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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY 
LAINSÄÄDÄNTÖÖN

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

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 sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0011/2019),

– ottaa huomioon [...]1 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä päätökseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot,

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

A. ottaa huomioon, että EU:n ja Guinea-Bissaun välisen kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen yleisenä tavoitteena on lisätä EU:n ja Guinea-Bissaun välistä 
kalastusalan yhteistyötä kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti edistämällä 
kestävää kalastuspolitiikkaa ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä Guinea-Bissaun 
talousvyöhykkeellä Guinea-Bissaun kalastusalan kehittämisen ohella;

B. toteaa, että aiemman kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen mukainen 
kalastusmahdollisuuksien käyttö on yleisesti ottaen tyydyttävä;

C. toteaa, että EU:n kolmansien maiden kanssa tekemistä useista kumppanuussopimuksista 
EU:n ja Guinea-Bissaun välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus on 
erittäin merkittävä, se on myönnetyn rahoituksen osalta kolmanneksi tärkein ja lisäksi 
se sallii monilajikalastuksen;

D. toteaa, että Guinea-Bissaun kalastusalan vaikutus maan vaurauteen on hyvin vähäinen 
(3,5 prosenttia BKT:stä vuonna 2015), vaikka kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen nojalla kalavarojen hyödyntämisestä korvauksena siirretyt 
varat ovat tärkeä osa maan julkista taloutta;

E. toteaa, että pöytäkirjan voimassaoloaikana kalastusmahdollisuudet määritellään 

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(0000)0000.
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kahdella eri tavalla: kahden ensimmäisen vuoden aikana (bruttovetoisuutena mitattuna) 
pyyntiponnistuksena ja kolmen viimeisen vuoden aikana tonneissa ilmaistuna 
suurimpana sallittuna saaliina (TAC); katsoo, että pöytäkirjan kahden ensimmäisen 
voimassaolovuoden aikana tätä siirtoa on seurattava siten, että toteutetaan saaliita ja 
saalistietojen käsittelyä koskeva sähköinen ilmoitusjärjestelmä;

F. toteaa, että siitä huolimatta, että EU:lla on ollut Guinea-Bissaun kanssa 
kalastussopimuksia 1980-luvun alusta lähtien, näiden sopimusten kehitysyhteistyötä 
koskeva osa (alakohtainen tuki) ei ole edistänyt paikallisen kalastusalan merkittävää 
kehitystä eikä siihen liittyvien elinkeinojen ja toimintojen kehitystä;

G. katsoo, että Guinea-Bissaun kalastusalan kehittämisen edistämiseksi tarvitaan muun 
muassa satamien, purkupaikkojen sekä kalojen varastointi- ja jalostuslaitosten kaltaista 
perusinfrastruktuuria, jota ei edelleenkään ole olemassa;

H. ottaa huomioon, että guineabissaulaisten kalastustuotteiden kauppaa EU:n kanssa on 
haitannut monen vuoden ajan se, ettei EU:n terveysvaatimuksia ole pystytty 
noudattamaan; toteaa, että analysointilaboratorion (CIPA) sertifiointimenettelyn 
viivästyminen on Guinea-Bissaun kalastustuotteiden EU:hun viennin suurin este;

I. toteaa, että Guinea-Bissaun viranomaisten oikeutettuna pyrkimyksenä on kasvattaa 
lisäarvoa, joka syntyy Guinea-Bissaun talousvyöhykkeen kalavarojen hyödyntämisestä, 
sillä tällä hetkellä suurin osa tästä lisäarvosta ei jää maahan;

J. toteaa, että suorien työpaikkojen luominen Guinea-Bissaun kalatalousalalla on ollut 
vähäistä, vaikka huomioon otettaisiin aluksilla työskentelevä paikallinen miehistö 
(jonka tämänhetkinen lukumäärä on alhaisempi kuin edellisen pöytäkirjan voimassaolon 
aikana);

K. ottaa huomioon, että vaikka laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen (LIS) torjunnassa Guinea-Bissaun aluevesillä on edistytty lisäämällä 
erityisesti maan talousvyöhykkeen kalastustoiminnan tarkastuksesta ja valvonnasta 
vastaavan FISCAPin resursseja, joihin kuuluu tarkkailijoita ja nopeita partioveneitä, 
tästä huolimatta on edelleen olemassa etenkin alusten satelliittiseurantajärjestelmään 
(VSM) liittyvä puutteita, jotka on korjattava;

L. ottaa huomioon Guinea-Bissaun pohjakalakantojen kuvauksessa tapahtuneen edistyksen 
ja erityisesti tammikuussa 2019 Guinea-Bissaun talousvyöhykkeen pohjakalakantojen 
arvioinnista laaditun raportin;

M. toteaa, että parlamentin aikaisemmin laatimien suositusten sisällyttäminen nykyiseen 
pöytäkirjaan ei ole ollut täysin tyydyttävä;

N. katsoo, että parlamentille on tiedotettava välittömästi ja täysin kaikissa vaiheissa 
menettelyistä, jotka liittyvät pöytäkirjaan tai sen uusimiseen;

1. katsoo, että EU:n ja Guinea-Bissaun välinen kestävää kalastusta koskeva 
kumppanuussopimus on tärkeä sekä Guinea-Bissaulle että maan vesillä toimiville EU:n 
laivastoille; korostaa, että EU:n ja Guinea-Bissaun välisessä kalastusalan yhteistyössä 
on tehostamisen varaa, ja katsoo, että tässä suhteessa on tärkeää mennä tämän 
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sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien aikaisempien pöytäkirjojen saavutuksia 
pidemmälle;

2. katsoo, että EU:n ja Guinea-Bissaun välisen kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen on ollut vaihtelevaa: vaikka 
sopimus on toisaalta tarjonnut ja tarjoaa EU:n aluksille merkittäviä 
kalastusmahdollisuuksia Guinea-Bissaun talousvyöhykkeellä ja näiden 
mahdollisuuksien käyttöaste eurooppalaisten laivanvarustajien keskuudessa on korkea, 
toisaalta paikallisen kalastusalan kehittämiseen liittyvät tulokset ovat olleet yleisesti 
ottaen riittämättömiä ja epätyydyttäviä;

3. katsoo, että kalastusmahdollisuuksien hallinnointimenettelyyn liittyvä siirtyminen 
(pyyntiponnistukseen keskittyvästä hallinnoinnista suurimpaan sallittuun saaliiseen 
perustuvaan hallinnointiin) merkitsee haastetta tälle pöytäkirjalle; kehottaa komissiota 
edistämään viipymättä asianmukaista ja tehokasta siirtymistä, jonka yhteydessä 
varmistetaan saaliiden sähköisen kirjaamismenetelmän (ERS) ja saalistietojen käsittelyn 
välttämätön luotettavuus ja tehokkuus;

4. katsoo, että Guinea-Bissaun kalastusalan kehittämisessä tarvitaan merkittävää 
edistymistä myös kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla, ja kehottaa komissiota 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet – myös sopimuksen alakohtaisen tuen 
mahdollinen tarkistus ja lisäys sekä muiden uusien ja tehokkaampien edellytysten 
käyttöönotto tämän avun käyttöasteen lisäämiseksi – jotta viime vuosikymmenten 
aikainen suuntaus saadaan käännettyä;

5. katsoo, että EU:n ja Guinea-Bissaun välisen kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen tavoitteita ei saavuteta, jos sillä ei edistetä lisäarvoa, joka jää 
Guinea-Bissauhun maan kalavarojen hyödyntämisen seurauksena; katsoo, että EU:n on 
annettava tarvittavaa teknistä apua ja rahoitusapua seuraaville painopistealoille:

a. institutionaalisten valmiuksien vahvistaminen

b. teollisessa ja pienimuotoisessa kalastuksessa käytettävien satamien, 
purkupaikkojen, kalojen varastointi- ja jalostuslaitosten, kalatorien, jakelu- ja 
kaupanpitorakenteiden ja laatua analysoivien laboratorioiden kaltaisten 
kalatalousalan ja siihen liittyvien alojen kannalta tärkeiden infrastruktuurien 
rakentaminen

c. paikallisten kalastusalan toimijoiden valmiuksien tehostaminen 
kalastajajärjestöjä edistämällä

d. kalastusalan ammattilaisten koulutus

e. naisten roolin tunnustaminen ja sen arvostuksen lisääminen kalastuksessa sekä 
heidän järjestäytymisensä edistäminen;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan yhteistyötä ja julkista kehitysapua 
koskevissa toimissaan huomioon, että Euroopan kehitysrahaston (EKR) sekä EU:n ja 
Guinea-Bissaun välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 
mukaisen alakohtaisen tuen on oltava toisiaan täydentäviä ja täysin kytköksissä 
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toisiinsa, jotta voidaan vahvistaa paikallista kalastusalaa ja edistää täyden suvereniteetin 
käyttöä maan luonnonvarojen suhteen; kehottaa komissiota nopeuttamaan EKR:n ja 
muiden asiaankuuluvien välineiden avulla toimia, joita tarvitaan sellaisten 
infrastruktuurien rakentamisessa, joita ei laajuutensa tai kustannustensa vuoksi voida 
rakentaa pelkästään kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen alakohtaisen 
tuen turvin, kuten esimerkiksi teollisessa ja pienimuotoisessa kalastuksessa käytettäviä 
satamia;

7. kehottaa komissiota määrittelemään ensisijaisesti ja kiireellisesti Guinea-Bissaun 
kalastustuotteiden EU:hun vientiä koskevat edellytykset erityisesti terveysvaatimusten 
todentamisen ja analysointilaboratorion (CIPA) sertifioinnin osalta, koska nykyinen 
kielto muodostaa merkittävän esteen paikallisen kalastusalan kehitykselle ja näin ollen 
kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiselle;

8. katsoo, että on tarpeen tehostaa kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 
vaikutusta välittömien ja välillisten työpaikkojen luomiseen joko kestävää kalastusta 
koskevan kumppanuussopimuksen nojalla toimivissa aluksissa tai kalastukseen 
liittyvien toimintojen alku- tai loppuvaiheessa; toteaa, että jäsenvaltioilla voi olla tärkeä 
rooli ja ne voivat toimia aktiivisesti valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen 
liittyvissä toimissa pyrittäessä saavuttamaan nämä tavoitteet;

9. pitää välttämättömänä, että kaikkia saaliita (kohdelajit ja sivusaaliit), Guinea-Bissaun 
talousvyöhykkeen kalavarojen suojelun tilaa ja yleensä kestävää kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen vaikutusta ekosysteemeihin koskevien tietojen määrää on 
lisättävä ja laatua parannettava ja että on toteuttava toimia, joilla kehitetään Guinea-
Bissaun tasavallan asianmukaisia valmiuksia näiden tietojen hankkimiseksi; kehottaa 
komissiota edistämään kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanoa seuraavien elinten, erityisesti sekakomitean ja yhteisen tiedekomitean, 
säännöllistä toimintaa siten, että pienimuotoista kalastusta harjoittavien kalastajien 
yhdistykset, ammattijärjestöt, rannikkoyhteisöjen edustajat ja Guinea-Bissaun 
asiaankuuluvat kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat mukana;

10. katsoo, että kalastuksen mahdollisen lopettamisen yhteydessä tai määriteltäessä 
luotettavien tieteellisten lausuntojen perusteella sitä koskevia rajoituksia kalavarojen 
kestävyyteen liittyvistä syistä on ensisijaisesti otettava huomioon paikallisen 
kalastuksen tarpeet;

11. katsoo, että kalastustoiminnan kestävyyden parantamiseksi Guinea-Bissaun 
talousalueen hallinnointia, valvontaa ja tarkkailua sekä LIS-kalastuksen torjuntaa on 
parannettava muun muassa tehostamalla alusten seurantaa (VMS-järjestelmän avulla);

12. kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille sekakomitean kokousten pöytäkirjat, 
pöytäkirjan 5 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja vuotuisten 
arviointiensa tulokset, tietoa tämän ohjelman kytkemisestä Guinea-Bissaun kalastusalan 
kehittämistä koskevaan strategiseen suunnitelmaan (2015–2020) sekä yhteisen 
tiedekomitean kokousten pöytäkirjat ja päätelmät ja lisäksi tietoa LIS-kalastuksesta 
Guinea-Bissaun talousalueella, EU:n taloudellisten toimijoiden integroitumisesta 
Guinea-Bissaun kalastusalalle (pöytäkirjan 10 artikla) ja laivanvarustajien velvoitteiden 
noudattamisen valvonnasta (esimerkiksi pöytäkirjassa olevan liitteen V luvussa 
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tarkoitettujen luontoissuoritusten osalta); pyytää komissiota antamaan parlamentille 
pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uudistamista koskevien 
neuvotteluiden aloittamista kattavan kertomuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta;

13. kehottaa komissiota sisällyttämään nyt tehdyt suositukset entistä paremmin EU:n ja 
Guinea-Bissaun väliseen kestävää kalastusta koskevaan kumppanuussopimukseen ja 
ottamaan ne erityisesti huomioon pöytäkirjan uudistamista koskevissa menettelyissä;

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


