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ELi audiitorite sõnul on kalandusalased
partnerluslepingud üldiselt hästi hallatud, kuid puudused
tuleb kõrvaldada
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt toob ELi ning Aafrika ja India ookeani
riikide vaheliste kalandusalaste partnerluslepingute puudulik haldamine kohati kaasa
kõrgemaid hindu. Audiitorite sõnul takistab usaldusväärse teabe puudumine samas
komisjonil tagamast seda, et ELi laevad püüaksid ainult partnerriikide lubatud
kogupüügi ülejääki.
Säästva kalapüügi partnerluslepingute alusel maksab EL oma laevastiku juurdepääsu eest teiste
riikide vetes asuvatele püügipiirkondadele. Lepingute eesmärk on säilitada kalavarusid, anda ELi
laevastikule juurdepääs kalastuspiirkondadele stabiilsema õigusraamistiku alusel ning toetada
partnerriikide kalanduse juhtimist. Komisjon peab läbirääkimisi kalavarude ja püügikoguste, ELi
tehtud maksete ja kohaldatavate tingimuste üle. ELi audiitorid hindasid partnerluslepingute
alaseid läbirääkimisi ja lepingute rakendamist, komisjonipoolset püügikoguste üle tehtavat
järelevalvet ning rahastatud meetmete valikut ja kontrolli.
Auditiga leiti, et kuigi lepinguid hallati üldiselt hästi, oli läbirääkimistel kokku lepitud tonnaaž
sageli suurem kui eelneva perioodi aruannetes esitatud püügikogused. See põhjustab regulaarset
alakasutust. Kuna EL maksab tegelikust püügikogusest sõltumata täie mahu eest, oli tegelik
maksumus sageli kõrgem kui läbirääkimistel kokku lepitud hind. Mosambiigis 2013. aastal püütud
tuuni tegelik hind oli ligi kuus korda kõrgem kui läbirääkimistel kokku lepitud hind.
Lepingute eesmärk on tagada kalavarude jätkusuutlikkus, võimaldades ELi laevastikul püüda
ainult partnerriikide lubatud kogupüügi ülejääki. Audiitorid kahtlevad aga, kas nn ülejääki on
võimalik usaldusväärselt arvutada, kuna puudub usaldusväärne teave kalavarude kohta.
Samuti puudus usaldusväärne, ühtlustatud ja täielik teave ELi laevastiku püütud tegelike
kalakoguste kohta: liikmesriikide ja komisjoni esitatud andmed ning lepingutes toodud
hinnangulised kogused erinesid märkimisväärselt. Komisjonipoolne kontroll partnerriikide poolt
rakendatud valdkondlike toetusmeetmete üle oli väga piiratud ning mõnikord erinesid tegelikult
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rakendatud meetmed algselt kokkulepitust.
Aruande eest vastutav kontrollikoja liige Jan Kinšt ütles, et „Puudustega saab ja tuleb tegeleda,
kui tahame, et kalandusalased partnerluslepingud aitaksid edukalt kaasa säästva kalapüügi
tagamisele partnerriikides, tagades samal ajal ka meie laevastiku püügitegevuse.”
Kontrollikoda soovitab komisjonil muu hulgas:
•
•
•

uute lepingute üle läbirääkimisi pidades võtta arvesse eelnevat kasutamise taset ning
püüda paremini seostada juurdepääsuõiguste eest tehtud makseid tegeliku saagiga,
tagades püügitegevuse jätkumise;
tagada, et lipuriigid kasutavad uut püügiandmebaasi täies ulatuses ning et see sisaldab
usaldusväärseid andmeid, mille üle saab järelevalvet teha ja mida saab ajakohastada;
uute lepingute puhul teha ettepanek võtta kasutusele toetuskõlblikkuse nõuded nende
tegevuste hindamiseks, millele toetust kavandatakse.

Eriaruanne nr 11/2015 „Kas komisjon on kalandusalaseid partnerluslepinguid edukalt
hallanud?” on praegu kättesaadav inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeles (peagi
avaldatakse ka ülejäänud keeleversioonid).
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