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 ET 

LÜHISELGITUS 

Käesolev leping ja selle protokoll peavad olema kooskõlas uue ühise kalanduspoliitika 

määrusega, millega asetatakse rõhk säästvale kalandusele ja heale juhtimistavale, seejuures 

peetakse silmas ühise kalanduspoliitika ja ELi arengukoostöö eesmärkide vahelise kooskõla 

olulisust. 

Käesoleva lepinguga sisse seatud partnerlus peab edendama Madagaskari kalavarude 

vastutustundlikku kasutust. See pakub võimalust edendada majanduskasvu, parandada 

inimõiguste ja töötajate, eelkõige naiste olukorda ning kaotada laste ebaseaduslik töö selles 

valdkonnas.  

EL peaks oma laevadel soovitama võtta tööle kohalikke kalureid ning lossida saak 

töötlemiseks Madagaskaril. Nimetatud laevad peavad täitma iga-aastaseid aruandekohustusi 

vastavalt hea juhtimistava ja läbipaistvuse eeskirjadele. Partnerluse mõju peaks hindama ELi 

ja Madagaskari ühine kalanduskomisjon.  

Arvamuse koostaja tunneb heameelt selle üle, et igal aastal eraldatakse 700 000 euro suurune 

summa, mille eesmärk on toetada kalavarude ja kalanduse valdkondlikku poliitikat. Kõnealust 

summat tuleks kasutada teadusprojektide ning kontrolli ja järelevalvega seotud projektide 

elluviimiseks, et võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu ning soodustada kalavarude säästvat 

majandamist ja toiduga kindlustatuse seisukohast hädavajalikku väikesemahulist kalapüüki. 

Madagaskar peaks tegema suuremaid pingutusi, et tagada rahalise hüvitise haldamise 

läbipaistvus.  

Arvamuse koostaja on seisukohal, et leping pakub ELile võimalust ergutada Madagaskarit 

pingutama, et täita Cotonou lepingu tingimusi, eelkõige selle artiklit 9 inimõiguste, 

demokraatia põhimõtete, õigusriigi ja hea valitsemistava kohta.  

****** 

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovitus kiita heaks ettepanek 

võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja 

Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud 

kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta. 
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