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LÜHISELGITUS

Euroopa Ühenduse ja Komooride vaheline kalanduskokkulepe kaotab kehtivuse 2010. aasta 
detsembris. Uus protokoll kehtib 2011. aastast 2013. aastani ja seda tuleks kohaldada ajutiselt, 
kuni Euroopa Parlamendi nõusolekumenetlus veel kestab. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 ja artikli 218 lõike 6 punkti a kohaselt võib 
Euroopa Parlament nõusoleku anda või selle andmata jätta. 

Kokkuleppe sisulist külge iseloomustavad järgmised näitajad:

Kulu liik 2011 2012 2013 KOKKU

tonnaaž 4 850 
tonni aastas, 65 
eurot tonn

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

kalanduspoliitik
a elluviimine 
Komooridel

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

KOKKU 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

Pärast ühise hinnangu andmist kalavarude seisukorrale võib kalapüügikvoote teatavatel 
tingimustel kohandada. 

Euroopa Liidu rahaline toetus koosneb järgmistest osadest:

 aastatoetus 315 250 eurot, mis annab õiguse püüda aastas 4 850 tonni (65 eurot tonn);

 300 000 eurot Komooride kalanduspoliitika toetuseks ja elluviimiseks,
mis on kokku 615 250 eurot aastas;

mis on kokku 1 845 750 eurot kokkuleppe 3 aasta jooksul.

Ülempiiri tuunikala lisapüügile ei ole ühenduse püügilaevadele seatud. Iga lisatonn maksab 
65 eurot. Kui ühenduse laevad ületavad kahekordsele aastasele kogutoetusele vastava 
püügikoguse, makstakse selle piirmäära ületamise eest määratud lisasummad alles järgmisel 
aastal. 

Maailma riikide korruptsiooniindeksit koostava Transparency Internationali hinnangul asuvad 
Komoorid 178 riigi hulgas 154. kohal. Komisjon peab kindlaks tegema, millises ulatuses raha 
kasutati ja kasutatakse selliselt, nagu Komoori Liiduga kokku oli lepitud.

Seetõttu on eelarvekomisjon seisukohal, et lepingu rakendamisel tuleks arvesse võtta järgmist:

 kontrollida igal aastal, kas liikmesriigid, kelle laevad kalastavad lepingu juurde 
kuuluva protokolli alusel, on oma teavitamiskohustust täitnud. Kui kõnealused 
kohustused on täitmata, peaks komisjon keelduma neile järgmiseks aastaks püügiluba 
andmast; 
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 esitada igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne protokolli artiklis 7 
nimetatud mitmeaastase sektoripõhise programmi tulemuste ja liikmesriikide 
aruandluskohustuste täitmise kohta;

 enne protokolli kehtetuks muutumist ja läbirääkimiste alustamist selle võimalikuks 
asendamiseks esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli järelhindamise 
tulemused, sh kulude ja tulude analüüs.

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek 
anda lepingu sõlmimiseks nõusolek ning soovitab Euroopa Komisjonil ja Komoori Liidul 
võtta lepingu rakendamise jooksul nõuetekohaselt arvesse järgmist:

a) kontrollida igal aastal, kas liikmesriigid, kelle laevad kalastavad lepingu juurde 
kuuluva protokolli alusel, on oma teavitamiskohustust täitnud. Kui kõnealused kohustused on 
täitmata, peaks komisjon keelduma neile järgmiseks aastaks püügiluba andmast; 

b) esitada igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne protokolli artiklis 7 
nimetatud mitmeaastase sektoripõhise programmi tulemuste ja liikmesriikide 
aruandluskohustuste täitmise kohta;

c) enne protokolli kehtetuks muutumist ja läbirääkimiste alustamist selle võimalikuks 
asendamiseks esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli järelhindamise 
tulemused, sh kulude ja tulude analüüs.


