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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. huomauttaa, että unionin kalastuspolitiikan on oltava johdonmukaista Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa vahvistettujen kehitystavoitteiden ja 
erityisesti Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 – säilytetään meret ja 
merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistetään niiden kestävää käyttöä – kanssa;

2. vaatii, että EU:n aluksilla olisi oltava oikeus kalastaa ainoastaan ylijäämäisiä kalavaroja 
kestävän enimmäistuoton periaatteen mukaisesti; palauttaa mieliin, että EU:n alusten 
harjoittama kalastus ei saa vaarantaa paikallisen väestön elintarviketurvaa;

3. on huolissaan siitä, että saatavilla ei ole luotettavaa tieteellistä tietoa, jonka avulla 
kalavarojen tila voitaisiin määrittää tarkasti; korostaa tässä yhteydessä kalakantojen tilaa 
koskevien tieteellisten lausuntojen antamisesta vastaavien yhteisten tieteellisten 
ryhmien merkitystä liikakalastuksen välttämiseksi; vaatii, että näille ryhmille 
myönnetään asianmukainen rahoitus sekä asianmukaiset tekniset ja inhimilliset 
resurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä ja toimia yhteistyössä alueellisten 
kalastusjärjestöjen kanssa; suosittelee painokkaasti alueellisen yhteistyön vahvistamista 
kalatalouden tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

4. kehottaa komissiota ja Guinea-Bissauta antamaan yksityiskohtaisempia tietoja teollisen 
kalastustoiminnan kehittymisestä alueella; kehottaa komissiota erityisesti varmistamaan, 
että Guinea-Bissaun viranomaiset tiedottavat avoimesti muiden sellaisten sopimusten 
allekirjoittamisesta, jotka mahdollistavat ulkomaisten laivastojen pääsyn maan 
talousvyöhykkeelle;

5. vaatii, että EU:n varoja käytetään ja rahoitettujen hankkeiden luettelo julkaistaan 
avoimesti;

6. vaatii yhteisiä toimia, joilla edistetään paikallista talouskehitystä ja vahvistetaan meren 
luonnonvaroista riippuvaisia rannikkoyhteisöjä; korostaa erityisesti, että alakohtaisella 
tuella olisi edistettävä kestävällä tavalla pienimuotoisen ja paikallisen kalastusalan sekä 
jalostusalan kehittämistä erityisesti naisten ja nuorten hyväksi; kehottaa EU:ta antamaan 
teknistä apua pienimuotoisen kalastuksen arvoketjujen ja sertifiointijärjestelmien 
tehostamiseksi; suosittaa, että osa monivuotisesta alakohtaisesta ohjelmasta varataan 
seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimiin erityisesti laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi; suosittaa lisäksi, että paikalliset 
kalastusyhteisöt osallistuvat alakohtaisen tuen mukaisten toimien määrittelyyn; 

7. kannustaa kehittämään infrastruktuureja, jotka mahdollistavat kalastustuotteiden 
purkamisen ja hyödyntämisen paikan päällä, jotta sopimus tuottaa konkreettisia tuloksia 
paikallisen ja pienimuotoisen kalastuksen osalta; korostaa, että on tärkeää lisätä 
paikallisyhteisöjen tietoisuutta luonnonvarojen hoidosta, suojelusta ja säilyttämisestä, 
jotta voidaan saavuttaa kestävän kehityksen ja köyhyyden torjunnan tavoitteet;
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8. muistuttaa naisten keskeisestä roolista pienimuotoisessa kalastuksessa, erityisesti 
tuotteiden markkinoinnissa ja jalostuksessa; palauttaa mieliin, että on tärkeää kehittää 
tukea koulutuksen tai pienten kylmäketjuinfrastruktuurien muodossa;

9. korostaa, että sopimusta olisi mukautettava Guinea-Bissaun tarpeisiin ja painopisteisiin; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota perustamaan rannikkotroolareille suljetun 
vyöhykkeen, jotta voidaan vähentää niiden vaikutusta paikallisiin kalastajiin ja estää 
paikallisen väestön kannalta tärkeiden lajien pyynti alueilla, joilla paikallinen väestö 
kalastaa; kehottaa komissiota varmistamaan, että troolarit ilmoittavat sivusaaliinsa 
lajeittain ja määrällisesti; 

10. suosittaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että alakohtaista tukea annetaan 
täydentävästi ja johdonmukaisesti muiden kansainvälisten kumppanien Guinea-
Bissaussa rahoittamien ohjelmien kanssa päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi;

11. huomauttaa, että Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) raportin mukaan Guinea-
Bissaun rannikkoalueiden luonnonvarojen pitkän aikavälin suojelu edistää merkittävästi 
maailman biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä muun muassa tarjoamalla 
muninta-alueita suurimmille merikilpikonnien yhdyskunnille Afrikan Atlantin-
rannikolla, vastaanottamalla vuosittain miljoona muuttolintua Euroopasta ja tarjoamalla 
kaloille ja äyriäisille ravitsemus-, suoja- ja kutualueita;

12. korostaa Guinea-Bissaun rannikkoalueiden uusiutuvien luonnonvarojen säilyttämistä ja 
kestävää käyttöä koskevan ohjelman merkitystä; kehottaa Guinea-Bissaun poliittisia ja 
hallinnollisia viranomaisia tehostamaan toimia meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemien 
suojelemiseksi ja säilyttämiseksi, jotta varmistetaan luonnonvarojen kestävä hoito ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen kalavarojen hyödyntäminen ja alan 
parhaiden käytäntöjen jakaminen;

13. muistuttaa, että Guinea-Bissau, jonka mangrovemetsät kattavat kahdeksan prosenttia 
maan pinta-alasta, toimii ilmastopuskurina ja jarruttaa aavikoitumisen leviämistä 
eteläisiin maihin ja rannikoiden eroosiota; palauttaa mieliin, että on tärkeää asettaa 
etusijalle mangrovesoiden ja niistä riippuvaisten luonnonvarojen säilyttäminen; 
muistuttaa yleisemmin rannikkoalueiden yhdennetyn hoidon merkityksestä ja toteaa, 
että sitä olisi pidettävä luonnonvarojen säilyttämisen ja järkiperäisen käytön välineenä 
kestävän kehityksen yhteydessä ja ekosysteemien ja lajien suojelun edistämisessä;

14. palauttaa mieliin, että meren luonnonvarat ovat luonteeltaan rajat ylittäviä; panee 
merkille, että Lounais-Afrikassa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) raportin 
mukaan arviolta yhdeksän kalakantaa on liikakalastettuja, mukaan lukien Galeoides 
decadactylus ja Pomadasys-suvun kalakannat; kehottaa siksi ottamaan huomioon alueen 
maiden kanssa tehtyjen erilaisten kalastussopimusten kumulatiiviset vaikutukset, jotta 
voidaan vahvistaa alueellisia ja maailmanlaajuisia kalastuksenhallintastrategioita 
kolmansien maiden kanssa ja varmistaa kalavarojen kestävä hoito; kehottaa Länsi-
Afrikan valtioiden hallituksia perustamaan tietojärjestelmiä tätä tarkoitusta varten ja 
tehostamaan alueellista yhteistyötään; muistuttaa lisäksi tarpeesta kehittää 
asianmukaiset sertifiointimenettelyt EU:hun tapahtuvaa kalastustuotteiden vientiä 
varten. 
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