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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ja Kap Verden välillä vuonna 2006 tehty kestävää kalastusta koskeva 
kumppanuussopimus on tonnikala-aluksia koskeva sopimus. Edellinen pöytäkirja tehtiin 
neljäksi vuodeksi, ja sen voimassaolo päättyi joulukuussa 2018.

Uudessa pöytäkirjassa, joka kattaa ajanjakson 2019–2024, on edellisen pöytäkirjan tavoin 
noudatettava yhteisestä kalastuspolitiikasta (YKP) annettua asetusta, jossa korostetaan kestävää 
kalataloutta ja hyvää hallintotapaa ja pidetään tärkeänä YKP:n, unionin 
kehitysyhteistyötavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden ja etenkin tavoitteen 14 välistä 
johdonmukaisuutta.

Uuden pöytäkirjan mukainen taloudellinen korvaus on 750 000 euroa vuodessa. Tämä 
kokonaismäärä jakautuu kalastusalueelle pääsyä koskevaan 400 000 euron vuosimaksuun 
(8 000 tonnin viitesaalismäärä) sekä kalastusta ja sinistä taloutta koskevan kansallisen 
strategian täytäntöönpanoa varten myönnettävään 350 000 euron tukeen.

On syytä panna merkille, että alakohtaisen tuen määrää ollaan kasvattamassa edelliseen 
pöytäkirjaan verrattuna vastineeksi siitä, että viitesaalismäärä on kasvamassa 60 prosenttia.

Kap Verdellä on edessään merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
haasteita, minkä vuoksi valmistelija katsoo, että tällä pöytäkirjalla ja koko yhteisön 
rahoitusosuudella olisi tuettava seuraavia ensisijaisia tavoitteita:

– edistetään kestävää sinistä taloutta kiinnittäen erityistä huomiota paikalliseen 
pienimuotoiseen kalastukseen, satamainfrastruktuurin nykyaikaistamiseen sekä naisten 
asemaan, sillä naiset ovat vahvasti mukana markkinoinnissa ja jalostuksessa; tässä yhteydessä 
on erityisen tärkeää tukea koulutusta ja pieniä kylmäketjuinfrastruktuureja, kuten valtiosta 
riippumaton järjestö C.A.P.E1 on todennut;

– vahvistetaan tätä valtamerialuetta koskevaa tietämystä ja tieteellistä yhteistyötä antamalla 
paikallisille tutkijoille mahdollisuus nousta tällä alueella toimiviin aluksiin; tämä tarkoittaa 
myös sitä, että on tunnettava tarkasti Kap Verden kolmansien maiden kanssa tekemien 
kalastussopimusten kumulatiiviset vaikutukset tämän valtamerialueen kalavarojen tilaan, jotta 
voidaan varmistua siitä, että paikallinen kalastus voi edelleen kehittyä;

– tuetaan unionin ja Kap Verden osallistumista kunnianhimoisella panoksella valtamerten 
vuosikymmeneen;

– tehostetaan seurantaa, valvontaa ja tarkkailua LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi entistä 
tehokkaammin; tässä yhteydessä on koordinoitava tiiviisti alakohtaisia tukitoimia ja unionin 
muita tämän alan ohjelmia erityisesti Länsi-Afrikan alueellisen kalastuksen hallinnan 
parantamista koskevan alueellisen ohjelman avulla;

– torjutaan saastumista tukemalla paikallisten kalastajien toteuttamaa muovin keräystä.

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables
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Valmistelija katsoo lisäksi, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

– eräiden eurooppalaisten alusten pelagisten haiden saaliita koskevat tiedot ovat riittämättömiä; 
näiden lajien tieteellisesti dokumentoidun haavoittuvuuden vuoksi on välttämätöntä parantaa 
tiedonkeruuta ja tietojen analysointia, jotta voidaan varmistua siitä, etteivät eurooppalaiset 
alukset osallistu niiden ylihyödyntämiseen;

– unionin rahoitusosuuden käytön avoimuutta on lisättävä, jotta voidaan paremmin mitata sen 
vaikutusta sellaisen sinisen talouden kehittämiseen, joka hyödyttää koko Kap Verden väestöä.

Valmistelija katsoo, että uudella pöytäkirjalla on hyvät mahdollisuudet edistää kalavarojen 
vastuullista ja kestävää käyttöä ja että sen on mahdollista olla kestävää kalastusta koskevien 
sopimusten ja kehitysyhteistyön tavoitteiden mukainen, kun siihen sisällytetään unionin 
varojen käytön seurantaa koskevia konkreettisempia seikkoja.

******

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


