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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus1 tuli 
voimaan 30. maaliskuuta 20072. Sopimuksen nykyinen pöytäkirja tuli voimaan 23. joulukuuta 
2014, ja sen voimassaolo päättyi 22. joulukuuta 2018. 

Komissio on käynyt asiaa koskevien neuvotteluohjeiden3 pohjalta neuvottelut Kap Verden 
tasavallan, jäljempänä ’Cabo Verde’, kanssa sopimukseen liittyvän uuden pöytäkirjan 
tekemisestä. Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin uusi pöytäkirja 12. lokakuuta 2018. 
Pöytäkirja on voimassa viisi vuotta sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli sen 
allekirjoittamispäivästä, kuten pöytäkirjan 15 artiklassa ilmoitetaan.

Kalastuspolitiikan uudistuksen4 prioriteettien mukaisesti uusi pöytäkirja tarjoaa unionin 
aluksille kalastusmahdollisuuksia Cabo Verden vesillä parhaiden käytettävissä olevien 
tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) 
suositusten mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon edellisen pöytäkirjan (2014–
2018) arvioinnin tulokset ja ennakoiva arviointi siitä, onko uuden pöytäkirjan tekeminen 
tarpeen. Molemmat arvioinnit teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Pöytäkirjan myötä 
Euroopan unioni ja Cabo Verden tasavalta voivat myös tehdä aiempaa tiiviimmin yhteistyötä 
edistääkseen kalavarojen vastuullista hyödyntämistä Cabo Verden vesillä ja tukeakseen Cabo 
Verden ponnisteluja sinisen taloutensa kehittämiseksi kummankin osapuolen eduksi. 

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa:

 28 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta;
 27 pintasiima-alusta;
 14 vapapyydyksiä käyttävää tonnikala-alusta.

Cabo Verden kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen uuden pöytäkirjan 
neuvotteleminen tapahtuu AKT-maita koskevan EU:n ulkoisen toiminnan yhteydessä, ja siinä 
otetaan huomioon erityisesti unionin tavoitteet demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisessa.

Euroopan unionin vuosittainen taloudellinen korvaus 750 000 euroa jakautuu seuraavin 
perustein:

 8 000 tonnin viitesaalismäärä, jonka osalta kalastusalueelle pääsyä koskevan 
vuosimaksun määräksi on vahvistettu 400 000 euroa vuodessa pöytäkirjan koko 
soveltamisajan. 

 Cabo Verden alakohtaisen kalastusta ja sinistä taloutta koskevan politiikan 
kehittämiseen myönnettävä tuki, joka on 350 000 euroa vuodessa pöytäkirjan koko 
soveltamisajan. Tuki on Cabo Verden sisävesi- ja merikalakantojen kestävää hoitoa 

1 EUVL L 414, 30.12.2006, s. 3.
2 EUVL L 107, 25.4.2007, s. 7.
3 Hyväksytty oikeus- ja sisäasiain neuvostossa 4.–5. kesäkuuta 2018.
4 EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.
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koskevan kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista pöytäkirjan koko 
soveltamisajan.

Maksusitoumusten ja maksujen vuotuinen määrä vahvistetaan vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä, mukaan lukien varaus pöytäkirjoille, jotka eivät ole vielä tulleet 
voimaan vuoden alussa5.

Komissio valtuutettaisiin hyväksymään unionin puolesta muutokset, jotka 
kumppanuussopimuksella perustetussa sekakomiteassa tehdään pöytäkirjaan.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan, että esitys 
neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen 
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) 
tekemisestä hyväksytään.

5 Talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen mukaisesti 
(2013/C 373/01).


