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LÜHISELGITUS

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping1 
jõustus 15. aprillil 2008. Euroopa Komisjon on pidanud läbirääkimisi Guinea-Bissau 
Vabariigi valitsusega, mille tulemusena koostati uus protokoll, mis parafeeriti 15. novembril 
2018 ja millega tunnistati kehtetuks eelmine, 23. novembril 2017 kehtivuse kaotanud 
protokoll.

Uus protokoll pakub liidu laevadele kalapüügivõimalusi Guinea-Bissau vetes, lähtudes 
parimatest saadaolevatest teaduslikest nõuannetest ja järgides Rahvusvahelise Atlandi 
Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Uue protokolli puhul on arvesse võetud 
eelmise protokolli (2014–2017) hindamise tulemusi ning ettevaatavat hinnangut selle kohta, 
kas uus protokoll tuleks sõlmida. Mõlema hinnangu koostasid väliseksperdid. Protokoll 
võimaldab Euroopa Liidul ja Guinea-Bissau Vabariigil teha mõlema poole huvides tihedamat 
koostööd, et edendada kalavarude vastutustundlikku kasutamist Guinea-Bissau vetes ja 
toetada Guinea-Bissau sinise majanduse arengut.

Protokolliga on ette nähtud kalapüügivõimalused järgmistele laevakategooriatele:

a) krevetikülmutustraalerid,

b) kala ja peajalgsete külmutustraalerid,

c) väikeste pelaagiliste liikide püügi traalerid;

d) tuunikülmutusseinerid ja õngejadalaevad,

e) ritvõngedega tuunipüügilaevad.

Esimese kolme kategooria puhul väljendatakse kalapüügivõimalusi esimesel kahel aastal 
püügikoormustena ning viimasel kolmel aastal püügi piirnormina.

Läbirääkimised kalandusalase partnerluslepingu uue protokolli sõlmimiseks Guinea-Bissauga 
on osa liidu AKV riikidega seotud välistegevusest ning nendes võetakse eelkõige arvesse liidu 
eesmärke austada demokraatlikke põhimõtteid ja inimõigusi. Protokolli kehtivusaeg on viis 
aastat alates selle esialgse kohaldamise alguskuupäevast.

Euroopa Liidu makstav aastane rahaline toetus on 15 600 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

 11 600 000 euro suurune iga-aastane summa kogu protokolli kehtivuse jooksul 
protokollis sätestatud laevakategooriate juurdepääsuks kalavarudele;

 4 000 000 euro suurune aastane toetus kogu protokolli kehtivusaja jooksul valdkondliku 
kalanduspoliitika ja sinise majanduse arendamiseks Guinea-Bissaus. Toetus vastab 
Guinea-Bissau riikliku poliitika eesmärkidele edendada sisevete ja merekalavarude 
säästvat majandamist.

Toetus aitab kaasa Guinea-Bissau riikliku kalanduse ja sinise majanduse strateegia 
rakendamisele. Selle eesmärk on edendada kalavarude säästlikku majandamist ja sektori 
arengut eelkõige selle kaudu, et – tugevdatakse järgmist: i) püügitegevuse seire, kontroll ja 
järelevalve (sealhulgas elektroonilise raporteerimissüsteemi ERSi rakendamine ja töökorras 
hoidmine); ii) andmete teaduslikel eesmärkidel kogumine ja töötlemine ning suutlikkus 
hinnata ja analüüsida kalavarusid ja kalapüüki; iii) kalandustegevuses osalejate suutlikkus; iv) 

1 ELT L 342, 17.12.2007, lk 5.
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rahvusvaheline koostöö; – toetatakse väikesemahulist kalapüüki; parandatakse 
kalandustoodete eksportimise tingimusi ja edendatakse sektorisse investeerimist; arendatakse 
kalandusega seotud infrastruktuuri; toetatakse meremajanduse ja vesiviljeluse arengut.

Kulukohustuste ja maksete assigneeringute iga-aastane summa määratakse kindlaks iga-
aastase eelarvemenetluse käigus, sealhulgas reservi eelarverida protokollide jaoks, mis ei ole 
aasta alguseks veel jõustunud2.

Komisjonile antakse õigus kiita liidu nimel heaks muudatused, mille partnerluslepingu alusel 
moodustatud ühiskomitee protokolli kohta vastu võtab.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada, et Euroopa Parlament 
annaks oma nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja 
Guinea-Bissau Vabariigi valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle 
rakendamise protokolli sõlmimist.

2 Kooskõlas eelarvealast koostööd käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega (2013/C 373/01).


