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LÜHISELGITUS

Praegune Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline kalandusalane 
partnerlusleping (edaspidi „partnerlusleping“) võeti vastu nõukogu 30. novembril 20061. 

Protokolli eesmärk on sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Mauritaania vetes 
kalavarude kasutamata ülejäägi piires, võttes arvesse eelkõige Kesk-Atlandi idaosa 
kalastuskomitee (CECAF) teadusalaseid hinnanguid ning lähtudes teadusuuringutest ja järgides 
Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Lisaks soovitakse 
tihendada koostööd Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahel, et luua mõlema 
lepinguosalise huvides partnerlusraamistik säästva kalanduspoliitika ja kalavarude 
vastutustundliku kasutuse arenguks Mauritaania Islamivabariigi kalapüügipiirkonnas.

Viimane protokoll2, millega määrati kindlaks partnerluslepinguga ettenähtud 
kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, hakkas kehtima 16. novembril 2015 ja kaotas kehtivuse 
15. novembril 2019. Seda protokolli muudeti kaks korda (komisjoni otsusega (EL) 2017/4513 
ja komisjoni otsusega (EL) 2017/13734).

Enne partnerluslepingu ja selle protokolli uuendamist käsitlevate läbirääkimiste lõpuleviimist 
on komisjon pidanud nõukogult saadud volituste alusel Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi 
Mauritaania Islamivabariigiga, et pikendada kirjavahetuse vormis kokkuleppega ühe aasta 
võrra partnerluslepingu protokolli kehtivusaega. Kirjavahetuse vormis kokkulepe allkirjastati 
13. novembril 2019.

Kirjavahetuse vormis kokkuleppe eesmärk on võimaldada Euroopa Liidul ja Mauritaania 
Islamivabariigil jätkata koostööd, et arendada säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude 
vastutustundlikku kasutust Mauritaania vetes ning anda liidu laevadele võimalus neis vetes kala 
püüda. 

Protokolli viimasel aastal pikendatakse kohaldatavat korda samadel tingimustel maksimaalselt 
ühe aasta võrra. 

Aastane rahaline toetus on 61 625 000 eurot aastas maksimaalselt üheks aastaks, mis jaguneb 
järgmiselt: 

a)  protokollis sätestatud liikidesse kuuluvatele kalavarudele juurdepääsuks on kehtestatud 
protokolli pikendatud kehtivuse ajal 57 500 000 euro suurune aastane summa5; 

b)  toetus Mauritaania Islamivabariigi kalandussektori poliitikameetmete edendamiseks on 
4 125 000 eurot aastas. Toetus vastab riikliku poliitika eesmärkidele edendada sisevete 
ja merekalavarude säästvat majandamist kogu protokolli kehtivusaja jooksul.

1 ELT L 343, 8.12.2006, lk 1. 
2 ELT L 315, 1.12.2015, lk 3.
3 ELT L 69, 15.3.2017, lk 34.
4 ELT L 193, 25.7.2017, lk 4.
5 Komisjoni 14. märtsi 2017. aasta otsus (EL) 2017/451, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks 

protokolli teatavad muudatused, eelkõige uue püügikategooria kehtestamine senegali merluusi 
püüdvatele külmutustraaleritele, selle uue püügikategooria suhtes kohaldatavad püügitingimused ning 
juurdepääsuks antava rahalise toetuse suurendamine. Kõnealused muudatused on esitatud ühiskomitee 
15. ja 16. novembri 2016. aasta koosoleku protokolli 5. lisas. 
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Kehtivusaja pikendamist käsitlevas kirjavahetuses on sätestatud, et neid summasid 
vähendatakse proportsionaalselt, kui läbirääkimised partnerluslepingu ja selle protokolli 
uuendamise üle jõuavad lõpule ja allkirjastatud dokumente hakatakse kohaldama enne 
kirjavahetuse teel kokku lepitud aastase pikendamistähtaja lõppu.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu 
otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis 
kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse 
kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase 
partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 
15. novembril 2019) sõlmimise kohta.


