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LÜHISELGITUS

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping on 
segaleping, mis jõustus 15. aprillil 2008. Lepingu viimane protokoll jõustus 24. novembril 2014 
ning kaotas kehtivuse 23. novembril 2017.

Eelmise protokolliga sarnaselt peab uus protokoll (2019–2024) olema kooskõlas ühise 
kalanduspoliitika määrusega, mille kohaselt tuleb põhirõhk asetada säästvale kalandusele ja 
heale juhtimistavale, pidades seejuures oluliseks ka ühise kalanduspoliitika ja liidu 
arengukoostöö poliitika eesmärkide vahelist kooskõla.

Uue protokolliga antav rahaline toetus on 15 600 000 eurot aastas. Kogusummast eraldatakse 
igal aastal 11 600 000 juurdepääsuks protokolliga ette nähtud kalavarudele ja 4 000 000 eurot 
aastas valdkondliku kalanduspoliitika ja sinise majanduse arendamiseks Guinea-Bissaus.

Valdkondliku toetuse osas tuleb märkida, et see summa peaks aitama kaasa riikliku 
kalandusstrateegia rakendamisele ja sinise majanduse edendamisele, eelkõige kalapüügi seire, 
kontrolli ja järelevalve tugevdamise; kalavarusid käsitlevate teaduslikult põhjendatud teadmiste 
suurendamise; kohalike kogukondade toetamise, taristu arendamise, rahvusvahelise koostöö 
tugevdamise ja sinise majanduse toetamise abil. 

Raportööri arvates on uue protokolliga võimalik edendada kalavarude vastutustundlikku ja 
säästvat kasutamist ning see on kooskõlas säästva kalapüügi kokkulepete ja arengukoostöö 
eesmärkidega.

Raportöör rõhutab ökosüsteemi kaitse edendamise ja kalavarude säilitamise tähtsust 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tagamiseks vajalikust tasemest kõrgemal, kuna 
rikkalikum kalavaru on oluline nõue kolmandate riikide rannikuäärsete kalurikogukondade 
arengu tagamiseks kooskõlas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 
vabatahtlike suunistega jätkusuutlikele väikesemahulise kalapüügiga tegelevatele 
kalandusettevõtetele. 

Rohkem tähelepanu tuleks muu hulgas pöörata kalapüügi kontrolli ja järelevalve 
tugevdamisele, et võidelda tõhusamalt ebaseadusliku kalapüügi vastu.

******

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada anda nõusolek nõukogu 
otsuse eelnõule Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase 
partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta.


