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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY 
LAINSÄÄDÄNTÖÖN

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

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston päätöksen (EU) 2021/99, annettu 25 päivänä tammikuuta 
2021, Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä 
kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja 
taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo 
päättyy 15 päivänä marraskuuta 2021, voimassaolon jatkamisesta Euroopan unionin ja 
Mauritanian islamilaisen tasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen 
tekemisestä1,

– ottaa huomioon neuvoston päätöksen, annettu 11 päivänä marraskuuta 2021, Euroopan 
unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen ja kyseisen sopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan 
allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta2,

– ottaa huomioon [...] 2022 vahvistamansa kannan esityksestä päätökseksi,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen 
kalastuskumppanuussopimuksen, joka tuli voimaan 8. elokuuta 20083,

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen 
kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen4,

– ottaa huomioon 3. toukokuuta 2022 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti 
kestävää sinistä taloutta: kalastuksen ja vesiviljelyn merkitys”5,

– 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 23. kesäkuuta 2000 tehdyn Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 
valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen 
kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus)6,

1 EUVL L 34, 1.2.2021, s. 1.
2 EUVL L 439, 8.12.2021, s. 1.
3 EUVL L 343, 8.12.2006, s. 4.
4 EUVL L 439, 8.12.2021, s. 3.
5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0135.
6 EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
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– ottaa huomioon YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) julkaisun vuodelta 2015 
”Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of 
Food Security and Poverty Eradication”,

– ottaa huomioon FAO:n työryhmän vuoden 2020 yhteenvetokertomuksen 
Luoteis-Afrikan edustalla elävien pienten pelagisten kalojen arvioinnista,

– ottaa huomioon yhteisen kalastuspolitiikan ja erityisesti sen ulkoisen ulottuvuuden,

– ottaa huomioon YK:n merioikeusyleissopimuksen,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 208 artiklassa vahvistetun EU:n sitoumuksen 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta,

– ottaa huomioon komission etu- ja jälkikäteisarvion edellisestä sopimuksesta ja 
pöytäkirjasta,

– ottaa huomioon Mauritanian islamilaisen tasavallan ja Euroopan unionin välillä 
allekirjoitettua kalastussopimusta käsittelevän yhteisen tiedekomitean 10.–
12. helmikuuta 2021 pidetyn ylimääräisen kokouksen antaman raportin,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2021 antamansa päätöslauselman Pellolta pöytään 
-strategiasta oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää 
elintarvikejärjestelmää varten7,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan ja kehitysvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0154/2022),

A. katsoo, että kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten täytäntöönpanon on 
oltava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaista, jotta voidaan 
varmistaa kestävä kalastustoiminta, jossa käytetään ainoastaan kumppanimaassa 
sallittuja ylijäämäsaaliita; katsoo, että alakohtaisella tuella olisi edistettävä kalastusalan 
kestävää kehitystä erityisesti tukemalla pienimuotoista kalastusta ja vahvistamalla 
samalla paikallista elintarviketurvaa ja paikallisyhteisöjä;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välinen 
ensimmäinen kalastusta koskeva sopimus tehtiin vuonna 1987 ja että viimeisimmän 
täytäntöönpanopöytäkirjan, joka oli alun perin voimassa vuosina 2015–2019, 
voimassaoloaikaa pidennettiin kaksi kertaa yhdellä vuodella ja että voimassaoloaika 
päättyi 15. marraskuuta 2021;

C. ottaa huomioon, että unioni ja Mauritania pääsivät 28. heinäkuuta 2021 sopimukseen 
uudesta kestävää kalastusta koskevasta kumppanuussopimuksesta;

7 Hyväksytyt tekstit, TA_P9(2021)0425.
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D. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Afrikan maat ovat allekirjoittaneet useita 
kestävää kalastusta koskevia kumppanuussopimuksia;

E. ottaa huomioon, että uusi pöytäkirja on voimassa viisi vuotta, että se tarjoaa samanlaiset 
kalastusmahdollisuudet kuin edellinen pöytäkirja ja että unionin taloudellinen korvaus 
mahdollisuudesta kalastaa on 57,5 miljoonaa euroa vuodessa ja sen osuus alakohtaisesta 
tuesta on yhteensä 16,5 miljoonaa euroa;

F. ottaa huomioon, että Mauritanian kanssa tehty kalastusta koskeva kumppanuussopimus 
on EU:n laaja-alaisin monilajisopimus; ottaa huomioon, että se tarjoaa 
kalastusmahdollisuuksia kymmenen jäsenvaltion aluksille, joilla kalastetaan 
pohjakalalajeja ja pelagisia lajeja, jotka tonnikalan tavoin vaeltavat laajasti, YK:n 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklassa määritellyn saatavilla olevan ylijäämän 
rajoissa ottaen huomioon Mauritanian kalastuslaivastojen kalastuskapasiteetti;

G. ottaa huomioon, että pienten pelagisten kantojen, erityisesti sardinellan, liikakalastus ja 
niiden jalostaminen kalajauhoksi ja kalaöljyksi aiheuttavat valtavia vahinkoja 
paikallisille vesille, esimerkiksi jätevesien aiheuttaman pilaantumisen vuoksi, mutta 
myös paikallisväestön elintarviketurvalle koko Länsi-Afrikan alueella; ottaa huomioon, 
että Mauritania sitoutui vuonna 2017 vähentämään kalajauhon ja kalaöljyn tuotantoa ja 
lopettamaan sen asteittain vuoteen 2020 mennessä; ottaa huomioon, että vuodesta 2010 
lähtien niiden tuotanto on kolminkertaistunut ja että Mauritaniassa ja sen naapurimaissa 
on laajennettu kalajauhotehtaita;

H. katsoo, että vankat tieteelliset tiedot, tehokkaat seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä 
saaliita ja kalastuslisenssejä koskeva avoimuus ovat tarpeen, jotta rannikkovaltiot voivat 
määrittää käytettävissä olevan ylijäämän pienten pelagisten lajien yhteisistä kannoista ja 
varmistaa, että kantojen hoitopäätökset voidaan tehdä niin, että kantoja pyydetään 
tieteellisten rajojen puitteissa; ottaa huomioon, että Mauritanian pienten pelagisten 
lajien hoidon osalta yhteisen tiedekomitean ylimääräisestä kokouksesta vuonna 2021 
laaditussa raportissa tuettiin lisätoimenpiteitä pyyntiponnistusten vähentämiseksi maan 
15 meripeninkulman kalastusvyöhykkeellä, kuten kiintiöiden käyttöönottoa 
kalakannoille, jotka on tieteellisesti vahvistettu liikakalastetuiksi;

I. ottaa huomioon, että uuden pöytäkirjan mukainen alakohtainen tuki suunnataan 
kahdeksalle toiminta-alalle; ottaa huomioon, että näihin sisältyvät muun muassa 
pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkoyhteisöjen tukeminen, tieteellisen tutkimuksen 
vahvistaminen, valvonta- ja tarkkailutoimien vahvistaminen sekä Mauritanian 
viranomaisille annettava tekninen tuki; ottaa huomioon, että sekakomitea hyväksyy 
tämän tuen käyttöä koskevan monivuotisen alakohtaisen ohjelman; ottaa huomioon, että 
Mauritanian viranomaisilla on velvollisuus toimittaa loppukertomus alakohtaisen tuen 
täytäntöönpanosta;

J. ottaa huomioon, että uudella pöytäkirjalla perustetaan uusi koordinointielin (cellule de 
coordination), joka tukee ohjelmassa määriteltyjen hankkeiden toteuttamista ja joka on 
vastuussa sekakomitean päätösten seurannasta;

K. ottaa huomioon, että uuden pöytäkirjan 7 artiklan mukaan unioni ja Mauritania voivat 
tarkistaa kalastusmahdollisuuksia kolmantena täytäntöönpanovuonna ottamalla 
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huomioon kalastusalueen varojen kestävyyden ja mukauttamalla EU:n taloudellista 
osallistumista;

L. ottaa huomioon, että uudella pöytäkirjalla otetaan käyttöön luokan 6 alusten (langustit) 
omistajille erisuuruiset maksut, jotka vastaavat paremmin kunkin kalastetun pelagisen 
lajin markkina-arvoa;

M. ottaa huomioon, että uuden sopimuksen 3 artiklassa todetaan, että EU:n laivaston on 
voitava hyötyä samoista kalastusta ja kalavarojen käyttöä koskevista teknisistä ehdoista 
kuin kaikkien muidenkin laivastojen; ottaa huomioon, että samassa artiklassa 
edellytetään tietojenvaihdon tehostamista ja velvoitetaan Mauritania julkistamaan kaikki 
sopimukset, jotka mahdollistavat ulkomaisten alusten pääsyn sen kalastusalueelle;

N. ottaa huomioon, että uudella pöytäkirjalla muutetaan ja laajennetaan EU:n alusten 
pienten pelagisten lajien kalastusaluetta; ottaa huomioon, että pöytäkirjan 9 artiklassa 
edellytetään, että Mauritania laatii kuuden kuukauden kuluessa pöytäkirjan 
täytäntöönpanosta pienten pelagisten lajien kalastusta koskevan kestävän 
hoitosuunnitelman, jota sovelletaan kaikkiin Mauritanian vesillä kalastaviin laivastoihin 
uuden kalastusalueen perustamisen edellytyksenä; ottaa huomioon, että unionin 
rahoitusosuudesta 7,5 miljoonaa euroa edellyttää, että sekakomitea hyväksyy tämän 
hoitosuunnitelman;

O. ottaa huomioon, että uusi pöytäkirja antaa EU:n aluksille mahdollisuuden purkaa 
saaliinsa Mauritanian satamien ulkopuolella poikkeuksellisissa olosuhteissa, mikä on 
Mauritaniassa toimivien EU:n kalastusalusten pitkäaikainen pyyntö;

P. ottaa huomioon, että komission edellisestä pöytäkirjasta tekemässä arvioinnissa 
kehotettiin luomaan alueellinen hallintakehys pienten pelagisten lajien yhteisten 
kantojen ja senegalinkummelin yhteisten kantojen hyödyntämiseksi, kuten YK:n 
merioikeusyleissopimuksen 63 artiklassa edellytetään;

1. pitää myönteisenä, että unionin ja Mauritanian välillä on tehty uusi kestävää kalastusta 
koskeva kumppanuussopimus ja pöytäkirja, joiden tarkoituksena on parantaa ja 
nykyaikaistaa nykyistä sopimusta; pitää myönteisenä, että jatkossa pöytäkirjaa ei enää 
tarvitse jatkaa tai että jatkaminen lopetetaan, jos se ei ole ehdottoman välttämätöntä, 
Euroopan laivastoa vahingoittamatta; pitää myös myönteisenä 
kumppanuussopimuksen muuttamista täysimittaiseksi kestävää kalastusta koskevaksi 
kumppanuussopimukseksi ja huomauttaa, että tämäntyyppiset sopimukset muodostavat 
hyvän perustan valtamerten hallinnointia ja kalakantojen kestävää hoitoa koskevalle 
yhteistyölle; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että yhteisessä kalastuspolitiikassa 
vahvistetut kestävän hoidon periaatteet otetaan huomioon unionin kalastussopimuksissa, 
myös niiden täytäntöönpanossa;

3. huomauttaa, että sopimus vahvistaa ympäristö-, talous-, sosiaali-, hallinto- ja 
tiedeyhteistyötä kestävän kalastuksen edistämiseksi, valtamerten hallinnoinnin 
parantamiseksi, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
torjumiseksi, kalastustoiminnan seuraamiseksi ja valvomiseksi ja edistää sekä 
sopimuksen avointa täytäntöönpanoa että työpaikkojen luomista kalastusalan työtä 
koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuoden 2007 yleissopimuksen (N:o 188) 
mukaisesti; korostaa, että kumppanuuden on tarjottava takuita ja suojelua kaikille EU:n 
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alusten työntekijöille; korostaa reilun kilpailun merkitystä kaikille Mauritanian vesillä 
toimiville kalastajille;

4. tunnustaa uuden sopimuksen ja pöytäkirjan merkityksen EU:n laivaston huomattavien 
kalastusmahdollisuuksien kannalta ja alustana unionin ja Mauritanian väliselle 
jatkuvalle jäsennellylle yhteistyölle erityisesti kestävän kalastuksenhoidon alalla ja 
Euroopan laivaston säilyttämiselle;

5. kehottaa Mauritaniaa varmistamaan, että pieniä pelagisia lajeja ei kalasteta liikaa, ja 
lopettamaan ja poistamaan asteittain Mauritanian kalajauho- ja kalaöljyteollisuuden 
kielteiset vaikutukset; kehottaa EU:ta edistämään kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen puitteissa näiden tavoitteiden saavuttamista; toteaa, että kalaa 
olisi käytettävä ensisijaisesti ihmisravinnoksi eikä elintarviketeollisuuden raaka-aineena 
ja että on tärkeää, että paikallisviranomaiset otetaan mukaan ja tekevät tätä koskevaa 
yhteistyötä;

6. suhtautuu myönteisesti uuden pöytäkirjan vaatimukseen siitä, että Mauritanian on 
julkaistava pienten pelagisten lajien kestävää hoitoa koskeva suunnitelma, jota 
sovelletaan kaikkiin Mauritanian vesillä kalastaviin aluksiin; kehottaa Mauritaniaa 
hyödyntämään yhteisen tiedekomitean ylimääräisen kokouksen 2021 raportin päätelmiä 
ja soveltamaan tarvittaessa tieteeseen perustuvaa ennalta varautuvaa lähestymistapaa 
tällaista suunnitelmaa laatiessaan;

7. korostaa, että osapuolet ovat sitoutuneet edistämään kalastuksenhoitoa siten, että 
alueella toimivia eri laivastoja ei syrjitä, ja että unionin alusten olisi voitava saada 
asianmukainen osuus kalavarojen ylijäämästä parhaan käytettävissä olevan tieteellisen 
neuvonnan mukaisesti;

8. suhtautuu myönteisesti uuden sopimuksen ja pöytäkirjan avoimuutta ja 
syrjimättömyyttä koskeviin lausekkeisiin ja kehottaa komissiota varmistamaan, että 
nämä lausekkeet pannaan täysimääräisesti täytäntöön ja että niitä noudatetaan kaikilta 
osin; panee merkille, että avoimuussäännöt sisältyivät jo aiempaan sopimukseen, mutta 
niitä ei noudatettu täysimääräisesti;

9. vaatii Mauritaniaa ilmoittamaan komissiolle kaikista julkisista ja yksityisistä 
sopimuksista kalastusalueellaan toimivien ulkomaisten alusten, myös kolmansien 
maiden alusten, kanssa, ja sisällyttämään nämä tiedot vuosikertomukseen, jonka 
komissio toimittaa parlamentille; ilmaisee huolensa siitä, että Mauritania ei ole tähän 
mennessä julkaissut joitakin kalastussopimuksia kolmansien maiden kanssa;

10. panee merkille pöytäkirjan edellyttämien tietojen vaihdon, joka koskee kertomuksia 
Mauritanian vesillä toimivien ulkomaisten laivastojen ja ulkomaisessa omistuksessa 
olevien kotimaisten laivastojen toiminnasta; kehottaa Mauritaniaa toimittamaan 
komissiolle täydelliset tiedot kaikista sen vesillä toimivista aluksista selkeässä ja 
käyttäjäystävällisessä muodossa, jotta voidaan muodostaa yleiskuva 
kokonaispyyntiponnistuksesta, lajikohtaisista saaliista ja kalakantojen tilasta; kehottaa 
Mauritaniaa asettamaan nämä tiedot julkisesti saataville; toteaa, että tämä on edellytys 
”ylijäämän” laskemiseksi YK:n merioikeusyleissopimuksen hengessä;
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11. pitää myönteisenä, että Mauritania on julkaissut ensimmäisen kertomuksen kalastuksen 
avoimuutta koskevasta aloitteesta; panee merkille, että kertomus perustuu 
kalenterivuoden 2018 tietoihin; kehottaa Mauritaniaa julkaisemaan tuoreempia tietoja;

12. ilmaisee huolensa lippuvaltion vaihtamiskäytännöstä erityisesti Mauritanian vesillä ja 
yleisesti alueella;

13. ottaa huomioon, että unionilla on Luoteis-Afrikassa voimassa olevien 
kalastuskumppanuussopimusten ja kestävää kalastusta koskevien 
kumppanuussopimusten verkosto huomioon ottaen oma roolinsa rohkaistaessa 
Mauritaniaa ja sen naapurimaita tehostamaan yhteistyötään yhteisten kantojen hoidossa 
ja erityisesti yksilöimään kalakannat ja kalastusmahdollisuudet, kuten paikallisen 
elintarviketurvan kannalta tärkeät kannat; korostaa erityisesti, että unionin on tärkeää 
toimia aktiivisesti kumppaneidensa kanssa alueella, jotta voidaan varmistaa kestävät 
hoitopäätökset asiaankuuluvissa alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä; kehottaa 
EU:ta, Mauritaniaa ja naapurimaita tukemaan yhteisiä kantoja koskevan kattavan 
alueellisen hoitokehyksen täytäntöönpanoa perustamalla näille kannoille alueellisen 
kalastuksenhoitojärjestön ja käynnistämällä kansainvälisen vuoropuhelun asianomaisten 
maiden kanssa;

14. pitää myönteisenä, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet panemaan sopimuksen 
täytäntöön avoimesti ja Cotonoun sopimuksen mukaisesti ihmisoikeuksien, demokratian 
periaatteiden, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallintotavan osalta; kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota Mauritanian ihmisoikeuksiin myös kalastusalalla 
kiinnittäen erityistä huomiota työoloihin; toteaa, että jos Cotonoun sopimusta ei panna 
täytäntöön ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta, sopimus voidaan keskeyttää 
sopimuksen 21 artiklan ja uuden täytäntöönpanopöytäkirjan 14 artiklan mukaisesti;

15. panee merkille, että edellisen pöytäkirjan jälkiarvioinnissa todetaan, että Mauritanian ja 
EU:n osuus lisäarvosta oli 40–45 prosenttia kummallekin; panee kuitenkin merkille, että 
siinä todetaan, että EU:n alusten toiminnasta Mauritanialle koituva lisäarvo on 
suhteellisen vähäinen, koska maissa ei tapahdu taloudellista toimintaa; kehottaa tässä 
yhteydessä EU:ta tutkimaan keinoja tilanteen parantamiseksi uuden pöytäkirjan 
mukaisesti;

16. toteaa, että Mauritanialla on ollut vaikeuksia saada alakohtaista tukea; kehottaa siksi 
komissiota antamaan teknistä apua monivuotisen alakohtaisen ohjelman valmistelua ja 
täytäntöönpanoa varten ja vahvistamaan Mauritanian hallinnollisia valmiuksia 
erityisesti uuden koordinointielimen osalta;

17. pitää alakohtaista tukea tärkeänä tekijänä Mauritanian kalastusalan kehittämisessä ja 
työpaikkojen luomisessa rannikkoyhteisöissä;

18. suhtautuu myönteisesti toimintalinjojen 6 ja 7 alakohtaiseen tukeen; kehottaa 
sekakomiteaa edistämään infrastruktuurihankkeita, jotka lisäävät kalatuotteiden 
paikallista kulutusta, ja rahoittamaan hankkeita, jotka hyödyttävät suoraan Mauritanian 
pienimuotoisen kalastuksen koko arvoketjua;

19. kehottaa lisäämään alakohtaisia tukihankkeita, joilla autetaan Mauritanian 
kalatalousalan naisia ja erityisesti jalostusalalla toimivia naisia; tunnustaa tällaisten 
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hankkeiden merkityksen paikallisen elintarviketurvan kannalta ja pyytää kutsumaan 
naisia osallistumaan työpajoihin, joissa esitellään ja suunnitellaan tukitoimia;

20. korostaa, että yksi yleisistä ongelmista unionin kestävää kalastusta koskevien 
kumppanuussopimusten alakohtaisessa tuessa on näkyvyyden, saavutettavuuden ja 
avoimuuden puute; pitää siksi myönteisinä pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvien 
toimien näkyvyyttä ja julkisuutta koskevia toimenpiteitä, joiden ansiosta pöytäkirjan 
hyödyt ovat täysin näkyvissä ja kaikkien osapuolten saatavilla; toteaa, että alakohtaisen 
tuen, myös sen tehokkuuden, lisäämiseksi tarvitaan parempaa täytäntöönpanoa ja 
käyttöä;

21. kehottaa komissiota ja Mauritaniaa parantamaan ja nopeuttamaan alakohtaisen tuen 
täytäntöönpanoa ja lisäämään avoimuutta erityisesti kalastuslisenssien alalla; pitää siksi 
myönteisenä alakohtaisen tuen käyttötapoja koskevien vuosikertomusten julkaisemista 
ja kehottaa julkistamaan ne; ehdottaa, että parlamentille esitettäisiin toimet tai 
toimenpiteet, joilla on suurin merkitys tai vaikutus Mauritanian alueen tai yhteiskunnan 
osiin, jotka ovat oikeutettuja tähän alakohtaiseen tukeen;

22. huomauttaa, että Mauritanian vesien kantoja koskevien tietojen keruuta on parannettava 
ja että kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon on 
perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen neuvontaan; katsoo, että 
alakohtaista tukea olisi käytettävä pienimuotoisen kalastustoiminnan tukemiseen ja 
ensisijaisesti pienten pelagisten lajien, kuten sardinella-lajien ja piikkimakrillin, yhteisiä 
kantoja koskevan tieteellisen tiedon parantamiseen, ja kaikkien niiden kalastusalueilla 
kalastavien laivastojen toiminnan valvontaan ja seuraamiseen;

23. korostaa kalakantoja koskevien tieteellisten tietojen, asianmukaisen tiedonkeruun ja 
paremman seurannan merkitystä, jotta uudella pöytäkirjalla voidaan lisätä ja parantaa 
tieteellisten tarkkailijoiden kattavuutta, minkä olisi oltava erityisesti kolmansien maiden 
kalastusalusten tavoite;

24. kannustaa komissiota helpottamaan asiantuntijoiden ja tutkijoiden välistä osallistumista 
ja vaihtoa tämän sopimuksen puitteissa ja kaikessa sen täytäntöönpanoon liittyvässä 
työssä, tarvittaessa eri lajien ja sopimuksen toiminnan arvioimiseksi;

25. pitää myönteisenä, että uusi pöytäkirja mahdollistaa EU:n taloudellisen korvauksen ja 
kalastusmahdollisuuksien mukauttamisen pöytäkirjan kolmantena soveltamisvuonna; 
kehottaa komissiota hyödyntämään tarvittaessa tätä joustavuutta;

26. suhtautuu myönteisesti alusten omistajien maksuja koskeviin uusiin sääntöihin ja 
toivoo, että tämä ja muut pöytäkirjaan tehdyt parannukset, mukaan lukien EU:n alusten 
mahdollisuus purkaa saaliinsa muissa kuin Mauritanian satamissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, johtavat käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien tehokkaampaan 
hyödyntämiseen;

27. pitää myönteisenä ja katsoo, että pöytäkirjan nojalla kalastavien pelagisten 
pakastustroolareiden ja katkarapualusten unionin laivanvarustajien olisi osallistuttava 
luontoissuorituksena kalan jakamiseen sitä tarvitseville henkilöille varaamalla kaksi 
prosenttia kalastusmatkan lopussa jälleenlaivatuista tai puretuista pelagisista saaliistaan 
kansalliselle kalanjakeluyhtiölle (Société nationale de distribution de poisson); panee 
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merkille, että paikallinen kalankulutus on lisääntymässä Mauritaniassa; kehottaa 
komissiota ja Mauritanian viranomaisia varmistamaan, että tämä jakelu todella 
saavuttaa väestön eikä päädy kalajauhotehtaisiin;

28. korostaa sitoutumista ILO:n periaatteiden ja oikeuksien täytäntöönpanoon kaikkien 
EU:n alusten kalastajien osalta syrjinnän poistamiseksi työssä ja ammatissa; katsoo, että 
tätä täytäntöönpanoa olisi valvottava tiiviisti;

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

30. kehottaa komissiota sisällyttämään kestävää kalastusta koskevat 
kumppanuussopimukset keskeiseksi osaksi EU:n ja Afrikan kumppanuutta;

31. pitää myönteisinä Mauritaniassa EU:n kehitysavulla rahoitettuja hankkeita, kuten 
Promopeche-hanketta, jolla pyritään luomaan työpaikkoja ja kouluttamaan nuoria 
pienimuotoisen kalastuksen alalla; kehottaa komissiota parantamaan kestävää kalastusta 
koskevan kumppanuussopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
yhteensovittamista ja johdonmukaisuutta;

32. korostaa, että kalastus, myös pienimuotoinen kalastus, on Mauritanian talouden tärkeä 
ala ja olennaisen tärkeä maan talouskehityksen, elintarviketurvan, ravitsemuksen ja 
erityisesti naisten ja nuorten työllisyysmahdollisuuksien kannalta sekä osallistavan ja 
kestävän talouskehityksen varmistamiseksi kaikille; tukee siksi toimenpiteitä, joilla 
lisätään merkittävästi paikallisten toimijoiden, myös pienten perheyritysten ja 
rannikkoyhteisöjen, kykyä selviytyä ilmastonmuutoksen ja rannikoiden eroosion 
seurauksista; korostaa, että kalastukseen tehtävien investointien on oltava selkeästi 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia eivätkä ne saa vaarantaa 
rannikkoyhteisöjen tarpeita; vaatii, että Mauritanian kanssa tehdyn uuden sopimuksen 
mukainen taloudellinen korvaus olisi jaettava siten, että otetaan huomioon 
rannikkoyhteisöjen perustavanlaatuinen rooli; 

33. kehottaa edistämään paikallista ja alueellista talouskehitystä ja vahvistamaan 
rannikkoyhteisöjä, jotka ovat riippuvaisia meren luonnonvaroista ja jotka on siksi 
otettava täysimääräisesti mukaan meri- ja rannikkoalueiden hoitoon; muistuttaa, että 
merten ja rannikkoalueiden biologisen monimuotoisuuden ennallistaminen tukee 
rannikkoyhteisöjä ja edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista; 
korostaa, että rannikkoyhteisöjä on kuultava säännöllisesti koko 
täytäntöönpanoprosessin ajan;

34. toteaa, että EU:n markkinat ja tuottajat ovat riippuvaisia muun muassa Mauritaniasta 
tuodusta kalasta, jotta EU:n kuluttajille voidaan taata elintarvikkeiden saatavuus;

35. vaatii, että tämän kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen puitteissa EU:n 
lisäponnisteluissa on keskityttävä Maailman kauppajärjestön ja muiden kansainvälisten 
elinten haitallisten ja kestämättömien kalatukien lopettamiseen siten, että erityistä 
huomiota kiinnitetään laittomaan kalastukseen; 
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36. pyytää, että EU:n lainsäädäntöä, mukaan lukien unionin tuomioistuimen tuomioita, 
noudatetaan ja sovelletaan asianmukaisesti Mauritaniassa ja sen lähialueilla tapahtuvaan 
kalastukseen; 

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Mauritanian islamilaisen tasavallan 
hallitukselle ja parlamentille. 
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20.4.2022

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kalatalousvaliokunnalle

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, ehdotuksesta neuvoston 
päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen kestävää 
kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen sopimuksen täytäntöönpanosta 
tehdyn pöytäkirjan tekemisestä
(2021/0300M(NLE))

Valmistelija: Rosa Estaràs Ferragut

EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että EU on Mauritaniassa tuotetun kalajauhon ja kalaöljyn tärkeä 
markkina-alue;

B. ottaa huomioon, että Mauritania sitoutui vuonna 2017 vähentämään kalajauhon ja 
kalaöljyn tuotantoa ja lopettamaan sen asteittain vuoteen 2020 mennessä; ottaa 
huomioon, että näiden tuotteiden tuotanto on kolminkertaistunut vuodesta 2010;

C. katsoo, että vankat tieteelliset tiedot, tehokkaat seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä 
saaliita ja kalastuslisenssejä koskeva avoimuus ovat tarpeen, jotta rannikkovaltiot voivat 
määrittää käytettävissä olevan ylijäämän pienten pelagisten lajien yhteisistä kannoista, 
joita tällä hetkellä pyydetään tutkijoiden asettamat rajat ylittäviä määriä;

D. ottaa huomioon, että komission edellisestä pöytäkirjasta tekemässä arvioinnissa 
kehotettiin luomaan alueellinen hallintakehys pienten pelagisten lajien yhteisten 
kantojen ja senegalinkummelin yhteisten kantojen hyödyntämiseksi, kuten YK:n 
merioikeusyleissopimuksen 63 artiklassa edellytetään;

E. ottaa huomioon, että pienten pelagisten kalojen yhteisiä kantoja, joista pienimuotoista 
kalastusta harjoittavien kalastajien toimeentulo ja elintarviketurva ovat riippuvaisia, 
hyödynnetään liikaa; ottaa huomioon, että näiden kalojen kysyntä kasvaa Mauritaniassa 
ja sen naapurimaissa sijaitsevien ulkomaisomistuksessa olevien kalajauhotehtaiden 
laajenemisen myötä, mikä vaarantaa elintarviketurvan ja herättää huolta ympäristön 
saastumisesta paikallistasolla, esimerkiksi käsittelemättömän jätteen vuoksi;

1. pitää myönteisenä kestävää kalastusta koskevissa kumppanuussopimuksissa ja niiden 
täytäntöönpanopöytäkirjoissa omaksuttua uutta suuntaa, jossa otetaan asianmukaisesti 
huomioon EU:n painopisteet ja ulkopolitiikan linjaukset; muistuttaa, että EU on 
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sitoutunut kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden periaatteeseen ja 
että kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten ja niiden 
täytäntöönpanopöytäkirjojen on oltava tämän periaatteen, parhaan käytettävissä olevan 
tieteellisen tiedon, YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja 
yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisia;

2. tunnustaa roolin, joka kestävää kalastusta koskevilla kumppanuussopimuksilla voi olla 
kalastuksenhoidossa, tieteellisessä tutkimuksessa, tietojen keruussa ja kalastustoimintaa 
koskevassa avoimuudessa, koska niiden avulla voidaan ottaa käyttöön pitkän aikavälin 
kestävä hoitojärjestelmä kalavarojen hyödyntämiseksi sekä parantaa kestävyyttä ja 
hyvää hallintotapaa EU:n kumppanimaissa ja maailmanlaajuisesti; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten on perustuttava 
EU:n ja kumppanimaiden aktiiviseen osallistumiseen ja että niillä on edistettävä 
pienimuotoisen kalastuksen kestävää kehitystä EU:n ulkopuolisissa maissa ja paikallista 
elintarviketurvaa; vaatii, että pöytäkirja on mukautettava Mauritanian erityistarpeisiin ja 
ensisijaisiin tavoitteisiin;

3. korostaa, että kalastus, myös pienimuotoinen kalastus, on Mauritanian talouden tärkeä 
ala ja olennaisen tärkeä maan talouskehityksen, erityisesti naisten ja nuorten 
työllistymismahdollisuuksien, elintarviketurvan ja ravitsemuksen kannalta sekä 
osallistavan ja kestävän talouskehityksen varmistamiseksi kaikille; tukee siksi 
toimenpiteitä, joilla lisätään merkittävästi paikallisten toimijoiden, myös pienten 
perheyritysten ja rannikkoyhteisöjen, kykyä selviytyä ilmastonmuutoksen ja 
rannikoiden eroosion seurauksista; korostaa, että kalastukseen tehtävien investointien on 
oltava selkeästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia eivätkä ne saa 
vaarantaa rannikkoyhteisöjen tarpeita; vaatii, että Mauritanian kanssa tehdyn kestävää 
kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen mukainen taloudellinen korvaus olisi 
jaettava siten, että otetaan huomioon rannikkoyhteisöjen perustavanlaatuinen rooli;

4. pitää myönteisenä, että uuden pöytäkirjan tavoitteena on edistää vastuullista kalastusta 
ja kalavarojen kestävää hoitoa parempien teknisten ja toiminnallisten edellytysten 
mukaisesti ja täysin avoimesti, jotta voidaan minimoida kalastuksen vaikutukset 
meriekosysteemeihin ja kunnioittaa Mauritanian rannikko- ja pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen toimintaa;

5. korostaa, että kumppanuuden on tarjottava takuita ja suojeltava Mauritanian 
pienimuotoista kalastusta harjoittavia kalastajia epäoikeudenmukaiselta kilpailulta, 
myös EU:n kalastajien taholta, eikä se saa heikentää paikallisyhteisöjä;

6. pitää myönteisenä, että uudessa pöytäkirjassa meritursaan viitesaalismäärä säilytettiin 
nollassa, jotta meritursaat voidaan varata kansallisille pienimuotoista kalastusta 
harjoittaville kalastajille, mikä on keskeistä niiden paikallisen kehityksen kannalta; on 
kuitenkin huolissaan siitä, että tulevat tieteelliset ohjelmat ja/tai arvioinnit voisivat avata 
mahdollisuuden tarkistaa pääjalkaisten saalisrajoituksia; korostaa, että pääjalkaisten 
kalastus olisi varattava pienimuotoista kalastusta harjoittaville kalastajille, koska niillä 
on suuri lisäarvo pienimuotoiselle kalastukselle;

7. korostaa, että kaikilla Mauritanian vesillä toimivilla aluksilla olisi oltava oikeus kalastaa 
ainoastaan ylijäämäisiä kalavaroja ja kannustaa kaikin tavoin keräämään luotettavia 
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tieteellisiä tietoja, jotta kalakannat voidaan määrittää tarkasti; korostaa tarvetta lisätä 
avoimuutta ja parantaa tiedonkeruuta tältä osin; kannustaa Mauritaniaa vahvistamaan 
IMROP:tä (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches – 
Mauritanian meri- ja kalastusasioiden tutkimuslaitos), jotta se voi osallistua aktiivisesti 
saaliiden purkamisen valvontaan sen varmistamiseksi, että viitekiintiöt eivät ylity;

8. palauttaa mieliin, että EU voi osaltaan vaikuttaa pienten pelagisten lajien kalastuksen 
lopettamiseen ja Mauritanian kalajauho- ja kalaöljyteollisuuden, josta EU:n vesiviljely- 
ja maatalousalat ovat riippuvaisia, aiheuttamien kielteisten vaikutusten synnyttämän 
tilanteen päättämiseen;

9. suhtautuu myönteisesti uuden pöytäkirjan vaatimukseen siitä, että Mauritanian on 
julkaistava pienten pelagisten kalalajien kestävää hoitoa koskeva suunnitelma, jota 
sovelletaan kaikkiin Mauritanian vesillä kalastaviin aluksiin; kehottaa Mauritaniaa 
toteuttamaan tätä suunnitelmaa laatiessaan kunnianhimoisia toimia tieteellisten 
lausuntojen mukaisesti, jotta voidaan suojella kalavaroja, joista paikallisyhteisöt ovat 
riippuvaisia;

10. kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan tältä osin tukemalla pienten pelagisten lajien 
yhteisten kantojen hyödyntämistä koskevan alueellisen hoitokehyksen täytäntöönpanoa 
ja perustamalla näille kannoille alueellisen kalastuksenhoitojärjestön ja käynnistämällä 
kansainvälisen vuoropuhelun asianomaisten maiden kanssa;

11. suhtautuu myönteisesti uuden pöytäkirjan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin, joiden 
mukaan Mauritanian on julkaistava kaikki ulkomaisten alusten kanssa 
kalastusalueellaan tekemänsä julkiset ja yksityiset sopimukset sekä kalastustoimintaa 
Mauritaniassa koskevat sopimukset; kehottaa Mauritaniaa asettamaan nämä tiedot 
julkisesti saataville ja julkaisemaan tuoreimmat tiedot mahdollisimman pian kalastuksen 
avoimuutta koskevan aloitteen mukaisten velvoitteidensa mukaisesti; ilmaisee huolensa 
siitä, että Mauritania ei ole tähän mennessä julkaissut joitakin kolmansien maiden 
kanssa tehtyjä kalastussopimuksia;

12. pitää myönteisenä Mauritanian kalastuksen kestävyyden parantamiseen tarkoitettua 
alakohtaista tukea uudessa pöytäkirjassa; katsoo, että määrää olisi voitu lisätä 
entisestään, ja kannustaa Mauritaniaa käyttämään sitä tutkimuksen ja analyysin 
parantamiseen, mukaan lukien ilmastonmuutoksen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen 
vaikutukset lajeihin ja niiden muuttoliikkeeseen, mikä edellyttää erityistä seurantaa sekä 
kalastustoiminnan seurantaa ja valvontaa, rannikkoyhteisöjen ja Mauritanian 
pienimuotoisen kalastuksen kestävän kehityksen tukemista; kehottaa lisäämään maalla 
tehtäviä investointeja ja tarjoamaan alakohtaista tukea yhdessä muiden toimien kanssa, 
jotta voidaan vauhdittaa maalla tehtäviä investointeja, joilla pyritään parantamaan 
saaliiden käyttöä ihmisravinnoksi, mikä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan välttää 
kalojen laajamittainen jalostaminen jauhoksi ja öljyksi; katsoo, että alakohtaista tukea 
olisi käytettävä kalakantoja ja erityisesti pienten pelagisten kalojen, kuten sardinella-
lajien ja piikkimakrillin yhteisiä kantoja koskevien tieteellisten tietojen parantamiseen, 
mikä on keskeistä ylijäämän laskemiseksi; korostaa tarvetta varmistaa, että 
alakohtaisten tukimenojen painopisteiden määrittäminen on avoin ja osallistava 
prosessi, johon osallistuvat tieteelliset ja paikalliset yhteisöt, myös kalanjalostusalalla 
toimivat naiset; kehottaa sekakomiteaa edistämään infrastruktuurihankkeita, jotka 
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lisäävät kalatuotteiden paikallista kulutusta, ja rahoittamaan hankkeita, jotka 
hyödyttävät suoraan Mauritanian pienimuotoisen kalastuksen koko arvoketjua; kehottaa 
lisäksi komissiota ja Mauritaniaa julkaisemaan ennakoivasti vuosikertomukset 
alakohtaisen tuen käytöstä;

13. kehottaa edistämään paikallista ja alueellista talouskehitystä ja vahvistamaan 
rannikkoyhteisöjä, jotka ovat riippuvaisia meren luonnonvaroista ja jotka on siksi 
otettava täysimääräisesti mukaan meri- ja rannikkoalueiden hoitoon; muistuttaa, että 
merten ja rannikkoalueiden biologisen monimuotoisuuden ennallistaminen tukee 
rannikkoyhteisöjä ja edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista; 
korostaa, että rannikkoyhteisöjä on kuultava säännöllisesti koko 
täytäntöönpanoprosessin ajan;

14. pitää myönteisenä, että pöytäkirjan nojalla kalastavien pelagisten pakastustroolareiden 
ja katkarapualusten EU:n laivanvarustajat osallistuvat luontoissuorituksena kalan 
jakamiseen sitä tarvitseville henkilöille varaamalla kaksi prosenttia kalastusmatkan 
lopussa jälleenlaivatuista tai puretuista pelagisista saaliistaan kansalliselle 
kalanjakeluyhtiölle (National Fish Distribution Company, SNDP); panee merkille, että 
paikallinen kalankulutus on lisääntymässä Mauritaniassa; korostaa, että nämä toimet 
hyödyttävät paikallisia työmarkkinoita ja rannikkoyhteisöjä;

15. kehottaa komissiota ja Mauritanian islamilaista tasavaltaa varmistamaan, että 
pienimuotoista kalastusta harjoittavat kalastajat ja pienimuotoiset kalanjalostajat voivat 
saada elantonsa siten, että edistetään kestävää paikallista sinistä taloutta, tunnustetaan 
naisten ja nuorten asema ja vahvistetaan sitä, sillä he ovat ratkaisevassa asemassa 
kalojen myynnissä ja jalostuksessa, tuetaan heitä alakohtaisella tuella rahoitettavilla 
hankkeilla, rajoitetaan aluksia niiden kalavarojen osalta, joita ne voivat pyytää, ja 
suojellaan kalastusalueita, joista pienimuotoista kalastusta harjoittavat kalastajat ovat 
riippuvaisia toimeentulonsa saadakseen;

16. on tyytyväinen siihen, että EU:n aluksille on palkattu päteviä mauritanialaisia kalastajia, 
joilla on Kansainvälisen työjärjestön normien ja sosiaaliturvan mukaiset sopimukset; 
pitää myönteisinä Mauritaniassa EU:n kehitysavulla rahoitettuja hankkeita, kuten 
Promopeche-hanketta, jolla pyritään luomaan työpaikkoja ja kouluttamaan nuoria 
pienimuotoisen kalastuksen alalla;

17. korostaa tarvetta torjua laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta sen 
varmistamiseksi, että kalakannat säilytetään kestävällä tasolla, ja kehottaa EU:ta 
varmistamaan, että avoimuuslauseke sisältää kalavarat, joita ulkomaiset laivastot 
pyytävät paikallisten kalastajien kautta, ja käynnistämään rikkomusmenettelyjä niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät varmista, että niiden ulkoiset laivastot noudattavat 
sääntöjä; korostaa tarvetta rajoittaa mukavuuslippujen käyttöä ja lippuvaltion 
vaihtamista ja puuttua merellä tapahtuvaan jälleenlaivaukseen, erityisesti Mauritanian 
vesillä ja yleisesti alueella, sillä ne ovat tärkeitä toimia laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen porsaanreikien tukkimiseksi;

18. ilmaisee huolensa ilmoitetuista ihmisoikeusloukkauksista, kuten ihmiskaupasta ja 
pakkotyöstä laitonta kalastustoimintaa Länsi-Afrikassa harjoittavilla kalastusaluksilla;
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19. kehottaa komissiota kiinnittämään Mauritanian kanssa tehdyn kestävää kalastusta 
koskevan kumppanuussopimuksen 21 artiklan ja uuden täytäntöönpanopöytäkirjan 14 
artiklan osalta erityistä huomiota Mauritanian ihmisoikeuksiin, myös kalastusalalla; 
varoittaa, että vaikka orjuus on Mauritaniassa virallisesti laitonta, maassa esiintyy 
edelleen orjuutta ja parlamentti on tuominnut sen useaan otteeseen aiempina vuosina.
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Asia: Lausunto Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen 
kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen sopimuksen 
täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä (2021/0300M(NLE))

Arvoisa puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa menettelyssä 
lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 26. tammikuuta 2022 antaa 
kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Kansainvälisen kaupan valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 
3. maaliskuuta 2022. Kyseisessä kokouksessa valiokunta päätti pyytää asiasta vastaavaa 
kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Bernd Lange



PE704.887v02-00 20/23 RR\1256494FI.docx

FI

EHDOTUKSET

1. korostaa, että Mauritanian kanssa tehty kalastussopimus on tärkein kolmansien maiden 
kanssa tehdyistä EU:n nykyisistä kalastussopimuksista; korostaa, että Mauritania on ollut 
pitkäaikainen, läheinen kumppani kalastuksen alalla; toteaa, että ensimmäinen kahdenvälinen 
kalastussopimus tehtiin vuonna 1987; toteaa, että tällä alueella tehdyt kalastussopimukset ovat 
aina olleet merkittävä osa kahdenvälistä kauppaa; 

2. toteaa, että EU:n markkinat ja tuottajat ovat riippuvaisia muun muassa Mauritaniasta 
tuodusta kalasta, jotta EU:n kuluttajille voidaan taata elintarvikkeiden saatavuus;

3. korostaa, että kalastustoiminnan on näin ollen oltava kestävää, jotta voidaan torjua 
liikakalastusta ja säilyttää pitkän aikavälin resurssit kansainvälisten kestävyyssitoumusten 
mukaisen kestävän kalastuskumppanuuden molemmille osapuolille;

4. vaatii siksi, että kalastuskumppanuudessa Mauritanian kanssa on pyrittävä muun muassa 
lopettamaan liikakalastus, erityisesti sardiinien, joita kalastavat pääasiassa muut kuin EU:n 
laivastot ja jotka lähetetään kalajauho- ja kalaöljyteollisuudelle, ja torjumaan tehokkaasti 
kalakantojen köyhtymistä; palauttaa mieliin, että erityisesti kestämättömällä tasolla 
kalastettujen kantojen osuus on kolminkertaistunut vuodesta 1974 ja että sardiinien ja pienten 
pelagisten lajien tilanne on erityisen huolestuttava;

5. korostaa, että Mauritanian pienimuotoista kalastusta harjoittavalla laivastolla on jatkossakin 
oltava ensisijainen kalavarojen käyttöoikeus alueen elintarviketurvan varmistamista koskevan 
tavoitteen mukaisesti;

6. pitää valitettavana, että alakohtaiselle tuelle osoitettu EU:n budjetti ei ole riittävän suuri 
pienimuotoisen kansallisen alan kehittämiseksi, mukaan lukien kestävän ja pienimuotoisen 
kalastuksen kehittäminen, ja pyytää harkitsemaan tämän erityisen budjetin lisäämistä; 
kehottaa käyttämään nykyistä ja tulevaa alakohtaista tukea avoimemmin ja tehokkaammin;

7. vaatii, että tämän kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen puitteissa EU:n 
lisäponnisteluissa on keskityttävä WTO:n ja muiden kansainvälisten elinten haitallisten ja 
kestämättömien kalatukien lopettamiseen siten, että erityistä huomiota kiinnitetään laittomaan 
kalastukseen; 

8. pyytää, että EU:n lainsäädäntöä, mukaan lukien unionin tuomioistuimen tuomioita, 
noudatetaan ja sovelletaan asianmukaisesti Mauritaniassa ja sen lähialueilla tapahtuvaan 
kalastukseen;

9. vaatii, että kaikista saaliista on ilmoitettava asianmukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja että käytössä olevat mekanismit olisi tarvittaessa pantava täytäntöön ja rahoitettava EU:n 
talousarviosta; 

10. korostaa, että kumppanuuden on tarjottava takuita ja suojeltava Mauritanian 
pienimuotoista kalastusta harjoittavia kalastajia epäoikeudenmukaiselta kilpailulta, myös 
EU:n kalastajien taholta, eikä se saa heikentää paikallisyhteisöjä;
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11. palauttaa mieliin, että EU voi osaltaan parantaa Mauritanian tilannetta, joka johtuu EU:n 
vesiviljely- ja maatalousalojen riippuvuudesta kalajauho- ja kalaöljyteollisuudesta, mikä 
aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia alueella; suhtautuu myönteisesti uuden pöytäkirjan 
vaatimukseen siitä, että Mauritanian on julkaistava pienten pelagisten lajien kestävää hoitoa 
koskeva suunnitelma, jota sovelletaan kaikkiin Mauritanian vesillä kalastaviin aluksiin; 
pyytää EU:ta tehostamaan toimiaan tukemalla alueellisen kalastuksenhoitojärjestön 
perustamista ja käynnistämällä kansainvälisen vuoropuhelun asianomaisten maiden kanssa; 

12. kehottaa komissiota kiinnittämään sopimuksen 21 artiklan ja uuden 
täytäntöönpanopöytäkirjan 14 artiklan osalta erityistä huomiota Mauritanian ihmisoikeuksiin 
myös kalastusalalla;

13. korostaa, että covid-19-kriisin ja kalastusalan vaikeuksien varjolla ei pitäisi heikentää 
suunniteltuja kestävyys- ja ilmastotavoitteita;

14. tähdentää, että on tärkeää sisällyttää alakohtaiseen tukeen erityisiä mekanismeja, joilla 
parannetaan naisten asemaa kalastusalalla; 

15. ilmaisee tukensa kestävää kalastusta koskeville kumppanuussopimuksille, joita unioni on 
tehnyt kolmansien maiden kanssa, sillä ne tarjoavat hyvän perustan valtamerten hallinnointia 
ja kestävää kalakantojen hoitoa koskevalle yhteistyölle.
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