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LÜHISELGITUS

Komisjon on nõukogult saadud volituste põhjal pidanud São Tomé ja Príncipe Demokraatliku 
Vabariigiga läbirääkimisi Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi 
vahelise kalandusalase partnerluslepingu juurde kuuluva ning 12. mail 2014. aastal kehtivuse 
kaotanud protokolli uuendamiseks järgnevaks neljaks aastaks.

Kõnealune uus protokoll allkirjastati vastavalt nõukogu otsusele ja seda kohaldatakse ajutiselt 
alates allkirjastamise kuupäevast.

Lepingu juurde kuuluva protokolli peamine eesmärk on anda Euroopa Liidu laevadele 
kalapüügivõimalused São Tomé ja Príncipe vetes kalavarude kasutamata ülejäägi piires, 
lähtudes parimatest saadaolevatest teaduslikest seisukohtadest ja järgides Rahvusvahelise 
Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Läbirääkimistel tugines komisjon 
osaliselt eelmise protokolli sõltumatute välisekspertide koostatud järelhindamise tulemustele.

Eesmärgiks on ka tihendada Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku 
Vabariigi vahelist koostööd, et arendada mõlema lepinguosalise huvides säästvat 
kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku kasutamist São Tomé ja Príncipe 
kalapüügipiirkonnas.

Protokolliga nähakse ette ühtekokku 2 805 000 suurune rahaline toetus nelja aasta jooksul.

See koosneb järgmistest osadest:

• iga-aastane summa juurdepääsu eest São Tomé ja Príncipe majandusvööndile, mille 
suurus on kolmel esimesel aastal 385 000 eurot ja neljandal aastal 350 000 eurot ja mis vastab 
7000 tonni suurusele võrdlustonnaažile aastas; ning

• 325 000 euro suurune eritoetus aastas nelja aasta jooksul, mille eesmärk on toetada São 
Tomé ja Príncipe kalanduspoliitika elluviimist (väikesemahuline kalapüük ning 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi järelevalve, kontroll ja võitlus selle 
vastu).

Kulu liik (eurot) 2014 2015 2016 2017 Kokku

Loodusvarade kaitse ja 

majandamine

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Kokku 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Kui Euroopa Liidu laevade aastane kogupüük São Tomé vetes ületab aasta võrdlustonnaaži, 
suurendatakse iga-aastast makset kolmel esimesel aastal 55 euro ja neljandal aastal 50 euro 
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võrra iga täiendavalt püütud kalatonni eest.

Seejuures ei tohi Euroopa Liidu makstav aastane kogusumma ületada kahekordset protokollis 
osutatud summat. Kui Euroopa Liidu laevad ületavad kahekordsele aastasele kogutoetusele 
vastava püügikoguse, tasutakse selle piirmäära ületamise eest määratud täiendavad summad 
järgmisel aastal.

Nimetatud toetus vastab riikliku kalanduspoliitika eesmärkidele ning eelkõige São Tomé ja 
Príncipe Demokraatliku Vabariigi vajadustele väikesemahulise kalapüügi toetamisel ja 
ebaseadusliku kalapüügi vastu võitlemisel.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada, et Euroopa Parlament 
annaks heakskiidu nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel protokolli 
(millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku 
Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja 
rahaline toetus) sõlmimist.


