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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti új halászati partnerségi 
megállapodás és a halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és 
pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2012)0442);

– tekintettel az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti új halászati partnerségi 
megállapodás, illetve a halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek 
és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv tervezetére (0000/2012);

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) 
bekezdése és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával () összhangban 
előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0000/2012);

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére;

– tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A7-0000/2012);

1. egyetértését adja a megállapodás és az új jegyzőkönyv megkötéséhez;

2. felkéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 9. cikke értelmében 
létrehozott vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyvét és következtetéseit, valamint az új 
jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati programot és az ide vonatkozó éves 
értékelések eredményeit; kéri a Bizottságot, hogy segítse elő a Parlament képviselőinek 
megfigyelőként történő részvételét a vegyes bizottság ülésein; továbbá kéri, hogy az új 
jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megújítására irányuló tárgyalások 
megkezdését megelőzően nyújtson be teljes körű értékelő jelentést a Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jegyzőkönyv végrehajtásáról, mellőzve a dokumentumhoz való hozzáférés 
felesleges korlátozását; 

3. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. 
cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének 
(10) bekezdése értelmében hatásköreiken belül haladéktalanul és teljes körűen 
tájékoztassák a Parlamentet az új jegyzőkönyvvel és megújításával kapcsolatos eljárások 
valamennyi szakaszában;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve a Mauritiusi Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati kapcsolatok 1989-ben jöttek 
létre. 2007-ig zökkenőmentesek voltak, ám a 2003–2007 közötti időre szóló jegyzőkönyv 
lejártával a felek nem tudtak megállapodni a megújítás feltételeiről. Azóta az európai 
flottának a hozzáférésről szóló magánmegállapodások keretében kell tevékenykednie. A 
megállapodásra irányuló erőfeszítések 2010-ben folytatódtak, és ezen erőfeszítések vezettek a 
Bizottság által 2012. február 23-án kezdeményezett halászati partnerségi megállapodásig és 
jegyzőkönyvig. 

A Bizottság azt javasolta (COM(2012)0442), hogy a Tanács a megállapodást és a 
jegyzőkönyvet az európai halászati ágazat számára kizárólagosságot biztosító záradékkal 
kösse meg. Egyszersmind javaslatot tett a halászati lehetőségek uniós tagállamok közötti 
megosztásáról szóló tanácsi rendeletre is. A megállapodás és a jegyzőkönyv megkötéséhez az 
Európai Parlament egyetértése szükséges. 

Az Európai Parlament számára az új megállapodással és jegyzőkönyvvel való egyetértés 
elbírálásához azt kell megvizsgálnia, hogy ezen aktusok: 

1) a rendelkezésre bocsátott halászati lehetőségekhez mérten ésszerű gazdasági 
ellentételezést biztosítanak-e;

2) biztosítják-e az érintett halállományok megőrzésének és fenntartható kiaknázásának 
alapját; továbbá

3) megfelelő támogatást és elégséges feltételeket biztosítanak-e a helyi halászati ágazat 
számára. 

Az új jegyzőkönyv vizsgálata

Az új jegyzőkönyv fő elemei a következők:

- 660 000 EUR összegű éves pénzügyi hozzájárulás: a) évi 357 500 EUR, amely évi 5 500 
tonna referenciamennyiséggel egyenértékű, és b) évi 302 500 EUR, amely kiegészítő 
összeggel az Unió Mauritius halászati és tengerpolitikáját támogatja. 

- Halászati lehetőségek: 41 kerítőhálós tonhalhalászhajó és 45 felszíni horogsoros halászhajó 
kap engedélyt évi 5 500 tonnás éves referenciamennyiség halászatára. E halászati lehetőségek 
azonban az állományok állapotának éves értékelése függvényében növelhetők vagy 
csökkenthetők, ami a pénzügyi hozzájárulás megfelelő kiigazításával is jár. E halászati 
lehetőségeknek az érintett tagállamok közötti elosztása az erre vonatkozó tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat tárgyát képezi. 

- A hajótulajdonosok által fizetendő előlegek és díjak: mauritiusi halászati övezetben kifogott 
tonhal tonnájaként 35 EUR. 
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A Bizottság 2010-ben, amikor elkezdte felmérni az új halászati megállapodás iránti 
érdeklődést, előzetes értékelési jelentést készíttetett. Az elkészített hatástanulmány nem tárt 
fel hátrányos gazdasági, társadalmi vagy környezeti hatásokat. Éppen ellenkezőleg, a korábbi 
megállapodás több pozitív következményére is rámutatott, így az európai és a mauritiusi 
halászati ágazat megerősödésére és a helyi lakosságot érintő előnyökre is. Emellett 
megállapítása szerint a mauritiusi vizeken meglévő halászati lehetőségek rendelkezésre állása 
nem szükségszerűen növelné az európai halászhajók indiai-óceánbeli fogásainak mennyiségét, 
mivel inkább a halászati erőkifejtés térbeli eloszlásának javítását segítené elő. Arra a 
következtetésre jutott, hogy a mauritiusi halászati övezetre különleges biológiai vagy 
környezeti érzékenység nem jellemző. 

A halászati ágazat a nemzeti GDP-ből aránylag alacsony arányt képvisel, és a költségvetési 
bevételekhez kis mértékben járul hozzá (a 2010-es bevételek 0,1%-át tette ki, és ez nagyrészt 
az idegen hajók által fizetett díjakból származott), míg munkahelyeket is szerény mértékben 
biztosít (12 000, többségében feldolgozóipari munkahely, ami a nemzeti foglalkoztatás 2%-
ának felel meg). A halászati ágazat ugyanakkor 2010-ben a mauritiusi export összértékének 
15%-át tette ki. Az exportált termékek többsége importált nyersanyagokból előállított 
tonhalkonzerv és tonhalfilé. 2000 eleje óta a halászati termékek exportja emelkedő tendenciát 
mutat.

A referenciamennyiséget a 2007-ben lezárult megállapodáshoz képest 6 500-ról 5 500 tonnára 
csökkentették. Ugyanakkor a mauritiusi halászati ágazat szükségleteit figyelembe véve az 
egyes fejezetek alatti pénzügyi hozzájárulások mértéke jelentősen – évi 365 000 euróval –
növekedett.

Az új jegyzőkönyv részletesebben rögzíti a pénzügyi hozzájárulás felfüggesztésére és 
felülvizsgálatára, valamint a jegyzőkönyv alkalmazásának bizonyos körülmények fennállása –
nevezetesen a Cotonoui Megállapodás 9. cikkében foglalt, emberi jogokról és demokratikus 
elvekről szóló alapvető rendelkezések megsértése – esetén történő felfüggesztésére vonatkozó 
záradékok tartalmát (lásd a jegyzőkönyv 7. és 8. cikkét).

Az új jegyzőkönyv IX. fejezete értelmében az uniós halászhajóknak bizonyos számú 
mauritiusi tengerészt is alkalmazniuk kell (az előző megállapodás értelmében e kötelezettség 
általában „az AKCS-országok állampolgáraira” vonatkozott, noha bizonyos források szerint e 
kötelezettséget nem teljesítették).

Az előadó észrevételei és következtetései

Mauritius szigetállam, amely az afrikai kontinens délkeleti partjaitól mintegy 2000 
kilométerre, az Indiai-óceánban fekszik. Az Agalega, Cargados Carajos (Saint Brandon) és 
Rodrigues szigetekből álló országnak 1.313.095 lakosa van. Mauritius a Mascarenhas-
szigetcsoport része, amelyhez a szomszédos Réunion szigete is tartozik. A 177 kilométer 
hosszúságú partvonallal rendelkező ország területe 2040 négyzetkilométer, és egy 1,9 millió 
négyzetkilométeres kizárólagos gazdasági övezet tartozik hozzá.

A kormányfő az elnök, de az alkotmányos hatalmat a miniszterelnök és a kabinet testesíti 
meg. Mauritiust általában teljes körű demokráciának tekintik. Az emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos valamennyi követelményt teljesíti.
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A gazdaság a cukron, az idegenforgalmon, a textil- és ruházati termékeken, valamint a 
pénzügyi szolgáltatásokon alapul, és a halfeldolgozás, az információs és kommunikációs 
technológia, a vendéglátás és az ingatlanfejlesztés területén terjeszkedik. A (vásárlóerő-
paritással kiigazított) GDP 1,29 milliárd dollár, és a 15 000 dollárra becsült egy főre eső 
GDP-vel a 82. helyet foglalja el a világban. Az előrejelzések szerint növekedése a jelenlegi 
3,4%-ról 2015-re 5,5%-ra bővül. A 2011. évi költségvetési becslés 2,41 milliárd dollár, 
amiből az adók és egyéb bevételek a GDP mintegy 21,7%-ának, a hiány pedig 3,3%-ának 
felel meg. A lakosságnak (a 2006. évi becslések szerint) csupán 8%-a él a szegénységi küszöb 
alatt.

A Mauritiusi Köztársaság kormánya és az Európai Bizottság által a 2008–2013 közötti 
időszakra elfogadott országstratégiai dokumentum szerint az nemzeti indikatív program 
tekintetében az Unió a Mauritiusi Köztársaság számára egy 51 millió eurós összeget tervez 
rendelkezésre bocsátani az uniós segítségnyújtás központi és nem központi területeinek 
támogatását célzó makrogazdasági támogatás, ágazati politikák, programok és projektek 
fedezésére, valamint egy 12,4 millió eurós összeget az előre nem látható, az uniós 
költségvetésből, nemzetközileg elfogadott adósságkönnyítő kezdeményezésekhez való 
hozzájárulásokból nem finanszírozható szükségletek – például vészhelyzeti segítségnyújtás –
fedezésére, valamint az exportbevételek instabilitásából eredő kedvezőtlen hatások 
mérséklésére.

A kizárólagos gazdasági övezetben különböző halakból – többek között nyíltvízi és 
tengerfenéken élő fajokból – tekintélyes állomány él. A kiaknázott halászati erőforrások 
kiaknázása kiterjed a szigeteken folytatott kisüzemi halászatra, a Mascarenhas-hátságon és a 
Chagos-szigetvilág területén folytatott nyíltvízi tengerfenéki halászatra, valamint az Indiai-
óceán nyugati részén folytatott tonhalhalászatra.

Mauritiusnak az előzetes értékelő jelentés szerint előnyére vált az Unió és a hajótulajdonosok 
által nyújtott pénzügyi hozzájárulás.  

Az új halászati partnerségi megállapodás és az új jegyzőkönyv megerősíti majd Mauritius 
jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni fellépési képességét, különösen a 
kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászati tevékenységek nyomon követésére és 
ellenőrzésére szolgáló infrastruktúrájának javítása révén. Ezenkívül jelentősen növeli majd az 
ország költségvetési és politikai stabilitását. Biztosítani kell az Unió által a mauritiusi 
halászati és tengerpolitika támogatására fizetendő kiegészítő összeg felhasználásának 
ellenőrzését. 

Az Unió szempontjából az új halászati partnerségi megállapodás és az új jegyzőkönyv 
megkötése elősegíti a megállapodások révén lefedett kelet-afrikai régióbeli halászati övezetek 
folytonosságának megőrzését, és hozzájárul az európai ágazat életképességéhez azáltal, hogy 
az uniós hajók és a tőlük függő ágazatok számára szilárd jogi környezetet és középtávú 
tervezhetőséget biztosít. 

A Bizottság egyértelművé tette, hogy a helyi halászati ágazat – összetétele miatt – nem 
halászik azokon a vizeken, amelyeken az európai halászhajók számára a halászatot 
engedélyeznék (a 15 mérföldes határra vonatkozó záradék). Ezenfelül az uniós és a mauritiusi 
hajók különböző fajokra halásznak, és az uniós hajók által eszközölt fogások olyan szintűek, 
hogy az érintett halállományok megőrzését és fenntartható kiaknázását nem veszélyeztetnék; 
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az Indiai-óceáni Tonhal Bizottság tudományos bizottsága szerint a régióban nincs túlhalászás.  

Mauritius az országstratégiai dokumentumban foglalt diagnózis szerint az emberi jogok és az 
alapvető jogok, illetve a demokratikus elvek tiszteletben tartása terén is jó eredményeket ért 
el. Annak ellenére, hogy a civil társadalom véleményét rendszeresen kikérik a nemzeti 
politika alakítása során, és a nemzeti érdekű kérdésekbe bevonják az érdekelt feleket, meg 
kell jegyezni, hogy több, a mauritiusi halászat területén tevékenykedő szervezet 
aggodalmának adott hangot az új halászati partnerségi megállapodásra és az új jegyzőkönyvre 
irányuló tárgyalások alakulásának módja miatt. Az Unió jó szándékának és hitelességének 
megőrzése alapvetően fontos a bizalomépítés és a hosszú távú és kölcsönösen előnyös 
kapcsolatok kiépítése szempontjából.

A mauritiusi halászati ágazat jelenlegi viszonyainak az új halászati partnerségi megállapodás 
és jegyzőkönyv megkötése céljából a Bizottság támogatásával elvégzett előzetes értékelése 
szerint „a hatáselemzés nem tárt fel hátrányos gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
hatásokat”.

Az új halászati partnerségi megállapodás és az új jegyzőkönyv kiegyensúlyozott, 
mindkét fél érdekeit szolgálja, ezért javasoljuk, hogy az EP adja egyetértését 
megkötésükhöz. 

A jogalkotási állásfoglalás-tervezet (2) és (3) bekezdésében szereplő kérésnek 
megfelelően a Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell a halászati 
partnerségi megállapodással és a jegyzőkönyvvel vagy azok megújításával kapcsolatos 
eljárások valamennyi szakaszában.


