LYHYET PERUSTELUT

Mauritanian islamilaisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen nykyinen 
kalastuskumppanuussopimus allekirjoitettiin 8. elokuuta 2008, ja se tuli väliaikaisesti 
voimaan kyseisenä päivänä kuuden vuoden ajaksi. Sopimuksen voimassaolo jatkuu ilman eri 
toimenpiteitä, eli sopimus on edelleen voimassa. Kalastuskumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanopöytäkirja oli aluksi voimassa neljä vuotta (2015–2019), ja sen voimassaoloa 
on covid-19-pandemian vaikeuttamien neuvottelujen vuoksi jatkettu kahdesti, yhdellä 
vuodella kerrallaan. Sopimuksen voimassaolo päättyi 15. marraskuuta 20211.

Neuvottelijat parafoivat uuden kalastuskumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan 28. heinäkuuta 
2021. Uusi sopimus on voimassa kuusi vuotta sen 20 artiklassa vahvistetusta väliaikaisen 
soveltamisen alkamispäivästä eli siitä, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Se 
voidaan uusia hiljaisesti. 

Uusi täytäntöönpanopöytäkirja on voimassa viisi vuotta sen 19 artiklassa vahvistetusta 
väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli siitä, kun molemmat osapuolet ovat sen 
allekirjoittaneet. Siinä määrätään lausekkeesta, jonka mukaan pöytäkirjaa on tarkasteltava 
uudelleen sen toisena soveltamisvuonna kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen 
mahdollista mukauttamista varten.

Uuden sopimuksen päätavoitteena on luoda ajantasaistetut puitteet, joissa otetaan huomioon 
uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan ja sen ulkoisen ulottuvuuden painopisteet, jotta voidaan 
jatkaa ja lujittaa Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan strategista 
kumppanuutta kalastusalalla. 

Pöytäkirjan tarkoituksena on myöntää Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia 
Mauritanian kalastusalueella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen sekä 
Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) ja Itäisen Keski-Atlantin 

1 EUVL L 404, 2.12.2020, s. 1.  
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kalastuskomitean (CECAF) päätöslauselmien ja suositusten mukaisesti ja käytettävissä olevan 
ylijäämän rajoissa. Uudessa pöytäkirjassa määrätään sen kahdelle ensimmäiselle 
soveltamisvuodelle samoista kalastusmahdollisuuksista kuin nykyisessä pöytäkirjassa2. Kahdessa 
tonnikalaluokassa viitesaalismääriä kuitenkin hieman mukautetaan.

Euroopan unionin vuotuinen taloudellinen korvaus on 57 500 000 euroa vuonna 2021 ja 
61 625 000 euroa vuosina 2022–2025 seuraavin perustein:

a) pöytäkirjassa määrättyjen luokkien kalavaroihin pääsystä suoritettava vuotuinen 
määrä, joka on 57 500 000 euroa kahden ensimmäisen vuoden aikana; 

b) 4 125 000 euron vuotuinen tuki Mauritanian alakohtaisen kalastuspolitiikan 
kehittämiseen vuosina 2022–2025. Tuki on sisävesi- ja merikalakantojen kestävää 
hoitoa koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista pöytäkirjan koko 
voimassaoloajan. 

Mainittua a) alakohdan mukaista määrää tarkistetaan ennen pöytäkirjan kolmatta soveltamisvuotta 
kalastusmahdollisuuksien mukauttamiseksi EU:n laivaston Mauritanian vesillä harjoittamaan 
tosiasialliseen kalastustoimintaan. 

Maksusitoumusten ja maksujen vuotuinen määrä vahvistetaan vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä, mukaan lukien varaus pöytäkirjoille, jotka eivät ole vielä tulleet 
voimaan vuoden alussa3.

Jos pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen tarvitaan lisämäärärahoja rahoitussuunnitelmasta 
poiketen, BUDG-valiokunta odottaa, että se otetaan mukaan asian käsittelyyn siirtopyynnön 
tai muiden asiaa koskevien toimenpiteiden välityksellä4.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan 
parlamentille, että se hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja 
Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen ja kyseisen sopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan 
allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta.

2 EUVL L 315, 1.12.2015, s. 3.
3 Talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen 20 kohdan mukaisesti 
(EUVL L 433 I, 22.12.2020).
4 Talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen 20 kohdan mukaisesti 
(EUVL L 433 I, 22.12.2020).
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