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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Gaboni Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise 
kalandussektorit käsitleva partnerluslepingu rakendamise protokolli (2021–2026) 
Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
(09172/2021 – C9-0253/2021 – 2021/0127(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09172/2021),

– võttes arvesse Gaboni Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektorit 
käsitleva partnerluslepingu rakendamise protokolli (2021–2026) (09171/2021),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 
alapunktile v ning lõikele 7 (C9-0253/2021),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A9-0316/2021),

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Gaboni Vabariigi 
valitsusele ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit (EL) on sõlminud ELi mittekuuluvate riikidega mitmeid kalandusalaseid 
partnerluslepinguid ja protokolle. Kalandusalaste partnerluslepingute kaudu annab EL rahalist 
ja tehnilist abi vastutasuks kalapüügiõiguste eest, mis antakse üleliigsete kalavarude püügiks 
riigi majandusvööndis õiguslikult reguleeritud keskkonnas. Nendes lepingutes käsitletakse ka 
kalavarude kaitset ja keskkonnasäästlikkust, tagades, et kõigi ELi laevade suhtes kohaldatakse 
samu kontrolli- ja läbipaistvuseeskirju, ning toetatakse partnerriigi enda jätkusuutlikku 
kalanduspoliitikat. Samuti on kõikidesse kalanduslepingute protokollidesse lisatud klausel 
inimõiguste austamise kohta.

Kalandussektorit käsitlev partnerlusleping Gaboni Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel jõustus 
11. juunil 2007 kehtivusega kuus aastat. Lepingu kehtivusaeg pikeneb automaatselt ja see on 
endiselt jõus. 

Eelmine kalandussektorit käsitleva partnerluslepingu rakendamise kolmeaastane protokoll 
kaotas kehtivuse 23. juulil 2016. 2015. aastal tegi komisjon kalandussektorit käsitleva 
partnerluslepingu protokolli (2013–2016) järelhindamise ja protokolli võimaliku pikendamise 
eelhindamise. Hindamise käigus jõuti järeldusele, et ELi kalandussektor on kindlalt huvitatud 
kalastamisest Gabonis ning et protokolli uuendamine oleks mõlema lepinguosalise huvides.

Komisjon pidas Gaboniga läbirääkimisi kalandussektorit käsitleva partnerluslepingu uue 
rakendamise protokolli (2021–2026) sõlmimiseks. Läbirääkimiste tulemusena parafeerisid 
läbirääkijad 10. veebruaril 2021 uue protokolli. Uue protokolli kehtivusaeg on viis aastat 
alates kuupäevast, mil mõlemad lepinguosalised on selle allkirjastanud.

Uue protokolliga on ette nähtud kalapüügivõimalused järgmiste kategooriate puhul:
 27 tuunipüügiseinerit;
 6 ritvõngedega tuunipüügilaeva;
 4 traalerit peamiselt süvamere koorikloomade püügiks (loa andmine sõltub katsepüügi 

tulemustest);
 abilaevad kooskõlas Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) 

asjakohaste resolutsioonidega ja Gaboni õigusaktides sätestatud piirangutega.

Euroopa Liidu makstav iga-aastane rahaline toetus on 2 600 000 eurot, mis jaguneb 
järgmiselt:
a) Gaboni kalapüügipiirkonnas kalavarudele juurdepääsu eest makstav aastane summa 
1 600 000 eurot, mis vastab pika rändega liikide 32 000 tonni suurusele aastasele 
võrdlustonnaažile;
b) 1 000 000 euro suurune iga-aastane toetus Gaboni kalandussektori arendamiseks. See 
toetus vastab Gaboni kalanduse strateegilise kava eesmärkidele.
Kulukohustuste ja maksete assigneeringute iga-aastane summa määratakse kindlaks iga-
aastase eelarvemenetluse käigus1.

Läbirääkimised kalandussektorit käsitleva partnerluslepingu uue rakendamise protokolli 

1 Kooskõlas eelarvealast koostööd käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 20 (ELT L 433I, 
22.12.2020).
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sõlmimiseks Gaboniga on osa liidu välistegevusest seoses Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani piirkonna (AKV) riikidega ning nende käigus on erilist tähelepanu pööratud liidu 
eesmärkidele, mis puudutavad demokraatlikke põhimõtteid ja inimõigusi.

Protokolli eesmärk on sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Gaboni 
kalapüügipiirkonnas kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes parimatest 
kättesaadavatest teaduslikest nõuannetest ning Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse 
Komisjoni (ICCAT) resolutsioonidest ja soovitustest. 

Uue protokolli eesmärk on ühtlasi edendada Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi koostööd, et 
arendada mõlema lepinguosalise huvides igakülgselt säästvat kalanduspoliitikat ning 
kalavarude vastutustundlikku kasutamist Gaboni kalapüügipiirkonnas ja Atlandi ookeanis. 
Täpsemalt on protokolliga ette nähtud laevade jälgimine laevaseiresüsteemi abil ja 
püügiandmete elektrooniline edastamine. Protokolli kohaselt antava valdkondliku toetusega 
aidatakse Gabonil rakendada riiklikku kalandusstrateegiat, sealhulgas võidelda ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu.

Lisaks aitab see koostöö edendada inimväärseid töötingimusi kalandussektoris, tõhustada 
Gaboni kalandustegevust käsitlevaid teadusuuringuid, järelevalvet ja kontrolli ning toetada 
kalandussektori, eelkõige väikesemahulise kalapüügi arengut.

Raportööri seisukoht

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 ja artikli 218 lõike 6 punkti a kohaselt võib 
Euroopa Parlament anda ELi ja Gaboni Vabariigi vahelise protokolli sõlmimiseks oma 
nõusoleku või selle andmata jätta. Raportöör soovitab parlamendil käesoleva protokolli 
sõlmimise heaks kiita ja on seisukohal, et Euroopa Komisjon peaks protokolli rakendades 
silmas pidama allpool toodud aspekte.

Seoses valdkondliku toetusega rõhutab raportöör vajadust suurema läbipaistvuse järele, et 
vahendite kasutamist oleks võimalik täielikult analüüsida ja hinnata, kas seatud eesmärgid ja 
soovitud tulemused on saavutatud. 

Raportöör rõhutab eriti naiste sektorisse kaasamise tähtsust ning julgustab komisjoni toetama 
lepingu ja uue protokolli raames suurema hulga naiste kaasamist kalandussektorisse.

Raportöör peab väga oluliseks ajakohaste teaduslike andmete kättesaadavust kalavarude ja 
üldise püügikoormuse kohta. Protokolli rakendamisel tuleks pöörata piisavalt tähelepanu 
nende andmete tagamisele, et ELi laevastikule huvipakkuvat ülejääki Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni artikli 62 tähenduses oleks võimalik õigesti 
arvutada.

Raportöör märgib, et komisjoni 2013.–2016. aasta kalandussektorit käsitleva 
partnerluslepingu protokolli järelhindamises peetakse oluliseks sellise vahendi olemasolu, mis 
võimaldab tihedat valdkondlikku koostööd, eriti arvestades, et Gabonil on allpiirkondlikul 
tasandil oluline roll ookeanide majandamises. Hindamise tulemusena rõhutati ka seda, et 
suhete tugevdamine Gaboniga on vajalik liitude loomiseks Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala 
Kaitse Komisjoni raames. 
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Lisaks peab raportöör oluliseks tugevdada seiret, kontrolli ja järelevalvet ning tõhustada 
piirkonna kalandusvaldkonna juhtimist. Seetõttu palub raportöör komisjonil kasutada selles 
osas edasimineku saavutamiseks täiel määral kõnealuse protokolli kohaseid vahendeid ning 
eelkõige tagada, et toimuks asjakohane ja korrapärane järelevalve Gaboni 
kalapüügipiirkonnas püütud saagi üle ning et selles vallas esinevad puudused kõrvaldataks. 
Kogupüügi kindlaksmääramise menetluste suurem läbipaistvus on oluline ka selleks, et teha 
kindlaks, mida on võimalik parandada ja milliseid meetmeid võtta ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi vältimiseks. 

Raportöör rõhutab, et parlamenti tuleb täielikult teavitada uue protokolli rakendamise või 
uuendamisega seotud menetluste kõigis etappides. Seetõttu soovitab raportöör komisjonil 
esitada iga-aastaseid aruandeid protokolli rakendamise ja eelkõige valdkondliku toetuse 
kohta.
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11.10.2021

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS

kalanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Gaboni Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise 
kalandussektorit käsitleva partnerluslepingu rakendusprotokolli (2021–2026) sõlmimise kohta
(COM(2021)0247 – C9-0253/2021 – 2021/0127(NLE))

Arvamuse koostaja: José Manuel Fernandes

LÜHISELGITUS

Kehtiv Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi vaheline kalandussektorit käsitlev partnerlusleping 
(edaspidi „partnerlusleping“) allkirjastati 4. juunil 2007 ja see jõustus 11. juunil 2007 kestusega 
kuus aastat. Tähtaja möödumisel on lepingut vaikimisi pikendatud ja praegu on see endiselt 
jõus.

Eelmine, kolmeaastane rakendusprotokoll, millega määrati kindlaks partnerluslepinguga 
ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, jõustus 24. juulil 2013 ja kaotas kehtivuse 
23. juulil 2016. 

10. veebruaril 2021 parafeerisid läbirääkijad kalapüügivõimalusi ja rahalist toetust sätestava 
uue protokolli.

Uus protokoll kehtib alates esialgse kohaldamise alguskuupäevast viis aastat (2021–2026). 
Viit aastat hakatakse arvestama artiklis 24 sätestatud esialgse kohaldamise alguskuupäevast, 
st kuupäevast, mil mõlemad lepinguosalised on protokolli allkirjastanud.

Uue protokolli peamine eesmärk on luua Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi kalandusalase 
strateegilise partnerluse jätkumiseks ja tugevdamiseks ajakohane raamistik, milles võetakse 
arvesse reformitud ühise kalanduspoliitika prioriteete ja selle välismõõdet.

Protokolli eesmärk on sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Gaboni 
kalapüügipiirkonnas kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes parimatest 
kättesaadavatest teaduslikest nõuannetest ning Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse 
Komisjoni (ICCAT) resolutsioonidest ja soovitustest. Komisjoni seisukoht põhines muu hulgas 
eelmise rakendusprotokolli (2013–2016) hindamise tulemustel ning uue protokolli sõlmimist 
käsitleval eelhinnangul. Hinnangute koostajad olid väliseksperdid. 

Rakendusprotokolli eesmärk on ühtlasi edendada Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi koostööd, 
et arendada mõlema lepinguosalise huvides säästvat kalanduspoliitikat ning Gaboni 
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kalapüügipiirkonnas ja Atlandi ookeanis kalavarude vastutustundlikku kasutamist. Peale selle 
aitab koostöö edendada kalandussektoris inimväärseid töötingimusi.

Uue rakendusprotokolliga on ette nähtud kalapüügivõimalused järgmistele laevakategooriatele:
– 27 tuunipüügiseinerit;
– 6 ritvõngedega tuunipüügilaeva;
– abilaevad kooskõlas ICCATi asjakohaste resolutsioonidega ja Gaboni õigusaktides 

sätestatud piirangutega;
– 4 traalerit võimalikuks süvamere koorikloomade püügiks (loa andmine sõltub 

katsepüügi tulemustest).

Euroopa Liidu makstav iga-aastane rahaline toetus on 2 600 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

a) Gaboni kalapüügipiirkonnas kalavarudele juurdepääsu eest makstav rahaline toetus 
1 600 000 eurot aastas, mis vastab pika rändega liikide 32 000 tonni suurusele aastasele 
võrdlustonnaažile;

b) 1 000 000 euro suurune iga-aastane toetus Gaboni kalandussektori arendamiseks. 
Toetus vastab Gaboni kalanduse strateegilise kava eesmärkidele. Kulukohustuste ja 
maksete assigneeringute aastane summa määratakse kindlaks iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus, sealhulgas aasta alguses veel jõustumata protokollide jaoks 
ette nähtud reservi eelarvereal.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil anda soovitus kiita heaks ettepanek 
võtta vastu nõukogu otsus Gaboni Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektorit 
käsitleva partnerluslepingu rakendamisprotokolli (2021–2026) sõlmimise kohta.
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