
PA\1216939LT.docx PE660.106v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Biudžeto komitetas

2020/0274(NLE)

28.10.2020

NUOMONĖS PROJEKTAS
Biudžeto komiteto

pateiktas Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos 
Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 
2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos 
Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės 
susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, 
sudarymo
(COM(2020)0588 – C9-000/2020 – 2020/0274(NLE))

Nuomonės referentas: Bogdan Rzońca



PE660.106v01-00 2/4 PA\1216939LT.docx

LT

PA_Leg_Consent



PA\1216939LT.docx 3/4 PE660.106v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dabartinis Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės 
susitarimas (toliau – partnerystės susitarimas) buvo priimtas 2006 m. lapkričio 30 d.1 

Pagrindinis protokolo tikslas – atsižvelgiant į turimus mokslinius vertinimus, visų pirma tuos, 
kuriuos atliko Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetas (CECAF), ir remiantis patikimiausia 
moksline informacija bei Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) 
rekomendacijomis, suteikti Europos Sąjungos laivams žvejybos Mauritanijos vandenyse 
galimybių, neviršijant esamo perteklinio žuvų kiekio. Protokolu taip pat siekiama sustiprinti 
Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos bendradarbiavimą, kad būtų sukurta 
partnerystės sistema, pagal kurią būtų plėtojama darnios žuvininkystės politika ir atsakingai 
naudojami žvejybos ištekliai Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos zonoje, atsižvelgiant į 
abiejų šalių interesus.

Paskutinis du kartus iš dalies pakeistas (Komisijos sprendimu (ES) 2017/4512 ir Komisijos 
sprendimu (ES) 2017/13733) protokolas4, kuriuo nustatomos partnerystės susitarime numatytos 
žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojo 2015 m. lapkričio 16 d. ir nustojo galioti 
2019 m. lapkričio 15 d. 

Laukiant, kol bus baigtos derybos dėl partnerystės susitarimo ir jo protokolo atnaujinimo, 
2019 m. lapkričio 8 d. protokolo galiojimas buvo pratęstas vieneriems metams – iki 2020 m. 
lapkričio 15 d., sudarius susitarimą pasikeičiant laiškais5. Derybos tęsėsi 2020 m., tačiau dėl 
COVID-19 pandemijos jos nebus užbaigtos laiku, kad būtų išvengta Mauritanijos vandenyse 
veiklą vykdančio Europos laivyno žvejybos veiklos pertrūkių. 

Todėl Komisija, remdamasi Tarybos leidimu, Europos Sąjungos vardu derėjosi su Mauritanijos 
Islamo Respublika dėl susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo dar vieneriems metams 
pratęsiamas partnerystės susitarimo protokolo galiojimas. Susitarimas pasikeičiant laiškais 
buvo parafuotas 2020 m. liepos 7 d.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tikslas – sudaryti sąlygas Europos Sąjungai ir Mauritanijos 
Islamo Respublikai toliau bendradarbiauti siekiant skatinti darnios žuvininkystės politiką ir 
racionalų Mauritanijos Islamo Respublikos vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir 
leisti ES laivams žvejoti šiuose vandenyse. 

Paskutiniais protokolo galiojimo metais taikyta tvarka toliau galios tomis pačiomis sąlygomis 
ne ilgiau kaip vienus metus. 

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 61 625 000 EUR suma, apimanti:

a) 57 500 000 EUR metinę sumą, protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu mokamą už 

1 OL L 343, 2006 12 8, p. 1. 
2 OL L 69, 2017 3 15, p. 34.
3 OL L 193, 2017 7 25, p. 4.
4 OL L 315, 2015 12 1, p. 3.
5 OL L 297 I, 2019 11 18, p. 1.
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prieigą prie žvejybos išteklių pagal protokole numatytų kategorijų žvejybos galimybes;

b) 4 125 000 EUR metinę paramos Mauritanijos Islamo Respublikos žuvininkystės 
sektoriaus politikos plėtrai sumą, mokamą protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu. Ši 
parama visu protokolo galiojimo laikotarpiu atitinka Mauritanijos nacionalinės politikos 
tikslus, susijusius su darniu vidaus vandenų ir jūros žvejybos išteklių valdymu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant rezervo eilutę, skirtą metų 
pradžioje dar neįsigaliojusiems protokolams, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu.

Susitarimu pasikeičiant laiškais dėl pratęsimo taip pat nustatoma sumažinimo pro rata sąlyga 
tam atvejui, jei derybos dėl partnerystės susitarimo ir jo protokolo atnaujinimo baigtųsi jų 
pasirašymu, po kurio jie įsigaliotų dar prieš pasibaigiant metinio pratęsimo, kuriam taikomas 
susitarimas pasikeičiant laiškais, laikotarpiui.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui 
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo 
pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, 
kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės 
susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo.


