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LÜHISELGITUS

Euroopa Liit (EL) on sõlminud ELi mittekuuluvate riikidega mitmeid kalandusalaseid 
partnerluslepinguid ja protokolle. Kalandusalaste partnerluslepingute kaudu annab EL rahalist 
ja tehnilist abi vastutasuks kalapüügiõiguste eest, mis antakse üleliigsete kalavarude püügiks 
riigi majandusvööndis õiguslikult reguleeritud keskkonnas. Nendes lepingutes keskendutakse 
ka kalavarude kaitsele ja keskkonnasäästlikkusele, tagades, et kõigi ELi laevade suhtes 
kohaldatakse samu kontrolli- ja läbipaistvuseeskirju, ning toetades partnerriigi enda 
jätkusuutlikku kalanduspoliitikat. Samal ajal on kõikidesse kalanduslepingute protokollidesse 
lisatud klausel inimõiguste austamise kohta.

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi (edaspidi „São Tomé ja Príncipe“) ning 
Euroopa Ühenduse vaheline kalandusalane partnerlusleping jõustus 29. augustil 20111 ja seda 
on hiljem automaatselt pikendatud. Poolte vahel sõlmitud kalandusalase partnerluslepingu 
viimane protokoll, mis jõustus 23. mail 2014, kaotas kehtivuse 22. mail 2018.

Euroopa Komisjon pidas São Tomé ja Príncipe valitsusega läbirääkimisi, et sõlmida kehtiva 
kalandusalase partnerluslepingu uus protokoll. Nende läbirääkimiste tulemusena parafeeriti 
17. aprillil 2019 uus protokoll. See hõlmab viieaastast ajavahemikku alates protokolli ajutise 
kohaldamise kuupäevast, milleks on selle allakirjutamise kuupäev.

Püügivõimalused
Protokolliga on ette nähtud kalapüügivõimalused järgmistele laevakategooriatele: 28 
tuunikülmutusseinerit (16 Hispaania ja 12 Prantsusmaa jaoks) ja 6 triivõngelaeva (5 
Hispaania jaoks ja üks luba Portugali jaoks).

Rahaline toetus

ELi iga-aastane rahaline toetus on 840 000 eurot, mis põhineb järgmisel:

– 8000-tonnise aastase võrdlustonnaaži korral 400 000 eurot aastas varudele juurdepääsu eest 
protokolli kehtivusaja jooksul ning

– 440 000 eurot aastas protokolli kehtivusaja jooksul São Tomé ja Príncipe 
kalandusvaldkonna arendamiseks.

São Tomé ja Príncipe kalandus
Kalandussektor on üks São Tomé ja Príncipe majanduse kasvumootoreid. São Tomé ja 
Príncipe kalandussektor põhineb eranditult väikesemahulistel laevadel ning kasutab ranniku- 
ja siirdekalade varusid. Kõige uuemate hinnangute kohaselt ületab kodumaine püük 12 000 
tonni, sealhulgas 3300 tonni tuunikala. Ekspordi puudumisel turustatakse kogu saak siseturul. 
Väikesemahulised laevade tegevus on viimastel aastatel arenenud: lossimiste arv on 
suurenenud ja elatise teenimiselt on üle mindud kaubanduslikumale lähenemisviisile.

São Tomé ja Príncipe annab lisaks ELi laevadele juurdepääsu ka kolmandate riikide 
tuunipüügilaevadele. Paari viimase aasta jooksul on São Tomé ja Príncipe ametiasutused 
sõlminud protokolle tuunipüügiseinereid esindavate üksustega ligikaudu 15 laeva jaoks. Need 
protokollid, mida ametiasutused jagasid hindajatega, sisaldavad maksetingimusi, mis erinevad 
ELi laevade maksetingimustest, järelevalvekorda, mis on kooskõlas ELi laevade suhtes 

1 Nõukogu määrus (EÜ) nr 894/2007 São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse 
vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 205, 7.8.2007, lk 35).
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kohaldatava korraga, ning klausleid, mis toetavad São Tomé ja Príncipe kodanike 
töölevõtmist laevade pardal.

Pidades silmas São Tomé ja Príncipe suuri majanduslikke, sotsiaalseid ja 
keskkonnaprobleeme, peaks kõnealune protokoll ja kogu ELi antav rahaline toetus toetama 
raportööri hinnangul alljärgnevaid prioriteete: 

– tuleks edendada: kestlikku majandust, pöörates erilist tähelepanu väikesemahulisele 
kohalikule kalandusele; sadamataristu moderniseerimist, eelkõige seoses väga saastavate 
ainete (näiteks, kuid mitte ainult mootoriõli) töötlemise ja ohutu kõrvaldamisega ning kõigi 
kalandusahelas töötavate inimeste võrdset kohtlemist, pöörates erilist tähelepanu 
haavatavatele rühmadele; 

– tuleks parandada kõnealuse ookeanipiirkonna tundmist ja teaduskoostööd, võimaldades 
kohalikel ja ELi teadlastel selles piirkonnas tegutsevatel laevadel töötada; see annaks ühtlasi 
selgust, milline on kõikide São Tomé ja Príncipe ja kolmandate riikide vahel sõlmitud 
kalanduslepingute kumulatiivne mõju piirkonna kalavarudele, et tagada kalatööstuse edasine 
jätkusuutlik areng, ning et üleekspluateerimine ei kahjustaks mereelu;

– tõhustada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi likvideerimiseks 
kohaldatavate seaduste järelevalvet, kontrolli ja jõustamist; sellega seoses tuleks hõlbustada 
tihedat kooskõlastamist kõigi teiste selle valdkonna toetusprogrammidega;

– saavutada ELi rahalise toetuse kasutamisel läbipaistvus kõigi kohaldatavate ELi eeskirjade 
ja Rahvusvahelise Valuutafondi maksualase läbipaistvuse koodeksi (FTC) abil, et tagada São 
Tomé ja Príncipe elanikkonnale ning piirkonna ökosüsteemile ja mereelule maksimaalne 
kasu. 

Raportöör loodab, et uus protokoll võib soodustada kalavarude vastutustundlikku, 
jätkusuutlikku ja seaduslikku kasutamist, pakkuda maksimaalset kasu ja tagada ELi rahaliste 
vahendite kasutamisel maksude läbipaistvus.

******

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada heaks kiita nõukogu otsuse 
ettepanek São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise 
kalandusalase partnerluslepingu rakendamist käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa 
Liidu nimel.


