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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan 
välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–
2024) tekemisestä
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08928/2019),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen 
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (08894/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 
artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-
0011/2019),

– ottaa huomioon ...1 antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä 
päätökseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A9-0000/2019),

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(0000)0000.
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LYHYET PERUSTELUT
Guinea-Bissaun tasavalta

Guinea-Bissau on maa, jossa on 1,8 miljoonaa asukasta ja 11 etnistä ryhmää. Puolet väestöstä 
asuu kaupungeissa, ja määrä lisääntyy jatkuvasti. Noin 60 prosenttia väestöstä on alle 
25-vuotiaita. Syntyvyys ja myös lapsikuolleisuus ovat korkeita (54,8 kuolemantapausta 
tuhatta syntyvää lasta kohti). Yli 40 prosenttia väestöstä on lukutaidotonta. YK:n inhimillisen 
kehityksen indeksissä maa on sijalla 178 kaikkiaan 188 maan joukosta (UNDP, 2015).

Maa on perinteisesti keskittynyt hyödyntämään kotimaisia luonnonvaroja. Maatalouden osuus 
maan BKT:stä on 56 prosenttia ja 90 prosenttia viennistä muodostuu yhdestä ainoasta lajista, 
cashewpähkinästä. Tuotannon monipuolistaminen on selvästi yksi haasteista, joita maalla on 
edessään.

Guinea-Bissaun talousvyöhykkeen suhteellisen runsaista kalavaroista huolimatta kalastusalan 
vaikutus maan vaurauteen on melko vähäinen, sillä sen osuus on vain 3,5 prosenttia BKT:stä.

Vuonna 2008 noin kolmannes valtion tuloista oli peräisin niin kutsutuilta kansainvälisiltä 
avunantajilta, ja EU:n osuus tästä avusta oli noin kolmannes. EU:n ja Guinea-Bissaun välisen 
kalastuskumppanuussopimuksen (kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus 
viimeisimmän version mukaan) nojalla kalavarojen hyödyntämisestä korvauksena siirretyt 
varat ovat merkittävä osa maan julkista taloutta.

Valtion tulorakennetta heikentävät entisestään yksipuolisesti myönnettyjen tullietuuksien 
päättyminen ja niin kutsuttujen talouskumppanuussopimusten voimaantulo, jotka 
mahdollisesti vähentävät valtion tuloja maan kehittymistä haittaavien muiden rajoitusten 
lisäksi.

Laaja mannerjalusta, jolle tuovat ravintoa joet, ja valtamerten merivirtojen kausiluonteinen 
kumpuaminen (”updwelling”) lisäävät kalavarojen runsautta, rannikko- ja valtamerilajit 
mukaan luettuina.

Tärkeimpiin kaupallisesti arvokkaisiin kantoihin kuuluu pohjakalalajeja, pieniä pelagisia 
lajeja, vaeltavia suuria pelagisia lajeja, äyriäisiä (katkaravut, syvänmeren lajit mukaan 
luettuina) ja pääjalkaisia (kalmari ja mustekala).

Pienimuotoinen kalastus, kotitarvekalastus mukaan luettuna, takaa muutaman tuhannen 
kalastajan toimeentulon (lukumäärä vaihtelee arvioiden mukaan). Jotkut heistä ja heidän 
perheensä ovat peräisin naapurimaista. Kolme neljännestä noin 1 500:sta vuosikymmen sitten 
rekisteröidystä aluksesta on (puunrungosta tehtyjä) kanootteja.

Kalastustuotteiden kauppaa EU:n kanssa on haitannut se, ettei EU:n terveysvaatimuksia ole 
pystytty noudattamaan maan pyrkimyksistä huolimatta. Heinäkuussa 2014 perustettu 
analyyseista ja laadunvalvonnasta vastaava laboratorio ja sen pitkään kestäneen 
sertifiointiprosessin päätökseen saaminen parantavat Guinea-Bissaun valmiuksia tällä alalla ja 
voivat toivon mukaan edistää tämän tilanteen muuttumista.
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EU:n ja Guinea-Bissaun kalastussopimus

Guinea-Bissaun tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen ensimmäinen kalastussopimus on 
peräisin vuodelta 1980. Siitä lähtien ETY:n/EU:n jäsenvaltioiden laivastoilla on ollut 
mahdollisuus kalastaa kyseisen maan vesialueilla. Vuonna 2007 osapuolet allekirjoittivat 
kalastuskumppanuussopimuksen. Sen jälkeen sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 
pöytäkirjojen voimassaoloa on jatkettu ilman eri toimenpiteitä ja/tai neuvottelemalla. 
Sotilasvallankaappauksen jälkeen EU keskeytti omasta aloitteestaan sopimuksen soveltamisen 
huhtikuusta 2012 lokakuuhun 2014. Tästä pöytäkirjasta äskettäin käydyissä neuvotteluissa 
korostettiin tarvetta tarkistaa pöytäkirjan nojalla EU:n kalastuslaivastoille myönnetyistä 
kalastusmahdollisuuksista maksettavaa taloudellista korvausta.

EU:n ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevaa nykyistä pöytäkirjaa (2019–2024) sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä 
eli 15. marraskuuta 2018 alkaen. Tämän kalastussopimuksen nojalla EU:n jäsenvaltioiden 
alukset saavat kalastaa Guinea-Bissaun vesillä.

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa: katkarapuja pyytävät 
pakastustroolarit, kaloja ja pääjalkaisia pyytävät pakastustroolarit, pienet pelagiset troolarit, 
nuottaa ja siimaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset ja vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-
alukset. Kolmen ensimmäisen luokan osalta kalastusmahdollisuudet ilmaistaan pöytäkirjan 
kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna pyyntiponnistuksena (brt) ja kolmena viimeisenä 
soveltamisvuonna saalisrajoituksina (TAC).

Kyseessä on monilajisopimus, joka kattaa tonnikalan sekä pääjalkaiset, katkaravut ja 
pohjakalalajit. Sopimus kuuluu tonnikalan kalastusta Länsi-Afrikassa säänteleviin 
kalastussopimuksiin, ja se on yksi ainoastaan kolmesta monilajisopimuksesta alueella (muut 
on tehty Marokon ja Mauritanian kanssa).

Vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien perustana ovat parhaat käytettävissä olevat 
tieteelliset lausunnot ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositukset.

EU:n rahoitusosuus sisältää maksut laivanvarustajille ja EU:n julkisen rahoitusosuuden. EU:n 
vuotuinen 15 600 000 euron julkinen rahoitusosuus jakautuu seuraavasti:

a) kalavarojen käytöstä pöytäkirjassa vahvistettujen luokkien osalta suoritettava 
11 600 000 euron vuotuinen määrä pöytäkirjan voimassaoloaikana

b) vuotuinen 4 000 000 euron tuki Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan ja 
sinisen talouden kehittämiseen pöytäkirjan voimassaoloaikana.

Esittelijä toivoo, että uusi pöytäkirja mahdollistaa entistä tiiviimmän EU:n ja Guinea-Bissaun 
välisen yhteistyön, jotta voidaan edistää kalavarojen kestävää hyödyntämistä Guinea-Bissaun 
vesillä ja tukea kansallisen kalatalousalan ja siihen liittyvien alojen kehittämistä koskevia 
Guinea-Bissaun pyrkimyksiä.

Edellisen pöytäkirjan tehokkuus odotettujen tulosten osalta on keskinkertainen. Sopimuksen 
nojalla investoitu euro tuotti yhteensä 2,02 euroa lisäarvoa: 42 prosenttia EU:lle, 38 prosenttia 
AKT-maille ja 20 prosenttia Guinea-Bissaulle. Guinea-Bissaun viranomaiset voivat siis 
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oikeutetusti odottaa saavansa sopimuksesta enemmän lisäarvoa, minkä toteutuminen on 
mahdollista.

Siitä huolimatta, että EU:lla on ollut kalastussopimuksia Guinea-Bissaun kanssa 1980-luvun 
alusta lähtien, näiden sopimusten kehitysyhteistyön puitteissa (alakohtainen tuki) saavutetut 
tulokset ovat olleet valitettavan vähäisiä. Itse asiassa paikallisella kalastusalalla ja siihen 
liittyvissä toimissa ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä.

Infrastruktuurin puuteen vuoksi EU:n alusten saaliita ei pureta, jalosteta tai pidetä kaupan 
Guinea-Bissaussa. Ensisijaisesti käytetään Dakarin satamaa Senegalissa.

Afrikan kehityspankin ja muiden sijoittajien (esimerkiksi Kiinan) hiljattain tekemät 
investoinnit infrastruktuuriin ja pienimuotoisen kalastuksen satamiin (purkamista ja 
jalostamista varten) Alto Bandimissa tarjoavat maalle mahdollisuuden mutta ovat 
riittämättömiä tarpeiden täyttämiseksi. Sellaisen kalojen purkuun, varastointiin ja jalostukseen 
liittyvän infrastruktuurin kehittäminen, jota Guinea-Bissaun vesillä toimiva teollinen laivasto 
voisi käyttää, olisi erityisen merkityksellistä paitsi kyseisen toiminnan myös maan 
kalastusalan kehityksen, markkinoiden sekä jakelu- ja markkinointirakenteiden luomisen ja 
laadun analysoinnista vastaavien laboratorioiden perustamisen kannalta.

Esittelijä katsoo, että sopimuksella on edistettävä maan toiminnallista riippumattomuutta, 
tuettava sen kehittämisstrategiaa ja varmistettava sen suvereniteetti.

Esittelijä myös suosittaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä tämän pöytäkirjan 
allekirjoittamiselle ottaen huomioon sen merkityksen Guinea-Bissaulle ja maan vesillä 
toimiville EU:n laivastoille.

Esittelijä kuitenkin katsoo, että tätä sopimusta, sen tuloshistoriaa ja tulevaisuudennäkymiä on 
arvioitava ja tarkasteltava yksityiskohtaisesti. Ottaen huomioon parlamentin roolin ja 
toimivaltuudet tällä alalla esittelijä katsoo, että tästä sopimuksesta on asianmukaista ja 
tarpeellista antaa päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön ja johon sisältyy huomioita ja 
suosituksia, jotka komission olisi otettava huomioon tämän pöytäkirjan voimassaolon aikana 
(mitä ei valitettavasti ole aikaisemmin aina tapahtunut).

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi esittelijä haluaa korostaa seuraavia erityishuomiota 
vaativia näkökohtia.

Sopimuksella on edistettävä Guinea-Bissaun kalastusalan sekä siihen liittyvien elinkeinojen ja 
toimintojen tosiasiallista kestävää kehitystä ja tuotettava siten maahan jäävää lisäarvoa sen 
luonnonvarojen hyödyntämisen seurauksena.

Kalastussopimusten nojalla myönnettävä alakohtainen tuki ja erityisesti Euroopan 
kehitysrahastosta (EKR) käytettävissä olevien kehitysyhteistyön välineiden tuki on 
nivellettävä yhteen entistä paremmin Länsi-Afrikan alueella joko asiaan liittyvän kansallisen 
tai alueellisen ohjelmasuunnittelun avulla. Esittelijä haluaa käyttää tilaisuutta hyväkseen ja 
saattaa komission tietoiseksi tarpeesta edistää EKR:n avulla tutkimuksia, hankkeita ja 
kalastusalaa tukevan infrastruktuurin rakentamista ja etenkin teollista kalasatamaa, jossa 
kaloja voidaan purkaa, varastoida ja jalostaa.
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Esittelijän mielestä komission olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, joihin sisältyy sopimuksen 
alakohtaista tukea koskevan osuuden mahdollinen tarkistus ja lisäys, samalla kun pyritään 
löytämään uusia ja parempia tapoja lisätä tuen käyttöastetta, jotta viime vuosikymmenten 
aikainen suuntaus saadaan käännettyä. Viime vuosina tapahtuneen myönteisen kehityksen 
yhteydessä ei ole toteutettu jatkuvia toimia, jotta voitaisiin saavuttaa merkittäviä ja kestäviä 
tuloksia.

Kuten alueen muissa maissa on tehty, on välttämättä lisättävä saaliita ja yleisesti ottaen 
kalavarojen tilaa ja säilyttämistä sekä ekosysteemien tilaa koskevien tietojen määrää ja 
parannettava niiden luotettavuutta. Guinea-Bissauta olisi tuettava mahdollisimman paljon, 
jotta maa voi kehittää omia valmiuksiaan näiden tietojen saamiseksi. Samaa voitaisiin sanoa 
Guinea-Bissaun talousalueen tarkastamista ja valvontaa koskevista valmiuksista, koska 
laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjunta on 
jatkuva haaste.

Lopuksi esittelijä korostaa, että Euroopan parlamentille on ilmoitettava kaikissa vaiheissa 
täysimääräisesti ja välittömästi pöytäkirjaan liittyvistä menettelyistä, sen uudistamisesta ja 
täytäntöönpanosta, kuten todetaan tähän suosituksen yhteydessä annetussa päätöslauselmassa, 
joka ei liity lainsäädäntöön.


