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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi 
vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise 
kohta
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08928/2019),

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase 
partnerluslepingu rakendamise protokolli (08894/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 43 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning lõikele 7 
(C9-0011/2019),

– võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni1, mis käsitleb otsuse eelnõu,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

– võttes arvesse arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et ELi ja Guinea-Bissau säästva kalapüügi partnerluslepingu üldine 
eesmärk on suurendada mõlema lepinguosalise huvides kalandusalast koostööd ELi ja 
Guinea-Bissau vahel ning edendada lisaks Guinea-Bissau kalandussektori 
arendamisele ka säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude säästvat kasutamist Guinea-
Bissau majandusvööndis;

B. arvestades, et eelmise säästva kalapüügi partnerluslepingu kohast püügivõimaluste 
kasutamist peetakse üldiselt rahuldavaks;

C. arvestades, et ELi ja Guinea-Bissau säästva kalapüügi partnerlusleping on ELi ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud säästva kalapüügi partnerluslepingute kontekstis 
väga oluline, kuna see on praegu kaasatud vahendite osas tähtsuselt kolmas leping 
ning annab lisaks juurdepääsu mitme liigiga püügipiirkondadele; 

D. arvestades, et Guinea-Bissau kalanduse panus riigi jõukusse on väga väike (2015. 
aastal 3,5 % SKPst), kuigi säästva kalapüügi partnerluslepingu alusel kalavarudele 
juurdepääsu võimaldamise eest ülekantavad summad on riigi rahanduse jaoks oluline 
sisend;

E. arvestades, et protokolliga hõlmatud ajavahemikul määratakse püügivõimalused 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(0000)0000.
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kindlaks kahel eri viisil: esimesel kahel aastal püügikoormusena (mõõdetuna 
brutoregistertonnides) ning viimasel kolmel aastal lubatud kogupüügina (tonnides); 
arvestades, et selle üleminekuga peaks kaasnema protokolli kahe esimese aasta 
jooksul püügi aruandluse ja püügiandmete töötlemise elektroonilise süsteemi 
rakendamine; 

F. arvestades, et kuigi ELil on olnud Guinea-Bissauga kalandusalased lepingud alates 
1980. aastate algusest, ei ole nende lepingute arengukoostööd käsitleva osaga 
(valdkondlik toetus) edendatud märkimisväärselt kohalikku kalandussektorit ega 
arendatud tööstust ja sellega seotud tegevust;

G. arvestades, et Guinea-Bissau kalandussektori arendamiseks on vaja põhitaristut, 
näiteks sadamaid, lossimiskohti, ladustamis- ja töötlemisrajatisi, mis seni puuduvad;

H. arvestades, et Guinea-Bissau kalatoodete müüki ELi on juba aastaid takistanud 
suutmatus täita liidu kehtestatud sanitaarnorme; arvestades, et viivitused 
analüüsilaboratooriumi sertifitseerimisprotsessis (CIPA) on peamine takistus Guinea-
Bissau kalandustoodete eksportimisel ELi;

I. arvestades, et põhjendatud on Guinea-Bissau ametiasutuste soov suurendada Guinea-
Bissau majandusvööndi kalavarude kasutamisest saadavat lisaväärtust, kuna praegu ei 
jää suurem osa sellest lisaväärtusest riiki;

J. arvestades, et otseste töökohtade loomine Guinea-Bissau kalandussektoris on olnud 
piiratud, isegi kui võtta arvesse laevadel töötavaid kohalikke meeskonnaliikmeid 
(nende praegune arv on väiksem kui eelmise protokolli kehtimise ajal);

K. arvestades, et võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga (ETR-
kalapüük) Guinea-Bissau territoriaalvetes on tehtud edusamme tänu sellele, et on 
tugevdatud Guinea-Bissau majandusvööndi järelevalve vahendeid, sealhulgas neid, 
mis on eraldatud FISCAPile (kalapüügi järelevalve ja kontroll), nagu seireüksus ja 
kiired patrull-laevad, kuid milles sellele vaatamata esineb veel lünki ja vajakajäämisi, 
mis tuleb kõrvaldada, kaasa arvatud laevaseiresüsteemi osas;

L. arvestades Guinea-Bissau majandusvööndi põhjalähedaste kalavarude kirjeldamisel 
tehtud edusamme, eelkõige 2019. aasta jaanuaris avaldatud Guinea-Bissau 
majandusvööndi põhjalähedaste liikide hindamise kampaania aruannet;

M. arvestades, et Euroopa Parlamendi poolt varem esitatud soovituste integreerimine 
praegusesse protokolli ei ole olnud täielikult rahuldav;

N. arvestades, et Euroopa Parlamenti tuleb protokolliga või selle uuendamisega seotud 
menetluste kõigil etappidel viivitamatult ja täielikult teavitada;

1. märgib, kui tähtis on ELi ja Guinea-Bissau säästva kalapüügi partnerlusleping nii 
Guinea-Bissau kui ka tema vetes tegutsevate liidu laevastike jaoks; rõhutab, et ELi ja 
Guinea-Bissau vahelises kalanduskoostöös on arenguruumi, ning on seisukohal, et see 
peaks minema kaugemale sellest, mis saavutati kõnealuse lepingu rakendamise 
varasemate protokollidega;
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2. on seisukohal, et ELi ja Guinea-Bissau säästva kalapüügi partnerluslepingu eesmärke 
on saavutatud vahelduva eduga: kuigi ühelt poolt on leping pakkunud ja pakub ELi 
laevadele olulisi kalapüügivõimalusi Guinea-Bissau majandusvööndis ning Euroopa 
laevaomanikud on neid võimalusi märkimisväärselt kasutanud, ei ole teiselt poolt 
kohalik kalandussektor siiski üldiselt piisavalt või rahuldaval määral arenenud;

3. on seisukohal, et käesoleva protokolli puhul on probleemiks kalapüügivõimaluste 
haldamisega seotud üleminek (püügikoormusel põhinevalt haldamiselt lubatud 
kogupüügil põhinevale haldamisele); kutsub komisjoni üles edendama viivitamata 
nõuetekohast ja tõhusat üleminekut, et tagada püügitegevuse elektroonilise süsteemi 
(ERS) ja püügiandmete töötlemise vajalik usaldusväärsus ja tõhusus; 

4. toetab vajadust teha Guinea-Bissau kalandussektori arengus, sh tööstuses ja sellega 
seotud valdkondades märkimisväärseid edusamme, ning kutsub komisjoni üles võtma 
läinud kümnenditel ilmnenud suundumuste muutmiseks kõik vajalikud meetmed, muu 
hulgas võib-olla valdkondlikku toetust käsitleva osa läbi vaatama ja seda tugevdama, 
samuti kehtestama tingimused, mis soodustaksid nimetatud toetuse paremat 
ärakasutamist;

5. on seisukohal, et ELi ja Guinea-Bissau säästva kalapüügi partnerluslepingu eesmärke 
ei saavutata, kui sellega ei suurendata Guinea-Bissau kalavarude kasutamise 
tulemusena riiki jäävat lisaväärtust; märgib, et EL peaks andma vajalikku tehnilist ja 
finantsabi järgmistele prioriteetsetele valdkondadele:

a. institutsioonilise suutlikkuse parandamine; 

b. kalanduse ja sellega seotud tegevuse jaoks vajaliku taristu rajamine, näiteks 
sadamad (tööstuslik ja väikesemahuline kalapüük), lossimiskohad, ladustamis- 
ja kalatöötlemisrajatised, turud, jaotus- ja turustusstruktuurid, 
kvaliteedikontrolli laborid;

c. kalandussektoris tegutsevate kohalike ettevõtjate suutlikkuse suurendamine 
kalurite organisatsioonide toetamise kaudu;

d. kalandussektori töötajate koolitamine; 

e. naiste rolli tunnustamine ja tugevdamine kalanduses ja selle organiseerimise 
parandamine;

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid oma koostöö- ja ametliku 
arenguabi poliitikasuundade puhul arvesse seda, et Euroopa Arengufond (EAF) ning 
ELi ja Guinea-Bissau säästva kalapüügi partnerluslepingus sätestatud valdkondlik abi 
peaksid üksteist täiendama ja olema täielikult kooskõlastatud, et aidata tugevdada 
kohalikku kalandussektorit ja kehtestada riigi piiramatu suveräänsus oma ressursside 
üle; kutsub komisjoni üles kiirendama EAFi ja muude asjakohaste vahendite abil 
vajalikke meetmeid sellise taristu rajamiseks, mida selle ulatuse ja kulude tõttu ei ole 
võimalik rajada üksnes säästva kalapüügi partnerluslepingu raames ette nähtud 
valdkondliku toetuse abil, näiteks kalasadamad (tööstuslik ja väikesemahuline 
kalapüük);



PE642.938v01-00 6/6 PR\1191111ET.docx

ET

7. kutsub komisjoni üles määrama esmajärjekorras ja kiiresti kindlaks Guinea-Bissau 
kalandustoodete ELi eksportimise tingimused, eelkõige nõutavate sanitaartingimuste 
kontrollimise ja analüüsilaboratooriumi sertifitseerimise (CIPA) osas, kuna praegune 
keeld takistab oluliselt kohaliku kalandussektori arengut ja sellest tulenevalt säästva 
kalapüügi partnerluslepingu eesmärkide saavutamist;

8. toetab vajadust suurendada säästva kalapüügi partnerluslepingu panust kohalike 
otseste ja kaudsete töökohtade loomisesse nii säästva kalapüügi partnerluslepingu 
raames tegutsevatel laevadel kui ka kalandusega seotud tegevuses (nii väärtusahela 
eelnevates ja järgnevates etappides); on seisukohal, et liikmesriikidel võib selle 
saavutamises olla oluline roll ja nad võivad aktiivselt osaleda suutlikkuse 
suurendamises ja koolitustegevuses;

9. leiab, et on vaja parandada kogu saaki (siht- ja kaaspüüki), Guinea-Bissau 
majandusvööndi kalavarude kaitsestaatust ja üldiselt säästva kalapüügi 
partnerluslepingu mõju käsitlevate andmete kvantiteeti ja kvaliteeti ning et tuleks 
püüda arendada Guinea-Bissau Vabariigi suutlikkust selliseid andmeid saada; palub 
komisjonil aidata tagada, et säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise 
järelevalve eest vastutavad asutused, eelkõige ühiskomitee ja ühine teaduskomitee, 
saaksid tegutseda tõrgeteta, väikesemahulise kalapüügiga tegelevate kalurite liitude, 
ametiühingute, rannikukogukondade esindajate ning Guinea-Bissau 
kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemisel;

10. on seisukohal, et seoses võimaliku püügikeeluga või püügipiirangute seadmisega 
ressursside jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil, tuginedes usaldusväärsetele 
teaduslikele nõuannetele, tuleb eelkõige arvesse võtta kohaliku kalapüügi vajadusi; 

11. toetab vajadust parandada püügitegevuse jätkusuutlikkuse eesmärgil Guinea-Bissau 
majandusvööndi juhtimist, kontrolli ja järelevalvet ning võidelda ETR-kalapüügi 
vastu, tugevdades muu hulgas laevade seiret (laevaseiresüsteemi abil);

12. palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile ühiskomitee koosolekute protokollid 
ja järeldused, protokolli artiklis 5 osutatud mitmeaastase valdkondliku programmi ja 
iga-aastaste hindamiste tulemused, teabe kõnealuse programmi kooskõlastamise kohta 
Guinea-Bissau kalanduse strateegilise arengukavaga (2015–2020) ning ühise 
teaduskomitee koosolekute protokollid ja järeldused, samuti teabe Guinea 
majandusvööndis toimuva ETR-kalapüügi kohta, ELi ettevõtjate integreerimise kohta 
Guinea kalandussektorisse (protokolli artikkel 10) ja laevaomanike kohustuste täitmise 
kontrollimise kohta (nt seoses protokolli lisa V peatükis sätestatud mitterahalise 
panusega); palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile protokolli kohaldamise 
viimase aasta jooksul ja enne selle uuendamise läbirääkimiste alustamist täieliku 
aruande protokolli rakendamise kohta;

13. kutsub komisjoni üles integreerima käesolevad soovitused paremini ELi ja Guinea-
Bissau säästva kalapüügi partnerluslepingusse, võttes neid muu hulgas arvesse 
protokolli uuendamise menetlustes;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Guinea-Bissau 
valitsusele ja parlamendile.


