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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan 
välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja 
taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 
koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen 
sopimuksen tekemisestä unionin puolesta
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05657/2022),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä 
kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja 
taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 
koskevaksi kirjeenvaihtona tehdyksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan 
väliseksi sopimukseksi (05658/2022),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0166/2022),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A9-0211/2022),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Mauritiuksen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Tausta

Intian valtameri on suurin EU:n laivaston tonnikalasaaliiden (enimmäkseen 
keltaevätonnikalan ja isosilmätonnikalan) lähde. EU:n laivaston saaliiden osuus on kuitenkin 
vain 8,9 prosenttia Intian valtameren vuotuisista kokonaissaaliista. Mauritiuksen tasavalta 
sijaitsee Intian valtameren lounaisosassa (asukasluku 1,27 miljoonaa). Sillä on 2,3 miljoonan 
neliökilometrin merialue ja 1,86 miljoonan neliökilometrin talousvyöhyke. Tämän lisäksi 
Mauritius ja Seychellit ovat hallinnoineet yhdessä 400 000 neliökilometrin aluetta vuodesta 
2011 lähtien. Kalastusala työllistää suoraan ja välillisesti noin 22 000 henkilöä, joista suurin 
osa työskentelee paikallisyhteisöjen kehitystä edistävällä kalanjalostusalalla. Pienimuotoisen 
kalastuksen alalla toimii arviolta noin 2 000 kalastajaa. Mauritiuksen tavoitteita ovat muun 
muassa kalavarojen pitkän aikavälin kestävyys, meriympäristön palautuminen ja 
pienimuotoisen vesiviljelyn kehittäminen. 

Euroopan unioni ja Mauritius allekirjoittivat kalastuskumppanuussopimuksen 21. joulukuuta 
2013, se tuli voimaan 28. tammikuuta 2014 kuuden vuoden ajaksi ja sen voimassaoloa 
voidaan jatkaa ilman eri toimenpiteitä kolmen vuoden lisäjaksoissa. Viimeisin 
kalastuspöytäkirja oli voimassa 7. joulukuuta 2021 asti. 

Neuvosto teki 28. syyskuuta 2021 päätöksen, jolla annettiin Euroopan komissiolle lupa 
aloittaa neuvottelut EU:n ja Mauritiuksen välisen kalastuskumppanuussopimuksen uudesta 
pöytäkirjasta ja mahdollisesti nykyisen pöytäkirjan voimassaolon rajoitetusta jatkamisesta 
kalastustoiminnan keskeytymisen estämiseksi. Kun matkailu romahti, Mauritiuksen talous oli 
tonnikala-alusten toiminnan varassa. Ne jatkoivat kalastusta ja toimituksia paikallisille 
säilyketehtaille maailmanlaajuisesta kriisistä huolimatta.

Covid-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten sekä neuvotteluiden monimutkaisuuden vuoksi 
molemmat osapuolet sopivat vuosien 2017–2021 pöytäkirjan voimassaolon pidentämisestä 
enintään kuudella kuukaudella edellä mainitun neuvoston päätöksen mukaisesti. 
Voimassaolon pidennys määriteltiin kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella, joka parafoitiin 
6. joulukuuta 2021. Tämä pidennys on tärkeä, koska sillä autetaan varmistamaan tarvittava 
aika uuden sopimuksen valmisteluun antamalla EU:n pitkän matkan laivastolle edelleen 
kalastusmahdollisuuksia Mauritiuksen vesillä.

Mauritiuksen kanssa tehdyssä kalastuskumppanuussopimuksessa annetaan EU:n laivastolle 
mahdollisuus kalastaa Mauritiuksen vesillä tonnikalaa ja sen lähilajeja niin, että vuotuiset 
kalastusmahdollisuudet ovat 4 000 tonnia 40:lle nuottaa käyttävälle tonnikala-alukselle, 
45 pintasiima-alukselle ja enintään 20 huoltoalukselle. Sopimus on tärkeä Intian valtamerellä 
toimiville EU:n tonnikala-aluksille, ja sen avulla voidaan vahvistaa EU:n ja Mauritiuksen 
suhteita. Voimassaolon pidentämisellä kalastusmahdollisuuksia mukautettaisiin vastaavasti, 
eli ne olisivat 2 000 tonnia ja EU:n taloudellinen korvaus olisi 287 500 euroa, josta 
177 500 euroa on varattu Mauritiuksen alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. 
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Esittelijän kanta 

Viime vuosina kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpano on ollut tyydyttävää ja 
pöytäkirjan katsotaan olevan tärkeä keskeisten sidosryhmien kannalta. Jälkiarvioinnista 
ilmeni, että vuosina 2018–2020 kalastusmahdollisuuksia käytti vuosittain keskimäärin 
45 alusta (27 kurenuottaa käyttävää tonnikala-alusta ja 18 pienimuotoista kalastusta 
harjoittavaa pintasiima-alusta), joiden kotipaikka on Réunionissa. Kurenuottaa käyttävien 
EU:n tonnikala-alusten osalta 100 prosenttia Intian valtamerellä toimivasta EU:n laivastosta 
käytti kalastusmahdollisuuksia Mauritiuksen vesillä. Mauritiuksen säilyketeollisuus käsittelee 
vuosittain noin 500 000 tonnia EU:n laivaston koko Intian valtamerestä pyydystämää 
tonnikalaa, mikä on paljon enemmän kuin Mauritiuksen vesistä vuosittain keskimäärin 
pyydystetyt 3 500 tonnia tonnikalaa. Ala työllistää noin 4 000 henkilöä, joista 67 prosenttia on 
naisia. Esittelijä katsoo, että alakohtaisen tuen täytäntöönpanossa on asetettava etusijalle 
erityisen huomion kiinnittäminen naisten rooliin kalastusalalla.

Esittelijä katsoo, että sopimuksen myötä Euroopan unioni ja Mauritiuksen tasavalta voivat 
myös jatkaa aiempaa tiiviimpää yhteistyötä edistääkseen kalavarojen vastuullista 
hyödyntämistä Mauritiuksen vesillä ja tukeakseen Mauritiusta kalastusalan kehittämisessä 
kummankin osapuolen edun mukaisesti. Lisäksi sopimus helpottaa jatkuvaa yhteistyötä 
Mauritiuksen kanssa strategisena kumppanina liittoutumien rakentamisessa ja EU:n aseman 
vahvistamisessa asianomaisella alueella ja erityisesti Intian valtameren 
tonnikalatoimikunnassa.

Alakohtaiseen tukeen kalastukselle osoitetun EU:n taloudellisen korvauksen osalta 
päätoiminta koostui seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta, tieteellisestä tutkimuksesta ja 
tuesta kansalliselle kalastuksenhoidolle. Tuella edistettiin myös 50 uuden pienimuotoisen 
kalastuksen aluksen hankintaa ja sopimuksen täytäntöönpanon edistämistä alakohtaisella ja 
paikallisella tasolla.

Kalastuskumppanuussopimus Mauritiuksen kanssa on strategisesti tärkeä Intian valtamerellä 
toimivalle EU:n kalastuslaivastolle sekä sen varmistamiseksi, että kalastustoiminta jatkuu, 
kunnes vastikään neuvoteltu uusi pöytäkirja allekirjoitetaan ja annetaan sen jälkeen Euroopan 
parlamentin hyväksyttäväksi. Niinpä esittelijä kannattaa nykyisen pöytäkirjan voimassaolon 
pidentämistä kuudella kuukaudella samoilla ehdoilla (suhteessa voimassaolon pidennyksen 
kestoon).
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26.6.2022

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kalatalousvaliokunnalle

neuvoston päätöksestä Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä 
kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen 
korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan 
kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen 
tekemisestä Euroopan unionin puolesta 
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

Valmistelija: Vlad Gheorghe 

LYHYET PERUSTELUT

Neuvosto teki 28. syyskuuta 2021 päätöksen1, jolla annetaan Euroopan komissiolle lupa 
aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen välisen 
kalastuskumppanuussopimuksen uudesta pöytäkirjasta ja nykyisen pöytäkirjan, jäljempänä 
’vuosien 2017–2021 pöytäkirja’, jonka voimassaolo päättyi 7. joulukuuta 2021, voimassaolon 
rajoitetusta jatkamisesta, jos se on tarpeen kalastustoiminnan keskeytymisen estämiseksi.

Mainitussa neuvoston päätöksessä säädetään, että jos neuvottelut Euroopan unionin ja 
Mauritiuksen hallituksen väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liitettävästä uudesta 
pöytäkirjasta kestävät odotettua pidempään2, kalastustoiminnan keskeytymisen välttämiseksi 
komission olisi yritettävä sopia Mauritiuksen tasavallan hallituksen kanssa vuosien 2017–
2021 pöytäkirjan3 voimassaolon jatkamisesta rajoitetuksi, enintään kuuden kuukauden ajaksi, 
samalla kun se pyrkii pääsemään sopuun uudesta pöytäkirjasta päätöksessä vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti.

Ensimmäinen neuvottelukierros voitiin nykyisten rajoitusten vuoksi järjestää vain 
etäyhteydellä 6. joulukuuta 2021 Brysselissä ja Mauritiuksen tasavallan Port Louis’ssa. 
Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan neuvottelijat katsoivat kokouksessa, että koska 
kyseessä ovat monimutkaiset neuvottelut, niiden saattamiseksi päätökseen tarvitaan useita 
neuvottelukierroksia. Sen vuoksi osapuolet sopivat vuosien 2017–2021 pöytäkirjan 

1 Neuvoston päätös luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Mauritiuksen tasavallan kanssa Euroopan unionin ja 
Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemiseksi 
(11508/21). 
2 Erityisesti nykyiseen maailmanlaajuiseen terveystilanteeseen liittyvien, covid-19-pandemiasta johtuvien 
seurausten vuoksi. 
3 Pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa 
määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (EUVL L 279, 28.10.2017, 
s. 3). 
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voimassaolon pidentämisestä enintään kuudella kuukaudella mainitun neuvoston päätöksen 
mukaisesti. Voimassaolon pidennys määriteltiin kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella, joka 
parafoitiin 6. joulukuuta 2021.

Jotta Mauritiuksen tasavallan vesillä toimivan Euroopan unionin laivaston kalastustoiminta ei 
keskeytyisi huomattavasti, neuvoston päätös kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen 
hyväksymisestä olisi annettava mahdollisimman pian. Sen myötä myös osapuolet voivat 
allekirjoittaa sopimuksen ja kalastustoiminta voi jatkua mahdollisimman pian.

Sen vuoksi komissio esittää, että neuvosto antaa luvan kirjeenvaihdon, jonka nojalla vuosien 
2017–2021 pöytäkirjan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kuudella kuukaudella, 
allekirjoittamiseen ja väliaikaiseen soveltamiseen. 

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tarkoituksena on jatkaa vuosien 2017–2021 pöytäkirjan 
soveltamista ja kalastusmahdollisuuksien myöntämistä Euroopan unionin aluksille 
Mauritiuksen vesillä tieteellisten lausuntojen sekä Intian valtameren tonnikalatoimikunnan 
(IOTC) suositusten mukaisesti ja käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Tavoitteena on 
myös edelleen vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan hallituksen 
välillä kumppanuuspuitteiden luomiseksi kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja 
Mauritiuksen tasavallan kalastusalueen kalavarojen vastuulliselle hyödyntämiselle 
kummankin osapuolen edun mukaisesti. 

Vuosien 2017–2021 pöytäkirjassa annettiin EU:n laivastolle mahdollisuus kalastaa 
Mauritiuksen vesillä tonnikalaa ja sen lähilajeja niin, että alustavat vuotuiset 
kalastusmahdollisuudet olivat 4 000 tonnia. Kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa, joka 
koskee pöytäkirjan voimassaolon pidentämistä enintään kuudella kuukaudella, määrätään 
alustavista 2 000 tonnin kalastusmahdollisuuksista sekä kalavaroihin pääsystä maksettavasta 
EU:n taloudellisesta korvauksesta, jota mukautetaan näiden perustelujen kohdassa 4 esitetyllä 
tavalla.

Euroopan unionin kuudelta kuukaudelta maksama taloudellinen korvaus on 287 500 euroa, ja 
se jakautuu seuraavasti: 
a) pöytäkirjassa määrättyjen luokkien kalavaroihin pääsystä suoritettava määrä, joka on 
110 000 euroa pöytäkirjan voimassaolon pidennyksen aikana;
b) Mauritiuksen tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen myönnettävän tuen 
määrä, joka on 110 000 euroa pöytäkirjan voimassaolon pidennyksen aikana. Tuki on 
Mauritiuksen tasavallan merikalavarojen kestävää hoitoa koskevan kansallisen politiikan 
tavoitteiden mukaista koko pöytäkirjan voimassaolon pidennyksen ajan;
c) meripolitiikan ja valtameritalouden kehittämisen tukemiseen tarkoitettu määrä, joka on 
67 500 euroa. 
Maksusitoumusten ja maksujen määrä vahvistetaan vuotuisessa talousarviomenettelyssä, 
mukaan lukien varaus pöytäkirjoille, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan vuoden alussa4.

Pidennystä koskevassa kirjeenvaihdossa vahvistetaan myös määräsuhteessa tehtävää 
vähennystä koskeva lauseke; sitä sovelletaan tilanteessa, jossa pöytäkirjan uusimista koskevat 

4 Talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen mukaisesti 
(2013/C 373/01).  
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neuvottelut päättyvät allekirjoitukseen siten, että pöytäkirjan soveltaminen alkaa ennen kuin 
kirjeenvaihdossa käsitelty kuuden kuukauden jatkoaika päättyy.

******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan, että esitys 
neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä 
kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen 
korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan 
kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen 
tekemisestä Euroopan unionin puolesta hyväksytään.
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