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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus1 tuli 
voimaan 15. huhtikuuta 2008. Komissio ja Guinea-Bissaun tasavallan hallitus kävivät 
neuvottelut, joiden tuloksena 15. marraskuuta 2018 parafoitiin uusi pöytäkirja. Tämä kumoaa 
aiemman pöytäkirjan, jonka voimassaolo oli päättynyt 23. marraskuuta 2017.

Uusi pöytäkirja tarjoaa unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Guinea-Bissaun vesillä 
parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen 
suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon 
edellisen pöytäkirjan (2014–2017) arvioinnin tulokset ja ennakoiva arviointi siitä, onko uuden 
pöytäkirjan tekeminen tarpeen. Molemmat arvioinnit teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. 
Pöytäkirjan myötä Euroopan unioni ja Guinea-Bissaun tasavalta voivat myös tehdä aiempaa 
tiiviimmin yhteistyötä edistääkseen kalavarojen vastuullista hyödyntämistä Guinea-Bissaun 
vesillä ja tukeakseen Guinea-Bissaun pyrkimyksiä kehittää sinistä taloutta kummankin 
osapuolen edun mukaisesti.

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa:

a) katkarapuja pyytävät pakastustroolarit;

b) kaloja ja pääjalkaisia pyytävät pakastustroolarit;

c) pienet pelagiset troolarit,

d) nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset ja siima-alukset;

e) vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset.

Kolmen ensimmäisen luokan osalta kalastusmahdollisuudet ilmaistaan pyyntiponnistuksena 
pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja saalisrajoituksina kolmena viimeisenä 
soveltamisvuonna.

Guinea-Bissaun kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen uuden pöytäkirjan 
neuvotteleminen tapahtuu AKT-maita koskevan EU:n ulkoisen toiminnan yhteydessä, ja siinä 
otetaan huomioon erityisesti unionin tavoitteet demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisessa. Pöytäkirja kattaa viiden vuoden jakson sen väliaikaisesta soveltamisesta 
alkaen.

Euroopan unionin vuosittainen taloudellinen korvaus 15 600 000 euroa jakautuu seuraavin 
perustein:

 pöytäkirjassa määrättyjen luokkien kalavaroihin pääsystä suoritettava vuotuinen määrä, 
joka on pöytäkirjan koko voimassaolon ajan 11 600 000 euroa vuodessa

 Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan ja sinisen talouden kehittämiseen 
myönnettävä tuki, joka on pöytäkirjan koko soveltamisajan 4 000 000 euroa vuodessa. 
Tuki on sisävesi- ja merikalakantojen kestävää hoitoa koskevan Guinea-Bissaun 
kansallisen politiikan tavoitteiden mukaista pöytäkirjan koko soveltamisajan.

Tämä edistää kansallisen kalastusstrategian ja sinisen talouden täytäntöönpanoa. Tuen 
tavoitteena on kalavarojen kestävä hoito ja alan kehittäminen erityisesti seuraavilla tavoilla: – 
tiukennettu i) kalastustoimien seurannan, valvonnan ja tarkkailun parantaminen (myös ERS-

1 EUVL L 342, 17.12.2007, s. 5.
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järjestelmän käyttöönoton ja toimintavalmiuden varmistamisen avulla); ii) tieteellisen tiedon 
keräämisen ja käsittelyn sekä kalavaroja ja kalastusta koskevien analyysi- ja 
arviointivalmiuksien kehittäminen; iii) kalastusalan toimijoiden valmiuksien parantaminen; 
iv) kansainvälinen yhteistyö; pienimuotoisen kalastuksen tukeminen: kalastustuotteiden 
viennin edellytysten parantaminen ja alan investointien edistäminen; kalastuksen kannalta 
merkityksellisen infrastruktuurin kehittäminen; sinisen talouden ja vesiviljelyn kehittämisen 
tukeminen.

Maksusitoumusten ja maksujen vuotuinen määrä vahvistetaan vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä, mukaan lukien varaus pöytäkirjoille, jotka eivät ole vielä tulleet 
voimaan vuoden alussa2.

Komissio voi hyväksyä unionin puolesta muutokset, jotka kumppanuussopimuksella 
perustetussa sekakomiteassa tehdään pöytäkirjaan.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan 
parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan 
yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan 
tekemisestä.

2 Talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen mukaisesti (2013/C 
373/01).


