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LÜHISELGITUS 

Vastavalt nõukogu poolt antud volitustele pidas Euroopa Komisjon Guinea-Bissau 

Vabariigiga läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahel sõlmitud 

kalandusalase partnerluslepingu protokolli uuendamise üle. 

Läbirääkimiste lõpus kirjutati uuele protokollile alla 10. veebruaril 2012. Protokoll 

allkirjastati vastavalt otsusele ja seda hakati selle allkirjastamise hetkest ajutiselt kohaldama. 

Protokolli ja selle lisa kohaldatakse kolme aasta jooksul alates selle ajutisest kohaldamisest. 

Enne kalandussektorit ning keskkonna- ja arengualaseid valitsusväliseid organisatsioone 

ühendava kaugsõidulaevastiku piirkondliku nõuandekomisjoni raames toimunud läbirääkimisi 

konsulteeriti huvitatud isikutega. Liikmesriikide ekspertidega konsulteeriti ka tehnilistel 

koosolekutel. Konsultatsioonid kinnitasid huvi Guinea-Bissau kalandusprotokolli jätkumise 

vastu. 

Nõukogu otsuse eelnõu eesmärk on sõlmida ELi ja Guinea-Bissau vahel kokku lepitud 

protokoll, millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase 

partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus. 

Lepingu protokolli peamised eesmärgid on: 

• sätestada Euroopa Liidu laevade kalapüügivõimalused Guinea-Bissau vetes täiendavate 

võimaluste piires; 

• tihendada koostööd ELi ja Guinea-Bissau vahel, et luua mõlema lepinguosalise huvides 

partnerlusraamistik jätkusuutliku kalanduspoliitika ja kalavarude vastutustundliku kasutuse 

väljaarendamiseks Guinea-Bissau kalapüügipiirkonnas. 

MÕJU EELARVELE: protokolliga ette nähtud kogu rahalise toetuse summa aastateks 2012–

2015 on 27,972 miljonit eurot (sisaldab halduskulusid). 

Protokolliga ette nähtud kogu rahaline toetus summas 9,2 miljonit eurot kogu perioodi vältel 

hõlmab: 

• 6,2 miljoni euro suuruse rahalise toetuse eest kuni 40 luba tuunipüügilaevadele ja 7 200 

brutotonni traaleritele; 

• 3 miljoni euro suurune toetus Guinea-Bissau Vabariigi kalandussektori poliitika 

arendamiseks. Toetus vastab riikliku kalanduspoliitika eesmärkidele. 

Käesoleva protokolli kohaldamine peatatakse ühe lepingosalise algatusel pärast ühiskomitees 

toimunud konsultatsioone, kui on täidetud üks või mitu järgmistest tingimustest: a) kui 

Guinea-Bissau majandusvööndis takistavad püügitegevust erakorralised asjaolud, mis ei ole 

seotud loodusnähtustega; b) kui protokolli sõlmimisel kehtinud poliitilistes suunistes on 

toimunud märkimisväärsed muutused; c) kui üks lepinguosalistest rikub inimõiguste, 

demokraatlike põhimõtete jne mõnda olulist elementi. Kui protokolli kohaldamine peatatakse, 

jätkavad lepinguosalised konsultatsioone, et jõuda vaidluse osas vastastikusele kokkuleppele. 
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Sellisel juhul kehtestatakse konkreetsed finantsmeetmed. 

****** 

Eelarvekomisjon palub, et vastutav kalanduskomisjon soovitaks parlamendil heaks kiita 

nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-

Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused 

ja rahaline toetus) sõlmimise kohta. 

Eelarvekomisjon soovitab kalanduskomisjonil vastu võtta kaasneva muu kui seadusandliku 

resolutsiooni, mis sisaldab järgmisi punkte: 

• palub komisjonil esitada igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande protokolli 

artiklis 3 nimetatud mitmeaastase valdkondliku programmi tulemuste ja liikmesriikide 

aruandluskohustuste täitmise kohta; 

• palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule enne protokolli kehtivusaja 

lõppemist või enne, kui algavad läbirääkimised selle võimalikuks asendamiseks, protokolli 

järelhindamise aruande koos kulude-tulude analüüsiga ning selgitusega selle kohta, kuidas 

kasutatakse ja jälgitakse Guinea-Bissaule eraldatud vahendeid. 
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