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LÜHISELGITUS

2006. aastal Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahel sõlmitud säästva kalapüügi 
partnerluslepingu näol on tegemist tuunipüügilepinguga. Eelmise protokolli nelja-aastane 
kehtivusaeg lõppes 2018. aasta detsembris. 

Eelmise protokolliga sarnaselt peab uus protokoll (2019–2024) olema kooskõlas ühise 
kalanduspoliitika määrusega, mille kohaselt tuleb põhirõhk asetada säästvale kalandusele ja 
heale juhtimistavale, pidades seejuures oluliseks ka ühise kalanduspoliitika, liidu 
arengukoostöö poliitika ning kestliku arengu eesmärkide ja eelkõige eesmärgi nr 14 vahelist 
kooskõla.

Uue protokolliga antav rahaline toetus on 750 000 eurot aastas. Sellest 400 000 eurot on igal 
aastal ette nähtud juurdepääsuks kalapüügipiirkonnale (võrdlustonnaaž 8000 tonni aastas) ja 
350 000 eurot kalanduse ja sinise majanduse riikliku strateegia rakendamiseks. 

Valdkondliku toetuse summa on eelmise protokolli omast suurem ja ka võrdlustonnaaž on 60% 
varasemast suurem. 

Pidades silmas Cabo Verde suuri majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme, peaks 
kõnealune protokoll ja kogu liidu antav rahaline toetus toetama arvamuse koostaja hinnangul 
järgmisi prioriteete: 

– edendada säästvat sinist majandust, pöörates erilist tähelepanu kohalikule väikesemahulisele 
kalapüügile, sadamate infrastruktuuri moderniseerimisele ja naiste positsioonile, sest neil on 
oluline roll turustamisel ja töötlemisel; seetõttu on vabaühenduse CAPE1 hinnangul eriti oluline 
toetada koolitusi ja külmaahela väikesemahulist taristut;

– parandada kõnealuse ookeanipiirkonna tundmist ja teaduskoostööd, võimaldades kohalikel 
teadlastel selles piirkonnas tegutsevatel laevadel töötada; see annaks ühtlasi selgust, milline on 
kõikide Cabo Verde ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kalanduslepingute kumulatiivne mõju 
piirkonna kalavarudele, ning võimaldaks tagada kohaliku kalatööstuse jätkuva arengu;

– anda ELi ja Cabo Verde nimel suur panus ookeaniteaduste dekaadi;

– tugevdada seiret, kontrolli ja järelevalvet, et vältida paremini ebaseaduslikku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüüki; sellega seoses tuleks valdkondliku toetuse meetmeid ja muude selle 
valdkonna Euroopa Liidu programmide tegevust tihedalt koordineerida, eelkõige kalanduse 
juhtimise parandamise Lääne-Aafrika piirkondliku programmi kaudu;

– võidelda merereostuse vastu, toetades kohalike kalurite plastikogumist.

Lisaks tuleks arvamuse koostaja meelest pöörata erilist tähelepanu järgmistele aspektidele: 

– pelaagiliste haide püügi kohta teatavatel Euroopa laevadel ei ole piisavalt andmeid; kuna need 
liigid on teaduslike andmete kohaselt ohustatud, on andmete kogumist ja analüüsimist vaja 
tingimata parandada, et Euroopa laevad ei osaleks liikide üleekspluateerimisel;

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables.
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– vaja on tagada liidu rahalise toetuse läbipaistvam kasutamine, et suuta mõõta paremini toetuse 
mõju sinise majanduse arengule, millest saab kasu kogu Cabo Verde elanikkond. 

Arvamuse koostaja arvates võib uus protokoll aidata edendada kalavarude vastutustundlikku ja 
säästvat kasutamist ning kui ELi vahendite kasutamise kontrolli kohta esitatakse 
üksikasjalikumat teavet, võib see olla kooskõlas säästva kalapüügi lepingute ja arengukoostöö 
eesmärkidega. 

******

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu 
otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori 
partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta.


