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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus uue kalandusalase partnerluslepingu ja uue 
protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi 
vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline 
toetus) sõlmimise kohta
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2012)0442),

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Mauritiuse Vabariigi vahelise uue kalandusalase 
partnerluslepingu ja uue protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja 
Mauritiuse Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud 
kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) projekti (0000/2012),

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a 
(C7-0000/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A7-0000/2012),

1. annab nõusoleku lepingu ja uue protokolli sõlmimiseks;

2. palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile lepingu artiklis 9 ette nähtud 
ühiskomitee koosolekute protokollid ja otsused, samuti uue protokolli artiklis 3 osutatud 
mitmeaastane valdkondlik programm ja vastavad iga-aastased hindamised; palub 
komisjonil hõlbustada parlamendi esindajate osalemist ühiskomitee koosolekutel 
vaatlejatena; palub, et komisjon esitaks parlamendile ja nõukogule uue protokolli viimasel 
kehtivusaastal ja enne, kui alustatakse läbirääkimisi selle uuendamiseks, protokolli 
täitmise täieliku hindamisaruande, piiramata asjatult nimetatud dokumendi kättesaadavust; 

3. palub nõukogul ja komisjonil oma vastavate volituste piires teavitada Euroopa Parlamenti 
viivitamata ja täielikult uue protokolli ja selle uuendamisega seotud menetluste kõigil 
etappidel vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikele 2 ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 218 lõikele 10;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Mauritiuse Vabariigi valitsusele ja 
parlamendile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelised kalandusalased sidemed said alguse 1989. 
aastal. Need arenesid normaalselt kuni 2007. aastani, kuid pärast 2003.–2007. aasta protokolli 
kehtivusaja lõppemist ei suutnud osapooled selle uuendamise tingimustes kokku leppida. 
Sellest saadik on Euroopa laevastikul tulnud tegutseda eraviisiliste kalapüügiõiguste alusel. 
Aastal 2010 uuendati pingutusi kokkuleppe saavutamiseks ning selle tulemusena sündisid 
kalandusalane partnerlusleping ja selle protokoll, mille komisjon parafeeris 23. veebruaril 
2012. 

Komisjon soovitab nõukogul sõlmida leping ja protokoll (COM (2012) 442), mis sisaldab 
Euroopa kalandussektori jaoks ainuõiguslikkuse klauslit. Ühtlasi teeb ta ettepaneku võtta 
vastu nõukogu määrus kalapüügivõimaluste jagunemise kohta ELi liikmesriikide vahel. 
Lepingu ja protokolli sõlmimine sõltub Euroopa Parlamendi nõusolekust. 

Lepingu ja protokolli sõlmimiseks Euroopa Parlamendi nõusoleku andmine sõltub sellest, kas 
need tagavad: 

1) pakutavaid kalapüügivõimalusi arvestades mõistliku majandusliku kokkuleppe;

2) aluse asjaomaste kalavarude kaitseks ja säästvaks kasutamiseks; ning

3) piisava toetuse ja piisavad tingimused kohalikule kalandussektorile. 

Uue protokolli analüüs

Alljärgnevalt kirjeldatakse uue protokolli põhisisu.

– Iga-aastane rahaline hüvitis 660 000 eurot jaguneb järgmiselt: a) 357 500 eurot aastas, mis 
vastab püügimahule 5 500 tonni aastas ja b) täiendav makse 302 500 eurot aastas Mauritiuse 
kalandus- ja merenduspoliitika toetamiseks liidu poolt. 

– Kalapüügivõimalused: kalapüügiloa saavad 41 tuunipüügiseinerit ja 45 pinnaõngejadaga 
laeva, püügimahu võrdlusaluseks on 5 500 tonni aastas. Samas saab neid kvoote kalavarude 
seisundi iga-aastase hindamise põhjal kas suurendada või vähendada, millega kaasneb ka 
rahalise toetuse vastav korrigeerimine. Kõnealuste kalapüügivõimaluste jaotamist asjaomaste 
liikmesriikide vahel käsitletakse eraldiseisvas nõukogu määruse ettepanekus. 

– Laevaomanike makstavad tasud ja ettemaksud: 35 eurot Mauritiuse püügipiirkonnas püütud 
tuunikala tonni kohta. 

Aastal 2010, kui komisjon hakkas uurima, kas uue kalastusalase lepingu sõlmimisest ollakse 
huvitatud, tellis ta ka eelhindamisearuande. Koostatud mõjuhinnangus ei tuvastatud mingeid 
negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ega ökoloogilisi tagajärgi. Vastupidi, selles toodi 
välja varasema lepingu mitmed positiivsed tagajärjed, nagu näiteks Euroopa ja Mauritiuse 
kalandussektori tugevdamine ja kasu kohalikule elanikkonnale. Lisaks väideti, et Mauritiuse 
vetes avanevad kalapüügivõimalused ei pruugi suurendada Euroopa laevade kogupüüki India 
ookeanis, pigem aitaks see püügikoormust merealade vahel paremini jaotada. Leiti, et 
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Mauritiuse kalastusvööndis ei leidu midagi bioloogiliselt või ökoloogiliselt eriti kergesti 
kahjustatavat. 

Kalandussektori panus (Mauritiuse) SKTsse ja eelarvetuludesse on suhteliselt väike (2010. 
aastal 0,1% tuludest, mis saadi peamiselt välisriikide laevade makstud juurdepääsutasudest) 
ning see ei loo palju töökohti (12 000 töökohta eelkõige töötlevas tööstuses, mis moodustab 
2% riigi tööhõivest). Samas andis kalandussektor 2010. aastal 15% Mauritiuse ekspordi 
koguväärtusest. Eksporditakse peamiselt imporditud toormest valmistatud tuunikalakonserve 
ja fileed. Alates 2000. aasta algusest on kalatoodete eksport kasvanud.

Võrreldes 2007. aastal lõppenud lepinguga on võrdluskogust vähendatud 6500 tonnilt 5500 
tonnile aastas. Samas, arvestades Mauritiuse kalandussektori vajadusi, suureneb oluliselt eri 
otstarveteks makstav rahaline toetus – aastas makstakse 365 000 eurot senisest rohkem.

Uus protokoll sisaldab täpsemaid klausleid rahalise toetuse peatamise ja läbivaatamise ning 
protokolli täitmise peatamise kohta teatavatel juhtudel, eelkõige Cotonou lepingu artiklis 9 
sätestatud inimõiguste ja demokraatia põhimõtete põhiküsimuste eiramise korral (vt protokolli 
artikleid 7 ja 8).

Uue protokolli lisa IX peatüki kohaselt palgatakse ELi laevadele kindel arv Mauritiuse 
meremehi (eelmises protokollis kehtis see kohustus „AKV riikide kodanike” kohta üldiselt, 
kuid mitmete allikate andmetel jäi kohustus täitmata).

Raportööri märkused ja järeldused

Mauritius on India ookeanis, Aafrika kagurannikust umbes 2000 kilomeetri kaugusel asuv 
saareriik. Riigis on 1 313 095 elanikku ning see koosneb Agalega, Cargados Carajose (Saint 
Brandoni) ja Rodriguese saarest. Mauritius moodustab osa Maskareeni saarestikust, kuhu 
kuulub lisaks ka naabruses asuv Réunioni saar. Riigi pindala on 2040 ruutkilomeetrit, 
rannajoone pikkus 177 kilomeetrit ja majandusvööndi pindala 1,9 miljonit ruutkilomeetrit.

Valitsusjuht on president, kuid põhiseaduslik võim kuulub peaministrile ja valitusskabinetile. 
Mauritiust peetakse üldiselt täielikult demokraatlikuks riigiks. Kõik inimõiguste ja 
demokraatiaga seotud nõuded on täidetud.

Majanduse aluseks on suhkur, turism, tekstiili- ja rõivatööstus ning finantsteenused, arenevad 
ka kalatöötlemine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, majutusteenused ning 
kinnisvaraarendus. SKP ostujõu pariteedi alusel on 1,29 miljardit USD ning ühe elaniku kohta 
tuleva SKP näitaja põhjal (arvestuslikult 15 000 USD) on Mauritius maailmas 82. kohal. 
Majanduskasvuks, mis praegu on 3,4%, prognoositakse 2015. aastaks 5,5%. 2011. aasta 
eelarve arvestuslik maht oli 2,41 miljardit USD, maksud ja muud tulud moodustasid 21,7% 
SKPst ning eelarvedefitsiit oli 3,3%. Hinnanguliselt elas 2006. aastal ainult 8% rahvastikust 
allpool vaesuspiiri.

Mauritiuse Vabariigi valitsuse ja Euroopa Komisjoni vahel kokku lepitud aastate 2008–2013 
riigistrateegia dokumendis sisalduva riikliku näidisprogrammi kohaselt kavatseb liit teha 
Mauritiuse Vabariigile kättesaadavaks 51 miljonit eurot, mis hõlmab makromajanduslikku abi 
ning valdkondlikke poliitikaid, programme ja projekte nii liidu abis kesksel kohal olevates kui 
ka muudes valdkondades, ning 12,4 miljonit eurot ettenägematuteks vajadusteks, näiteks 
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hädaabiks, kui seda ei saa rahastada ELi eelarvest, rahvusvaheliselt kokkulepitud 
võlakergendusalgatuste sissemakseteks ning eksporditulude kõikumise negatiivsete mõjude 
leevendamiseks.

Majandusvööndis on märkimisväärsed nii pelaagiliste kui ka põhjalähedaste kalaliikide varud. 
Kalavarude kasutamine seisneb saartelt lähtuvas rannalähedases püügis, põhjalähedaste liikide 
avamerepüügis Maskareeni platoo ja Chagose saarestiku madalatel ning tuunipüügis India 
ookeani lääneosas.

Eelhindamisaruande andmetelt on Mauritius saanud rahalist toetust nii ELilt kui ka 
laevaomanikelt.

Uus kalandusalane partnerlusleping ja uus protokoll aitavad suurendada Mauritiuse 
suutlikkust võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, eeskätt 
majandusvööndis toimuva kalastustegevuse jälgimiseks ja kontrollimiseks vajaliku taristu 
täiustamise teel. Lisaks on sellel suur mõju riigi eelarvelisele ja poliitilisele stabiilsusele. 
Tagada tuleb kontroll selle üle, kuidas Mauritiuse kalandus- ja merenduspoliitika toetamiseks 
antavale täiendavale ELi maksele vastavat summat kasutatakse. 

ELil aitab uue kalandusalase partnerluslepingu ja uue protokolli sõlmimine säilitada 
järjepidevust lepingutega hõlmatud kalapüügipiirkondades Ida-Aafrika regioonis ning 
tugevdada Euroopa majandussektorite elujõulisust seeläbi, et annab ELi kalalaevadele ja neist 
sõltuvatele sektoritele stabiilse õiguskeskkonna ning prognoositavuse keskpikas perspektiivis. 

Komisjon on selgitanud, et kohalik kalandussektor oma koosseisu tõttu ei püüa kala neis 
vetes, kus lubatakse püüda Euroopa kalalaevadel (15 miili klausel). Pealegi püüavad ELi ja 
Mauritiuse laevad erinevaid kalaliike ning ELi laevade püügimaht on selline, et ei ohusta 
kuidagi asjaomaste kalavarude kaitset ja säästvat kasutamist; India Ookeani Tuunikomisjoni 
teaduskomitee andmetel ei esine piirkonnas ülepüüki.

Riigistrateegia dokumendis toodud hinnangu kohaselt on Mauritius seni eeskujulikult 
austanud inimõigusi, põhivabadusi ja demokraatlikke põhimõtteid. Ehkki 
kodanikuühiskonnaga on riikliku poliitika kavandamisel regulaarselt konsulteeritud ja 
sidusrühmi kaasatakse riiklikku huvi pakkuvatesse küsimustesse, tuleb märkida, et mitmed 
Mauritiuse kalandusega seotud organisatsioonid on väljendanud muret uue kalandusalase 
partnerluslepingu ja uue protokolli sõlmimiseks peetud läbirääkimiste pidamise viisi üle. Hea 
tahte ja ELi usaldusväärsuse säilitamine on piirkonnas usaldusõhkkonna loomise ning 
pikaajaliste vastastikku kasulike suhete arendamise jaoks keskse tähtsusega.

Komisjoni toetuse läbi viidud Mauritiuse kalandussektoris valitsevate tingimuste 
eelhindamises uue lepingu ja protokolli sõlmimiseks öeldakse, et „mõjuhinnangus ei tuvastata 
kahjulikke majanduslikke, sotsiaalseid või keskkonnamõjusid”.

Uus kalandusalane partnerlusleping ja uus protokoll on tasakaalustatud ja vastavad mõlema 
osapoole huvidele, mistõttu Euroopa Parlamendil soovitatakse anda nõusolek nende 
sõlmimiseks. 

Vastavalt seadusandliku resolutsiooni projekti lõigetele 2 ja 3 tuleb parlamenti koheselt ja 
täielikult teavitada kalandusalase partnerluslepingu ja protokolliga või nende uuendamisega 
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seotud menetluste kõigil etappidel.


