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LÜHISELGITUS

Euroopa Ühenduse ja Mosambiigi Vabariigi vahelisele kalandusalasele partnerluslepingule 
lisatud protokoll kaotas kehtivuse 31. detsembril 2011. Uus protokoll hõlmab kolmeaastast 
ajavahemikku alates nõukogu otsuse vastuvõtmisest protokolli allakirjutamise ja ajutise 
kohaldamise kohta.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 punktile a saab 
Euroopa Parlament anda nõusoleku või keelduda andmast nõusolekut kõnealuse protokolli 
sõlmimisele.

Mosambiik on vähim arenenud riik hoolimata sellest, et viimase kümne aasta jooksul on selle 
sisemajanduse koguprodukt pidevalt kasvanud. Arengunäitajad on viimastel aastatel 
paranenud, kuid enamik aastatuhande arengueesmärkidest jääb täitmata, kui valitsus ja 
abiandjad ei suurenda oma toetust järgmise viie aasta jooksul. Valitsuse andmete alusel 
moodustasid 2010. aastal abi väljamaksed 10,7% sisemajanduse koguproduktist. Abiandjad 
rahastasid riigi 2010. aasta eelarvest 48,7%. 

Umbes 80% Mosambiigi elanikest töötab põllumajanduses või kalanduses. Kalandussektor 
annab sisemajanduse koguprodukti umbes 4% ja eksporditulus on selle osakaal 13%. Umbes 
85% Mosambiigi kalandustoodetest annavad rannakalurid. Väikesemahuline kalapüük annab 
elatist otseselt või kaudselt umbes 300 000-le inimesele.

Uus protokoll vähendab kalapüügivõimalusi (75 kalalaeva eelmise protokolli kohase 89 
asemel) ja püügikoormust (8000 tonni eelmise protokolli 10 000 tonni asemel). Komisjon 
kinnitab välistöövõtjalt tellitud kehtiva protokolli järelhindamise tulemuste alusel, et see 
tuleneb vajadusest saavutada õiglasem tasakaal ELi maksete ja tegeliku kalapüügi vahel selles 
tsoonis.

Rahalise toetuse suurus on 2 940 000 eurot kõnealuse protokolli kolmeaastase kehtivuse ajal.
See summa hõlmab järgmist:

 520 000 euro suurune aastatoetus, mis vastab võrdlustonnaažile 8000 tonni aastas 75 
laeva kohta, 

 täiendav summa 150 800 eurot aastas, millega liit toetab Mosambiigi kalandus- ja 
merenduspoliitikat.

Mosambiigi Vabariik saab seega 65 eurot ühe tonni püütud tuunikala kohta, millele lisandub 
toetus riikliku kalandussektori arendamiseks ning laevaomanike makstavad ettemaksed ja 
tasud. 

Raportööril on hea meel selle üle, et uue protokolli alusel eraldatud summa Mosambiigi 
kalandus- ja merenduspoliitika toetamiseks on suurem (460 000 eurot eelmise 250 000 euro 
asemel) kui eelmises protokollis ettenähtud summa.

Mosambiigi ülesanne on hallata Mosambiigi kalandus- ja merenduspoliitika toetamiseks ette 
nähtud rahastamispaketti, mille aluseks on mõlema poole kindlaksmääratud eesmärgid ning 
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nende saavutamise aastased ja mitmeaastased programmid, eelkõige kalavarude tõhusa 
haldamise ning Mosambiigi asutuste teadusliku uurimistöö ja järelevalvesuutlikkuse ning 
kalatoodete tootmistingimuste osas, et suurendada Mosambiigi kalapüüki ainuõiguslikus 
majandusvööndis.

Uue protokolli sõlmimine langeb kokku Mosambiigi kalandusseaduse eelnõu heakskiitmisega 
Mosambiigi valitsuses, mille eesmärk on säästev kalapüük ja kalavarude parem haldamine. 
Uue seaduse eelnõu peaks asendama 1990. aasta kalandusseaduse ja sellega tahetakse 
edendada ka kalapüüki täiendavat tegevust, näiteks töötlemist. 

Raportööri arvates võib protokoll Mosambiigi riiklikul tasandil vastu võetud programmide 
rakendamisele antava rahalise toetuse abil aidata kaasa kalavarude paremale haldamisele ja 
säilimisele.

Raportöör tunnustab protokolli lisatud uut sätet, mille kohaselt rahalise toetuse maksmise võib 
peatada, kui rikutakse inimõigusi ja demokraatlikke põhimõtteid või kui Mosambiik ei täida 
vastutustundliku ja säästva kalapüügi kohustust.

Raportöör on rahul ka kohalike meremeeste töölevõtmise ja palkade, töötingimuste ja nende 
suhtes kohaldatavate õiguste sätetega, kuid on seisukohal, et käesoleva protokolli järgi 
lubatud ELi laevadel töötavate kohalike meremeeste arv on liiga väike, et see tegelikult 
parandaks Mosambiigi meremeeste tööhõivet. Raportöör palub ühiskomisjonil võtta praktilisi 
meetmeid ELi laevade sildumiste arvu suurendamiseks Mosambiigi sadamates, suurendades 
sellega ILO standardite kohast kohalikku tööhõivet ja ärivõimalusi.

Raportöör on seisukohal, et lepingu artiklis 9 ette nähtud ühiskomisjoni eesmärk peaks olema 
rahastamispaketi õiglase osa määramine Mosambiigi kalandus- ja merenduspoliitika 
toetamiseks, et toetada kalapüügist elatuvaid rannaelanikke ja luua kohaliku tasandi 
väikeettevõtteid.

Raportöör väljendab muret selle üle, et kalandusalaste partnerluslepingute kohaseid poliitika 
toetusmeetmete võtmist ei arutatud enne kahe aasta möödumist lepingu sõlmimisest ja ilmselt 
neid ei lisatud ka kalanduspoliitika laiemasse maatriksi raames, mida toetatakse riigi eelarvest 
ja mida toetavad muud rahvusvahelised abiandjad. Samuti on raportöör seisukohal, et 
ühiskomisjoni koosolekute järelduste oja protokolli artiklis 3 kirjeldatud mitmeaastase 
valdkondliku programmi tulemuste osas on vaja rohkem läbipaistvust. 

Raportöör on mures ka selle pärast, et ei esitata protokolli kohaseid püügiaruandeid, mis tuli 
ilmsiks järelhindamise käigus. Raportöör sooviks Mosambiigi asutustelt kolmandate riikide 
laevade juurdepääsu korra osas samasugust läbipaistvust nagu on ette nähtud ELi laevadele 
kehtiva kalandusalase partnerlepingu alusel.

Kokkuvõtteks asub teie raportöör seisukohale, et mõlema osalise huvides on sõlmida uus 
protokoll, millega pikendataks Mosambiigi ja ELi vahelist partnerlust.
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******

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek 
protokoll heaks kiita.

Arengukomisjoni arvamuse kohaselt peaks komisjon kõnealuse lepingu rakendamisel võtma 
asjakohasel viisil arvesse järgmisi punkte:

a) parandada tuleks kogusaagi kindlaksmääramise ja sellest teatamise menetluste 
läbipaistvust koos meetmetega ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi 
vältimiseks, parandades eeskätt Mosambiigi Vabariigi ainuõiguslikus majandusvööndis 
toimuvate kalastustegevuste järelevalve- ja kontrolliinfrastruktuuri, tagades seeläbi 
vastutustundliku ja kestliku kalastamise;

b) ELi laevade juurdepääsu ülemäärastele kalavarudele tuleks piirata vastavalt 
maksimaalsele kestlikule saagikusele pärast kohaliku elanikkonna toitumisvajaduste 
rahuldamist;

c) kogu lepingumehhanism peaks olema usaldusväärne ehk täiesti korruptsioonivaba;

d) kohalike omavalitsuste vastutust tuleks tugevdada ning kohalikud omavalitsused peaksid 
tagama ka kohalike kalurite elutingimuste paranemise, kohaliku jätkusuutliku 
rannalähedase püügi ja kalatöötlemise arendamise ning keskkonnanormide järgimise;

e) tuleks koostada aastaaruanded kõnealuse lepingu – eeskätt protokolli artiklis 3 osutatud 
mitmeaastase valdkondliku programmi – rakendamise kohta ning saata need parlamendile 
ja nõukogule, et edendada läbipaistvust ning tagada, et kalanduspoliitika toetamiseks ette 
nähtud rahalist toetust ka tegelikult selleks kasutatakse;

f) tuleks järgida nii ainuõiguslikkuse klausli mõtet kui ka sisu;

g) tuleks võtta praktilisi meetmeid ELi laevade sildumiste arvu suurendamiseks Mosambiigi 
sadamates, suurendades sellega kohalikku tööhõivet ja ärivõimalusi.


