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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et Euroopa kalanduspoliitika peab olema kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud arengueesmärkidega ja eelkõige kestliku 
arengu tegevuskava 2030 eesmärgis nr 14 osutatud eesmärkidega kaitsta ja kasutada 
säästvalt ookeane, meresid ja mereressursse, et saavutada kestliku areng;

2. nõuab, et ELi laevade juurdepääs ülemäärastele kalavarudele oleks tõepoolest piiratud 
vastavalt maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõttele; tuletab meelde, et Euroopa 
laevade kalapüük ei tohi ohustada kohalike elanike toiduga kindlustatust;

3. on mures, et kalavarude seisundi täpseks kindlaksmääramiseks puuduvad 
usaldusväärsed teaduslikud andmed; rõhutab sellega seoses, kui olulised on ühised 
teadusrühmad, kes vastutavad teaduslike arvamuste esitamise eest kalavarude olukorra 
kohta, et vältida ülepüüki; nõuab, et nendele rühmadele eraldataks piisavad finants- ja 
tehnilised vahendid ja inimressursid oma ülesannete täitmiseks ning koostöö tegemiseks 
piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonidega; soovitab tungivalt tugevdada 
piirkondlikku koostööd kalavarude uurimise ja majandamise valdkonnas;

4. palub komisjonil ja Guinea-Bissaul esitada üksikasjalikumat teavet tööstusliku 
kalapüügi arengu kohta piirkonnas; palub komisjonil eelkõige tagada, et Guinea-Bissau 
ametivõimud edastaksid läbipaistval moel teavet muude lepingute sõlmimise kohta, mis 
võimaldavad välisriikide laevastikele juurdepääsu nende majandusvööndile;

5. nõuab ELi vahendite kasutamise puhul läbipaistvust ja rahastatud projektide loetelu 
avaldamist;

6. nõuab ühiseid pingutusi, et soodustada kohaliku majanduse arengut ja tugevdada 
mereressurssidest sõltuvaid rannikukogukondi; rõhutab eriti, et valdkondlik toetus peaks 
kestlikul moel kaasa aitama väikesemahulise ja kohaliku kalandussektori, sealhulgas 
töötlemissektori arengule ning sellest peaksid saama kasu eelkõige naised ja noored; 
nõuab, et EL pakuks tehnilist abi väikesemahulise kalapüügi väärtusahelate ja 
sertifitseerimissüsteemide täiustamiseks; soovitab, et osa mitmeaastasest valdkondlikust 
programmist suunataks seire, kontrolli ja järelevalve tõhustamisele, eelkõige 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi ennetamise vahendina; soovitab 
lisaks, et kohaliku kalapüügiga tegelevad kogukonnad kaasataks valdkondliku toetuse 
raames võetavate meetmete kindlaksmääramisse; 

7. julgustab arendama taristut, mis võimaldab kalandustooteid lossida ja kasutada 
kohapeal, nii et leping annaks kohaliku ja väikesemahulise kalapüügi jaoks konkreetseid 
tulemusi; rõhutab, kui oluline on teavitada kohalikke kogukondi loodusvarade 
majandamisest, kaitsmisest ja säilitamisest, et saavutada kestliku arengu ja vaesuse 
vastu võitlemise eesmärgid;

8. tuletab meelde naiste olulist rolli mittetööstuslikus kalapüügis, eelkõige toodete 
turustamisel ja töötlemisel; tuletab meelde, kui oluline on toetada koolitusi või 
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külmaahela väikesemahulist taristut;

9. nõuab tungivalt, et lepingut tuleks vastavalt Guinea-Bissau vajadustele ja prioriteetidele 
kohandada; kutsub sellega seoses komisjoni üles looma vööndit, mis on 
rannikutraaleritele suletud, et vähendada nende mõju kohalikele kaluritele ja takistada 
kohaliku elanikkonna jaoks oluliste liikide püüki piirkondades, kus kohalikud inimesed 
kala püüavad; palub komisjonil kanda hoolt selle eest, et traalerid oma kaaspüügi liikide 
ja koguste kaupa deklareeriksid; 

10. soovitab valdkondliku toetuse andmisel jälgida vastastikust täiendavust ja kooskõla 
teiste programmidega, mida Guinea-Bissaus rahastavad teised rahvusvahelised 
partnerid, et vältida topeltrahastamist;

11. märgib, et Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu (IUCN) aruande kohaselt aitab Guinea-
Bissau rannikuvööndi loodusvarade pikaajaline kaitse oluliselt kaasa maailma 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele, pakkudes muu hulgas Aafrika Atlandi ookeani 
ranniku suurimatele merikilpkonnade kolooniatele munemisalasid, võttes igal aastal 
Euroopast vastu miljon rändlindu ning pakkudes kaladele ja koorikloomadele toitumis-, 
varjupaiga- ja kudemiskohti;

12. rõhutab Guinea-Bissau rannikuvööndi taastuvate loodusvarade kaitse ja kestliku 
kasutamise programmi tähtsust; kutsub Guinea-Bissau poliitilisi ja haldusasutusi üles 
tõhustama meetmeid mere- ja rannikuökosüsteemide kaitsmiseks ja säilitamiseks, et 
tagada loodusvarade kestlik majandamine ja kalavarude kasutamine kooskõlas kestliku 
arengu eesmärkidega ning jagada parimaid tavasid selles valdkonnas;

13. tuletab meelde, et Guinea-Bissau, mille mangroovimetsad hõlmavad 8 % riigi 
territooriumist, toimib kliimapuhvrina ja pidurdab kõrbestumise laienemist 
lõunapoolsetesse riikidesse ja rannikuerosiooni; kordab, kui oluline on seada 
prioriteediks mangroovide ja neist sõltuvate ressursside kaitse; tuletab üldisemalt 
meelde rannikualade integreeritud majandamise tähtsust, mida tuleks käsitleda 
loodusvarade kaitse ja ratsionaalse kasutamise instrumendina kestliku arengu kontekstis 
ning selleks, et aidata kaasa ökosüsteemide ja liikide kaitsele;

14. tuletab meelde, et mereressursid on oma olemuselt piiriülesed; märgib, et ÜRO Toidu- 
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) aruande kohaselt on Edela-Aafrikas 
hinnanguliselt üheksa ülepüütud kalavaru, sealhulgas Galeoides decadactylus’e ja 
Pomadasys’e perekonda kuuluvad kalavarud; nõuab seetõttu, et võetaks arvesse 
piirkonna riikidega sõlmitud erinevate kalanduslepingute kumulatiivset mõju, et 
tugevdada kalanduse juhtimise piirkondlikke ja üleilmseid strateegiaid kolmandate 
riikidega ning tagada kalavarude säästev majandamine; kutsub Lääne-Aafrika riikide 
valitsusi üles looma sel eesmärgil teabesüsteeme ja tugevdama piirkondlikku koostööd; 
tuletab lisaks meelde vajadust töötada välja asjakohased sertifitseerimismenetlused 
kalandustoodete ekspordiks ELi. 
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