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EU:n tarkastajat: Kalastusta koskevia sopimuksia
hallinnoidaan yleensä hyvin, mutta puutteet on
korjattava
EU on tehnyt Afrikan ja Intian valtameren maiden kanssa kalastusta koskevia
sopimuksia. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uuden kertomuksen mukaan
sopimusten hallinnoinnissa on puutteita, jotka joissakin tapauksissa nostavat saaliin
hintaa. Kertomuksessa todetaan myös, että samaan aikaan luotettavien tietojen puute
vaikeuttaa Euroopan komission pyrkimystä varmistaa, että EU:n alukset kalastavat
ainoastaan kumppanimaiden ylijäämäisiä kalavaroja.
Kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten mukaan EU maksaa siitä, että sen
ulkoinen laivasto pääsee muiden maiden kalastusvesille. Sopimusten tarkoituksena on edistää
kestäviä kalakantoja sekä luoda EU:n laivastolle vakaa oikeuskehys, jossa säädetään unionin
laivaston pääsystä kalastusvesille. Lisäksi sopimuksilla tuetaan kalastuksenhallintaa
kumppanimaissa. Euroopan komissio neuvottelee käytettävissä olevista kalakannoista ja
määristä, EU:n suorittamista maksuista ja sovellettavista ehdoista. EU:n tarkastajat arvioivat
tarkastuksessaan sopimusten neuvottelua ja täytäntöönpanoa, saaliiden seurantaa komissiossa
sekä rahoitettujen toimien valintaa ja valvontaa.
Tarkastajat havaitsivat, että sopimuksia hallinnoidaan yleensä hyvin, mutta neuvotteluissa sovittu
tonnimäärä oli usein suurempi kuin edellisiltä kausilta raportoidut saaliit. Tämä johti
säännöllisesti sopimusten vajaakäyttöön. EU maksaa täysimääräisesti riippumatta tosiasiallisesta
kalastusmäärästä, ja siksi maksetut tosiasialliset kulut olivat usein suuremmat kuin neuvoteltu
hinta. Esimerkiksi Mosambikissa vuonna 2013 kalastetun tonnikalatonnin tosiasialliset kulut
olivat noin kuusi kertaa neuvoteltuja hintoja suuremmat.
Sopimusten avulla on määrä varmistaa kalastuksen kestävyys sallimalla EU:n alusten kalastaa
ainoastaan kumppanimaiden ylijäämäisiä kalavaroja. Tarkastajat kuitenkin epäilevät, voidaanko
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niin sanottu ylijäämä laskea luotettavalla tavalla, sillä kalakannoista ei ole saatavilla luotettavia
tietoja.
EU:n laivaston pyytämistä tosiasiallisista kalansaaliista ei myöskään ollut saatavilla luotettavia,
yhdenmukaisia ja kattavia tietoja. Merkittäviä eroja ilmeni jäsenvaltioiden ja komission
toimittamissa tiedoissa ja sopimusten arvioissa. Komissiolla oli vähäinen rooli toimien
seurannassa. Tosiasiassa niiden täytäntöönpanosta vastasivat alakohtaisen tuen puitteissa
kumppanimaat, jotka joissakin tapauksissa olivat panneet toimeen alun perin sovituista
poikkeavia toimia.
“Näihin epäkohtiin voidaan puuttua ja niihin on puututtava, jos haluamme, että
kalastuskumppanuussopimuksilla edistetään vaikuttavasti kestävää kalastusta
kumppanimaissamme ja samalla varmistetaan kalastuslaivastomme toiminta”, toteaa
kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Kinšt.
Tilintarkastustuomioistuin suosittaa kertomuksessaan, että komissio
•
•
•

ottaa huomioon edelliset käyttöasteet neuvoteltaessa uusista järjestelyistä ja pyrkii
luomaan yhteyden pääsyoikeusmaksujen ja tosiasiallisten saaliiden välille, varmistaen
samalla, että kalastus ei keskeydy
varmistaa, että lippujäsenvaltiot käyttävät täysimääräisesti uutta saalistietokantaa, joka
sisältää luotettavat saalistiedot, joiden seuranta ja päivittäminen on mahdollista
ehdottaa, että uusiin sopimuksiin sisällytetään tukikelpoisuusvaatimuksia, joiden avulla
arvioidaan mahdollisesti rahoitettavia toimia.

Erityiskertomus nro 11/2015: Hallinnoiko komissio hyvin kalastuskumppanuussopimuksia?
on tällä hetkellä saatavilla englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi (muut kielet tulevat
saataville lähiaikoina).
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