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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl naujo Žuvininkystės sektoriaus partnerystės 
susitarimo ir naujo Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus 
Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos 
galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo
(COM(2012) 0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2012) 0442),

– atsižvelgdamas į naujo Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo projektą ir naujo 
Protokolo, kuriuo nustatomi Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės 
sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, 
projektą (0000/2012),

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą 
(C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A7-0000/2012),

1. pritaria Susitarimo ir naujo Protokolo sudarymui;

2. ragina Komisiją perduoti Parlamentui Susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio 
komiteto susitikimų protokolus ir išvadas, taip pat naujo Protokolo 3 straipsnyje numatytą 
daugiametę sektoriaus programą ir atitinkamus kasmetinius vertinimus; ragina Komisiją 
sudaryti geresnes sąlygas Parlamento atstovams galimybę stebėtojų teisėmis dalyvauti 
jungtinio komiteto susitikimuose; ragina Komisiją per paskutiniuosius naujo Protokolo 
taikymo metus ir prieš pradedant derybas dėl protokolo atnaujinimo pateikti Parlamentui 
ir Tarybai visą Protokolo įgyvendinimo vertinimo ataskaitą, netaikant nereikalingų 
apribojimų, susijusių su su galimybe susipažinti su šiuo dokumentu;

3. ragina Komisiją ir Tarybą, atsižvelgiant į jų atitinkamus įgaliojimus, nedelsiant ir 
visapusiškai informuoti Parlamentą visais procedūrų, susijusių su nauju Protokolu ir jo 
atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei 
Mauricijaus Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Europos Sąjunga ir Mauricijaus Respublika ryšius žuvininkystės srityje užmezgė 1989 m. Iki 
2007 m. buvo palaikomi sklandūs ryšiai, tačiau pasibaigus 2003–2007 m. protokolo 
galiojimui sutarties šalys nepajėgė susitarti dėl protokolo atnaujinimo sąlygų. Nuo tada 
Europos Sąjungos laivai veiklą vykdė pagal prieigą prie išteklių reglamentuojančias 
individualias taisykles. 2010 m. buvo vėl imtasi veiksmų siekiant atnaujinti susitarimą, 
pavyko parengti Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą ir Protokolą, kuriuos 
Komisija parafavo 2012 m. vasario 23 d.

Komisija pasiūlė Tarybai sudaryti Susitarimą ir Protokolą (COM(2012) 0442) ir į juos įtraukti 
Europos Sąjungos žuvininkystės sektoriui taikomą išimties nuostatą. Komisija taip pat pateikė 
pasiūlymą priimti Tarybos reglamentą dėl žvejybos galimybių skyrimo ES valstybėms 
narėms. Susitarimo ir Protokolo sudarymas – Europos Parlamento pritarimo sąlyga.

Kad Europos Parlamentas galėtų nuspręsti, ar pritarti naujam Susitarimui ir Protokolui, reikia 
išsiaiškinti, ar šiais dokumentais:

1) sukuriamos pagrįstos ekonomiškumą užtikrinančios taisyklės, susijusios su esamomis 
žvejybos galimybėmis;

2) sukuriamas atitinkamų žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagrindas, taip pat

3) suteikiama reikiama parama ir sudaromos pakankamos sąlygos vietos žuvininkystės 
sektoriui.

Naujo protokolo analizė

Toliau aprašomi pagrindiniai naujo Protokolo aspektai.

– 660 000 EUR metinė finansinė kompensacija: a) 357 500 EUR per metus skiriama už metinį 
orientacinį 5 500 tonų kiekį ir b) 302 500 EUR per metus – kaip papildoma Sąjungos parama 
Mauricijaus žuvininkystės ir jūrų politikai.

– Žvejybos galimybės: bus leista žvejoti 41 tunų žvejybos seineriui ir 45 dreifinėmis ūdomis 
žvejojantiems laivams, o metinis orientacinis kiekis sudarys 5 500 tonų. Vis dėlto, 
atsižvelgiant į išteklių būklės metinius vertinimus, šios žvejybos galimybės galės būti 
persvarstomos ir padidinamos ar sumažinamos; atitinkamai bus persvarstomas ir finansinio 
įnašo dydis. Šios žvejybos galimybės susijusioms valstybėms narėms bus paskirstytos Tarybai 
pateikus konkretaus reglamento pasiūlymą.

– Laivų savininkų mokami avansai ir mokesčiai: už Mauricijaus žvejybos zonoje sužvejotų 
tunų vieną toną – 35 EUR.

2010 m. Komisija, pradėjusi tirti, ar reikia naujo žuvininkystės sektoriaus partnerystės 
susitarimo, užsakė parengti ex ante vertinimo ataskaitą. Atliktas poveikio vertinimas 
atskleidė, kad nėra neigiamo poveikio ekonomikai, visuomenei ar aplinkai. Priešingai, 
paaiškėjo, kad ankstesnis susitarimas daugelių atvejų padarė teigiamą įtaką, pvz., sustiprino 
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Europos Sąjungos ir Mauricijaus žuvininkystės sektorius ir buvo naudingas vietos 
gyventojams. Atlikus poveikio vertinimą taip pat nustatyta, kad žvejybos galimybės 
Mauricijaus vandenyse nebūtinai padidins Europos Sąjungos laivais Indijos vandenyne 
sugaunamą žuvų kiekį, bet padės skatinti geriau paskirstyti žvejybos pastangas erdvės 
aspektu. Prieinama prie išvados, kad Mauricijaus žvejybos zona nepasižymi kokiomis nors 
ypatingomis biologinėmis ar aplinkos apsaugos požiūriu jautriomis savybėmis.

Be to, kad žuvininkystės sektoriaus įnašas į nacionalinį BVP yra mažas, Mauricijaus biudžeto 
pajamos iš šio sektoriaus yra nedidelės (2010 m. sudarė 0,1 proc. pajamų, kurias daugiausia 
sudarė iš užsienio valstybių laivų surinkti mokesčiai už įplaukimą), sukuriama mažai darbo 
vietų (12 000 darbo vietų, t. y., 2 proc. visų šalyje esančių darbo vietų, daugiausia apdirbimo
pramonėje). Kita vertus, žuvininkystės pramonė 2010 m. sukūrė 15 proc. bendro Mauricijaus 
eksporto vertės. Dažniausiai eksportuojami produktai – iš importuotos žaliavos pagaminti 
tunas skardinėse arba tuno filė. Nuo 2000 m. pradžios nuolat augo žuvies produktų eksportas.

Metinis orientacinis kiekis nuo 6 500 tonų sumažintas iki 5 500 tonų, lyginant su 2007 m. 
nustojusiame galioti susitarime nustatytu orientaciniu kiekiu. Tačiau atsižvelgiant į 
Mauricijaus žuvininkystės sektoriaus poreikius, smarkiai padidinami finansiniai įnašai pagal 
įvairias kategorijas, per metus papildomai sumokama 365 000 EUR.

Naujame Protokole pateikiamos daug išsamesnės nuostatos dėl finansinės kompensacijos 
mokėjimo sustabdymo ir persvarstymo, taip pat Protokolo taikymo sustabdymo esant tam 
tikroms aplinkybėms, ypač pažeidus esminius ir pagrindinius žmogaus teisių ir demokratijos 
principus, kaip numatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje (žr. Protokolo 7 ir 8 straipsnius).

Pagal naujo Protokolo priedo IX skyrių ES laivuose įdarbinamas tam tikras Mauricijaus 
jūreivių skaičius (pagal ankstesnį protokolą šis reikalavimas buvo bendrai taikomas AKR 
valstybių piliečiams, nors, remiantis daugeliu šaltinių, šis įpareigojimas nebuvo išpildytas).

Pranešėjo pastabos ir išvados

Mauricijus yra sala Indijos vandenyne, maždaug apie 2 000 km nutolusi nuo Afrikos žemyno 
pietrytinės pakrantės. Šalyje gyvena 1 313 095 gyventojai, valstybė apima Agalegos, 
Kargados Karachoso ir Rodrigeso salas. Mauricijus priklauso Maskarenų saloms, kurios 
apima ir kaimyninę Reunjono salą. Valstybės plotas – 2 040 kvadratinių kilometrų, pakrantės 
ilgis – 177 km, išskirtinė ekonominė zona apima 1,9 mln. kvadratinių kilometrų.

Valstybės vadovas yra prezidentas, tačiau konstitucinės galios suteiktos ministrui pirmininkui 
ir vyriausybei. Bendrai manoma, kad Mauricijus yra visiškai demokratinė valstybė. Laikomasi 
visų su žmogaus teisėmis ir demokratija susijusių reikalavimų.

Ekonomikos pagrindas – cukraus, turizmo, tekstilės ir drabužių sektoriai, finansinės 
paslaugos, vis didėja žuvų perdirbimo pramonės, informacinių ir ryšių technologijų, viešbučių 
ir viešojo maitinimo ir nekilnojamojo turto sektorių reikšmė. BVP (perkamosios galios 
paritetas) siekia 1,29 mlrd. dolerių, pasaulyje Mauricijus yra 82-a valstybė pagal vienam 
gyventojui tenkančią BVP dalį (perkamosios galios paritetas), kuri siekia 15 000 dolerių. 
Augimo prognozės: nuo dabartinių 3,4 proc. iki 5,5 proc. 2015 m. 2011 m. biudžeto sąmata –
2,41 mlrd. dolerių su mokesčiais ir kitomis įplaukomis, tai sudaro apie 21,7 proc. BVP, 
deficitas siekia 3,3 proc. Tik 8 proc. gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos (2006 m. 
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duomenimis).

Pagal Mauricijaus Respublikos vyriausybės ir Europos Komisijos 2008–2013 m. laikotarpiui 
sudarytą šalies strategijos dokumentą dėl nacionalinės orientacinės programos Sąjunga 
numatė Mauricijaus Respublikai, siekiant teikti paramą pagrindinėms ir nepagrindinėms 
Sąjungos paramos sritims, suteikti 51 mln. EUR makroekonominę paramą, skirtą sektorių 
politikai, programoms ir projektams, taip pat numatoma skirti 12,4 mln. EUR sumą 
nenumatytiems poreikiams patenkinti, pvz., prireikus pagalbos ekstremaliosios situacijos 
atveju, kai paramos negalima skirti iš ES biudžeto, taip pat įnašams, siekiant prisidėti prie 
tarptautinių skolos mažinimo iniciatyvų ir prie neigiamo nestabilių eksporto pajamų poveikio 
sumažinimo.

Išskirtinėje ekonominėje zonoje yra pakankamai dideli įvairių rūšių žuvų, įskaitant pelagines 
ir priedugnio žuvis, ištekliai. Žvejojamų žuvų ištekliai apima smulkiąją žvejybą saloje, 
giliavandenę žvejybą jūroje Maskarenų plynaukštės krantuose ir Čagoso salyne, tunų žvejybą 
Vakarų Indijos vandenyne.

Kaip atskleidžia ex ante vertinimo ataskaita, ES finansiniai įnašai ir ES laivų mokami 
mokesčiai Mauricijui buvo naudingi.

Naujas Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas su nauju Protokolu padės sustiprinti 
Mauricijaus kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba pajėgumus, 
t. y. pagerins žvejybos veiklos stebėsenos ir kontrolės infrastruktūrą Mauricijui 
priklausančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje. Susitarimas taip pat turės didelį poveikį ir 
šalies finansiniam ir politiniam stabilumui. Būtina užtikrinti papildomos ES paramos 
Mauricijaus žuvininkystės ir jūrų politikai skirtų lėšų panaudojimo kontrolę.

Sudarytas naujas Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas ir naujas Protokolas padės 
ES išsaugoti galimybę žvejoti rytų Afrikos regiono žvejybos rajonuose, dėl kurių sudaryti 
susitarimai, ir išlaikyti Europos sektorių gyvybingumą, nes ES laivams ir nuo jų 
priklausantiems sektoriams bus sudaryta stabili teisinė aplinka ir užtikrintas nuspėjamumas 
vidutiniu laikotarpiu.

Komisija paaiškino, kad vietos žuvininkystės pramonė dėl savo ypatybių nevykdo žvejybos 
vandenyse, kuriuose leidžiama žvejoti Europos Sąjungos žvejybiniams laivams (išlyga dėl 15 
mylių). Be to, ES ir Mauricijaus laivai žvejoja skirtingų rūšių žuvis, o ES laivai sugauna tokį
kiekį žuvų, kad tai nekelia jokios grėsmės atitinkamų žuvų išteklių apsaugai ir tausojančiam 
naudojimui. Remiantis Indijos vandenyno tuno komisijos Mokslinio komiteto duomenimis, 
regione nėra peržvejojimo.

Remiantis šalies strategijos dokumente pateikta informacija, žmogaus teisių ir pagrindinių 
teisių užtikrinimo ir demokratinių principų laikymosi padėtis Mauricijuje yra gera. Nepaisant 
to, kad su pilietine visuomene buvo nuolat konsultuojamasi dėl nacionalinės politikos 
formavimo, o susiję subjektai dalyvauja sprendžiant su nacionaliniu interesu susijusius 
klausimus, pastebėta, kad įvairios su žuvininkystės sritimi susijusios organizacijos 
Mauricijuje pareiškė susirūpinimą dėl derybų dėl naujo Žuvininkystės sektoriaus partnerystės 
susitarimo ir naujo Protokolo eigos. Siekiant išsaugoti gerą ES reputaciją ir patikimumą itin 
svarbu sukurti pasitikėjimą ir plėtoti ilgalaikius abiems pusėms naudingus ryšius šioje srityje.
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Sąlygų Mauricijaus žuvininkystės sektoriuje ex ante vertinimas siekiant sudaryti 
bendradarbiaujant su Komisija parengtus naują Žuvininkystės sektoriaus partnerystės 
susitarimą ir Protokolą atskleidė, kad nėra neigiamo poveikio ekonomikai, visuomenei ar 
aplinkai.

Naujame Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime ir naujame Protokole 
visapusiškai atsižvelgiama į abiejų šalių interesus, todėl rekomenduojama Europos 
Parlamentui pritarti šių dokumentų sudarymui.

Parlamentą būtina nedelsiant išsamiai informuoti apie procedūras, susijusias su 
Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimu ir Protokolu ar jo atnaujinimu, visais 
jų etapais, kaip reikalaujama pagal šios teisėkūros rezoliucijos projekto 2 ir 3 dalis.


