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LÜHISELGITUS 

Kõnealune ELi ja Cabo Verde Vabariigi vaheline protokoll peab olema kooskõlas uue ühise 

kalanduspoliitika määrusega, mille kohaselt tuleb põhirõhk asetada säästvale kalandusele ja 

heale juhtimistavale, pidades seejuures silmas ka ühise kalanduspoliitika ja ELi 

arengupoliitika eesmärkide vahelise kooskõla olulisust. 

Protokoll hõlmab neljaaastast ajavahemikku, pakkudes sellega teatavat stabiilsust. 

Euroopa Liidu laevadele kalavarude kasutamata ülejäägi piires kalapüügivõimaluste andmisel 

lähtutakse parimatest olemasolevatest teadusuuringutest ja Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala 

Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitustest. Tuleb märkida, et uue protokolliga ette nähtud 

võrdlustonnaaž on sama, mis eelmises protokollis. Püügimahtu küll kontrollitakse, kuid tänu 

ELi ning Senegali ja Guinea-Bissau vahel sõlmitud kalanduskokkulepetele ja sellest 

tulenevale osalemisele piirkonnas jõus olevates kalandusalastes partnerluslepingutes on 

Euroopa kalalaevadel võimalik kasutada püügipiirkondades soodsa suurusega võrgusilma. 

Lisaks 1 050 000 eurole kalavarude kasutamise eest ja laevaomanike makstavatele tasudele 

kogusummas 1 200 000 eurot on kõnealuses protokollis ette nähtud maksta esimese kahe 

aasta jooksul mõlemal aastal 275 000 eurot ja kahe viimase aasta jooksul mõlemal aastal 250 

000 eurot Cabo Verde kalandussektori toetuseks.  

Eeldatakse, et märkimisväärselt kasvanud valdkondlik eelarve (varasemalt 110 000 eurot 

aastas) vastab paremini Cabo Verde vajadustele võitluses ebaseadusliku, teatamata ja 

reguleerimata kalapüügi vastu, aitab kaasa riigi majandusvööndi kontrolli ja seire 

tugevdamisele ning kalavarude majandamise täiustamisele, toetab dialoogi kõigi 

sidusrühmadega ning piirkondlikku ja rahvusvahelist koostööd, tõstab kalatoodete 

tervishoiustandardeid ja edendab väikesemahulise kalapüügi arendamist.  

Võttes arvesse eelmise protokolli hindamise tulemusi ja uue protokolli sisu, soovitab 

arvamuse koostaja selle heaks kiita. 

****** 

Arengukomisjon palub, et vastutav kalanduskomisjon soovitaks heaks kiita ettepaneku võtta 

vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega 

määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga 

ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) liidu nimel allkirjastamise kohta. 
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