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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi 
vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) 
sõlmimise kohta
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08662/2019),

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori 
partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019-2024) (08668/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile 
v ning artikli 218 lõikele 7 (C9-0004/2019),

– võttes arvesse oma xx 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni1 otsuse eelnõu kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

– võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et komisjon ja Cabo Verde valitsus on pidanud läbirääkimisi uue säästva 
kalapüügi partnerluslepingu üle viieaastaseks perioodiks (ELi ja Cabo Verde säästva 
kalapüügi partnerlusleping) koos selle rakendusprotokolliga;

B. arvestades, et ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepingu üldine eesmärk on 
suurendada ELi ja Cabo Verde vahel kalandusalast koostööd mõlema poole huvides, 
edendades selleks kestlikku kalanduspoliitikat ja kalavarude kestlikku kasutamist Cabo 
Verde majandusvööndis;

C. arvestades, et ELi ja Cabo Verde eelmise säästva kalapüügi partnerluslepingu raames 
kasutati kalapüügivõimalusi 58–68 % ulatuses, seejuures seinerid kasutasid neid 
rohkem ning õngejadalaevad ja ritvõngelaevad mõõdukalt;

D. arvestades, et ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepinguga tuleks edendada 
Cabo Verde kalapüügiga tegelevate kogukondade ja kalapüügiga seotud tööstusharude 
ja tegevuse kestlikku arengut; arvestades, et protokolli alusel antav toetus peab olema 
kooskõlas riiklike arengukavadega ja sinise majanduskasvu tegevuskavaga, mis töötati 
välja koos ÜROga, et muuta sektor professionaalsemaks ja suurendada selle tootlikkust, 
rahuldamaks elanikkonna toidu- ja tööhõivevajadusi;

1 Vastuvõetud tekstid, P9_xxx.
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E. arvestades, et EL eraldab Cabo Verdele Euroopa Arengufondi kaudu mitmeaastase 
eelarve 55 miljoni euro ulatuses ja keskendub peamiselt ühele sektorile, nimelt hea 
valitsemistava ja arengu lepingule;

1. on seisukohal, et ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepinguga tuleks 
püüelda kahe võrdselt olulise eesmärgi poole: 1) pakkuda ELi laevadele 
kalapüügivõimalusi Cabo Verde majandusvööndis, tuginedes parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele ning sekkumata nende piirkondlike 
organisatsioonide kaitse- ja majandamismeetmetesse, kuhu Cabo Verde kuulub 
(eelkõige Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon, ICCAT) ja jäädes 
kasutamata ülejäägi piiresse; ning 2) edendada ELi ja Cabo Verde vahelist majandus-, 
finants-, tehnilist ja teaduskoostööd Cabo Verde majandusvööndi kestliku kalanduse ja 
kalavarude vastutustundliku kasutamise valdkonnas, kahjustamata samal ajal Cabo 
Verde sellealase arenguga seotud suveräänseid valikuid ja strateegiaid;

2. juhib tähelepanu ELi ja Cabo Verde säästva kalapüügi partnerluslepingu protokolli 
(2014–2018) eel- ja järelhindamisele, mis tehti 2018. aasta mais ja mille tulemustes 
sätestati, et protokoll oli üldiselt tõhus, tulemuslik, osaliste huve silmas pidades 
asjakohane ja Cabo Verde valdkondliku poliitikaga kooskõlas, sellele sai osaks 
sidusrühmade ulatuslik toetus ning soovitati sõlmida uus protokoll;

3. on seisukohal, et ELi ja Cabo Verde vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle 
protokoll tuleb viia kooskõlla Cabo Verde riiklike arengukavadega ja sinise 
majanduskasvu kavaga Cabo Verde kalandussektori arendamiseks ning eelkõige 
peaksid need:

– parandama valitsemistavasid: õigusaktide koostamist ja heakskiitmist ning 
majandamiskavade edasiarendamist;

– muutma rangemaks Cabo Verde majandusvööndi kontrolli ja järelevalvet;

– tugevdama ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise 
meetmeid, sh sisevetes;

– tugevdama partnerlusi teiste Cabo Verde majandusvööndis kalapüügist huvitatud 
riikidega, eelkõige kalanduskokkulepete abil, ning tagama läbipaistvuse, 
avaldades täielikult nende sisu, ning luues piirkondliku programmi vaatlejate 
koolitamiseks ja kasutamiseks;

– võimaldama lossimiskaide ja -sadamate ehitamist ja renoveerimist, näiteks 
Mindelo sadamas (São Vicente saar);

– toetama naiste töötingimuste parandamist;

– looma merekaitsealasid;

– võimaldama tugevdada organisatsioone, mis esindavad kalatööstuses, eelkõige 
väikesemahulises kalapüügis tegutsevaid isikuid ja aitavad seeläbi tugevdada 
tehnilist, haldus- ja läbirääkimissuutlikkust;
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– võimaldama põhi- ja kutseõppekeskuste loomist ja/või renoveerimist ning 
parandama seeläbi kalurite ja meremeeste oskusi;

– suurendama teadustöö tegemise suutlikkust ning võimekust teostada järelevalvet 
kalavarude üle;

– parandama mereressursside üldist jätkusuutlikkust;

4. on seisukohal, et tuleks üksikasjalikumalt hinnata kasu, mida protokolli rakendamine 
toob kohalikule majandusele (tööhõive, taristu, parandused sotsiaalvaldkonnas);

5. leiab, et kogu püügi (sihtliigid ja kaaspüük) ja kalavarude kaitsetaseme säilitamise kohta 
tuleks koguda rohkem ja täpsemaid andmeid, samuti tuleks parandada valdkondliku 
toetuse kasutamist, et oleks võimalik täpsemini hinnata lepingu mõju 
mereökosüsteemidele ja kalurikogukondadele;

6. palub, et komisjon ja liikmesriigid peaksid oma Cabo Verdele suunatud koostöö- ja 
ametliku arenguabi poliitikasuundade puhul silmas seda, et Euroopa Arengufond ja 
säästva kalapüügi partnerluslepingus sätestatud valdkondlik toetus peaksid üksteist 
täiendama, et aidata kiiremini ja mõjusamalt suurendada kohalike kalurikogukondade 
võimekust;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles veelgi tugevdama koostööd Cabo Verdega, 
hindama tulevase arenguabi tõhustamise võimalusi, eelkõige uue naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi (NDICI) raames, mis on 
kavandatud ELi eelarve osana aastateks 2021–2027, ning võtma eelkõige arvesse ELi 
vahendite head kasutamist Cabo Verdes ja riigi poliitilist stabiilsust keerulises 
geopoliitilises kontekstis, mida tuleb toetada ja premeerida; 

8. palub komisjonil nõuda, et Cabo Verde Vabariik kasutaks protokolli alusel eraldatavat 
rahalist toetust riikliku kalandussektori tugevdamiseks pikas perspektiivis ning ergutaks 
nõudlust kohalike investeeringute ja tööstusprojektide järele, luues sellega kohapeal 
töökohti;

9. palub, et komisjon saadaks Euroopa Parlamendile ja teeks üldsusele kättesaadavaks 
lepingu artikliga 9 ette nähtud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused ning 
iga-aastaste hindamiste tulemused; palub, et komisjon võimaldaks Euroopa Parlamendi 
esindajatel osaleda ühiskomitee koosolekutel vaatlejatena ning ergutaks Cabo Verde 
kalurikogukondade osalust;

10. palub komisjonil ja nõukogul oma volituste piires ning ELi lepingu artikli 13 lõike 2 ja 
ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 10 kohaselt teavitada Euroopa Parlamenti 
viivitamata ja täielikult protokolliga ja selle võimaliku uuendamisega seotud menetluse 
kõikidel etappidel;

11. juhib komisjoni ja eelkõige nõukogu tähelepanu asjaolule, et rahvusvaheliste lepingute 
jätkuv ajutine kohaldamine enne Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist ei ole 
kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 
juhtpõhimõtetega, et see tava õõnestab oluliselt Euroopa Parlamendi kui ainsa 
demokraatlikult otse valitud Euroopa institutsiooni staatust ning kahjustab ka kogu liidu 
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demokraatia usaldusväärsust;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Cabo Verde valitsusele ja 
parlamendile.


