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AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA 
IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati 
partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (08928/2019),

– tekintettel az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött 
halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyvre 
(08894/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, 
218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és 218. cikkének (7) 
bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-
0011/2019),

– tekintettel a határozati javaslatról szóló …1-i jogalkotási állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel az EU és Bissau-Guinea közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás 
átfogó célja az EU és Bissau-Guinea közötti halászati együttműködés mindkét fél 
érdekét szolgáló megerősítése, a bissau-guineai halászati ágazat fejlesztésén túl egy 
fenntartható halászati politika előmozdítása és a bissau-guineai kizárólagos gazdasági 
övezetben a halászati erőforrások fenntartható kiaknázása révén;

B. mivel a halászati lehetőségek előző fenntartható halászati partnerségi megállapodás 
keretében történő kiaknázása összességében kielégítőnek tekinthető;

C. mivel az EU és Bissau-Guinea közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás 
rendkívül fontos az EU és a harmadik országok között fennálló különböző 
fenntartható halászati partnerségi megállapodások összefüggésében, a harmadik 
legfontosabb a bevont pénzügyi erőforrások tekintetében, ezenfelül pedig lehetővé 
teszi a vegyes halászatot;  

D. mivel Bissau-Guinea halászati ágazata igen kis mértékben járul hozzá az ország 
vagyonához (2015-ben a GDP 3,5%-át tette ki), noha a fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás keretében átutalt pénzeszközök – az erőforrásokhoz való 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(0000)0000.
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hozzáférésért nyújtott ellentételezés alapján – jelentős mértékben hozzájárulnak a 
nemzeti államháztartáshoz;

E. mivel a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó időszakban a halászati lehetőségeket két 
különböző módon határozzák meg: az első két évben halászati erőkifejtés (bruttó 
regisztertonnában mérve), az utolsó három évben pedig teljes kifogható mennyiség 
(tonnában mérve) alapján; mivel az átmenet során a jegyzőkönyv első két évében be 
kell vezetni egy, a fogásokat rögzítő elektronikus adatszolgáltató és feldolgozó 
rendszert;  

F. mivel annak ellenére, hogy az EU az 1980-as évek eleje óta köt halászati 
megállapodásokat Bissau-Guineával, e megállapodások fejlesztési együttműködési 
alkotóeleme (ágazati támogatás) nem mozdította elő, illetve nem erősítette meg sem a 
helyi halászati ágazat, sem pedig az iparágak és a kapcsolódó tevékenységek jelentős 
fejlesztését;

G. mivel a bissau-guineai halászati ágazat fejlődésének előmozdításához alapvető 
infrastruktúrára, például kikötőkre, kirakodóhelyekre, valamint tárolási és feldolgozási 
infrastruktúrára van szükség, amelyek továbbra is hiányoznak;

H. mivel az EU által megkövetelt egészségügyi intézkedéseknek való megfelelés hiánya 
miatt a bissau-guineai halászati termékek EU-val folytatott kereskedelme már régóta 
akadályokba ütközik; mivel a vizsgálati laboratórium (CIPA) tanúsítási eljárásának 
késedelme a fő akadálya a halászati termékek Guineából az EU-ba történő kivitelének;

I. mivel legitim a guineai hatóságok azon törekvése, hogy a guineai kizárólagos 
gazdasági övezet halászati erőforrásainak kiaknázása révén növekedjen a hozzáadott 
érték, mivel e hozzáadott érték legnagyobb része jelenleg nem marad az országban;

J. mivel a bissau-guineai halászati ágazatban a közvetlen foglalkoztatás korlátozott és 
csekély mértékű volt, még a hajók fedélzetén lévő helyi személyzet tagjainak 
figyelembevétele mellett is (jelenlegi számuk alacsonyabb, mint az előző 
jegyzőkönyvben dokumentált);

K. mivel a guineai felségvizeken folytatott jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászat elleni küzdelem terén előrelépés történt a guineai kizárólagos gazdasági 
övezet ellenőrzésére szolgáló erőforrások – nevezetesen a FISCAP (a halászati 
tevékenységek vizsgálata és ellenőrzése) megerősítése, többek között egy megfigyelő 
testület és gyorsjáratú őrnaszádok révén, azonban még mindig vannak orvoslandó 
hiányosságok, többek között a VMS-rendszer (Vessel Monitoring System) 
tekintetében is;

L. mivel előrelépések történtek a guineai kizárólagos gazdasági övezet tengerfenéki 
állományainak feltérképezésében, különös tekintettel a bissau-guineai kizárólagos 
gazdasági övezet tengerfenéki állományainak értékelésére irányuló kampányról szóló 
2019. januári jelentésre;

M. mivel a Parlament korábban megfogalmazott ajánlásai nem kielégítő mértékben 
épültek be a jelenlegi jegyzőkönyvbe;
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N. mivel az Európai Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell 
valamennyi szakaszban a jegyzőkönyvhöz vagy annak megújításához kapcsolódó 
eljárásokról;

1. megjegyzi, hogy az EU és Bissau-Guinea közötti fenntartható halászati partnerségi 
megállapodás fontos mind Bissau-Guinea, mind pedig a Bissau-Guinea vizein 
tevékenykedő uniós flották számára; hangsúlyozza, hogy az EU és Bissau-Guinea 
közötti halászati együttműködés terén hatékonyabb előrelépésekre is lehetőség van, és 
úgy véli, hogy ennélfogva tovább kell menni annál, mint ami a megállapodás korábbi 
végrehajtási jegyzőkönyveiben szerepel;

2. úgy véli, hogy az EU és Bissau-Guinea közötti fenntartható halászati partnerségi 
megállapodás célkitűzései eltérő mértékben teljesültek: míg egyrészről a megállapodás 
jelentős halászati lehetőségeket kínált és kínál az uniós hajók számára Bissau-Guinea 
kizárólagos gazdasági övezetében, illetve ezeket jelentős mértékben kihasználják az 
európai hajótulajdonosok, a helyi halászati ágazat fejlesztésével kapcsolatos 
eredmények összességében nem kielégítőek;

3. úgy véli, hogy a halászati lehetőségek kezelési módjának átalakulása (a halászati 
erőkifejtésre összpontosító kezelésről a teljes kifogható mennyiségen alapuló  
kezelésére való áttérés) az egyik probléma a jelenlegi jegyzőkönyvben; felhívja a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul mozdítsa elő a megfelelő és hatékony átállást, 
szavatolva a fogásokat rögzítő elektronikus rendszer (ERS) megfelelő 
megbízhatóságát és hatékonyságát, valamint a fogási adatok feldolgozását;  

4. kitart amellett, hogy jelentős előrelépésekre van szükség a bissau-guineai halászati 
ágazat fejlődése tekintetében, többek között az iparágak és a kapcsolódó 
tevékenységek szintjén is, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden 
szükséges intézkedést – beleértve a megállapodás ágazati támogatási elemének 
esetleges felülvizsgálatát és megerősítését, valamint az e támogatás felhasználási 
arányának növelését célzó feltételek megteremtését – az utóbbi évtizedekben tapasztalt 
tendenciák visszafordítása érdekében;

5. úgy véli, hogy az EU és Bissau-Guinea közötti fenntartható halászati partnerségi 
megállapodás célkitűzései nem fognak teljesülni, amennyiben nem járul hozzá ahhoz, 
hogy Bissau-Guineában növekedjen az ország halászati erőforrásainak kiaknázása 
révén keletkezett hozzáadott érték; úgy véli, hogy a megfelelő technikai és pénzügyi 
támogatás mobilizálása érdekében a következő területeken van szükség uniós 
támogatásra:

a) az intézményi kapacitás megerősítése; 

b) a halászatot és a kapcsolódó tevékenységeket érintő infrastruktúra, például 
kikötők (ipari és kisüzemi), kirakodóhelyek, raktárak és halfeldolgozó 
létesítmények, piacok, forgalmazási és értékesítési struktúrák, minőségvizsgáló 
laboratóriumok létrehozása;

c) a halászati ágazatban tevékenykedő helyi szereplők kapacitásának 
megerősítése halászszervezetek ösztönzése révén;
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d) halászati szakemberek képzése; 

e) a nők halászatban betöltött szerepének elismerése és értékelése, valamint 
szerveződésük megerősítése;

6. felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy az együttműködés és a 
hivatalos fejlesztési segítségnyújtási politika keretében vegyék figyelembe, hogy az 
Európai Fejlesztési Alapnak (EFA) és az EU és Bissau-Guinea közötti fenntartható 
halászati partnerségi megállapodásban előírt ágazati támogatásnak ki kell egészítenie 
egymást, valamint azokat teljes mértékben össze kell hangolni annak érdekében, hogy 
a támogatás hozzájáruljon a helyi halászati ágazat megerősítéséhez, valamint az ország 
saját erőforrásai feletti szuverenitásának teljes körű gyakorlásához; felhívja a 
Bizottságot, hogy az EFA-n keresztül és más, e célt szolgáló eszközök révén segítsen 
elő olyan infrastruktúra kialakításához szükséges lépéseket, amely – nagyságrendjéből 
és költségeiből fakadóan – nem épülhet meg kizárólag a fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás keretén belül nyújtott ágazati támogatással, és amelybe 
beletartoznak például a halászkikötők is (az ipari és kisüzemi kikötők egyaránt);

7. felhívja az Európai Bizottságot, hogy kezelje prioritásként és sürgősen állapítsa meg a 
bissau-guineai halászati termékek EU-ba irányuló exportjának feltételeit, különös 
tekintettel a szükséges egészségügyi feltételek ellenőrzésére és a vizsgálati 
laboratórium (CIPA) tanúsítására, mivel a jelenlegi tilalom jelentős akadályt jelent a 
helyi halászati ágazat fejlődése és következésképpen a fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás célkitűzéseinek elérése tekintetében;

8. kitart amellett, hogy a fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak nagyobb 
mértékben kell – közvetlen vagy közvetett módon – hozzájárulnia a helyi 
munkahelyek létrehozásához, legyen szó a fenntartható halászati partnerségi 
megállapodás keretében működő hajókról, vagy a halászattal kapcsolatos – az ellátási 
lánc mindkét irányát érintő – tevékenységekről; úgy véli, hogy a tagállamok fontos 
szerepet játszhatnak ebben, és ezt a célt szem előtt tartva aktívan részt vehetnek a 
kapacitásépítési és képzési erőfeszítésekben;

9. úgy véli, hogy növelni és javítani kell a teljes fogásokra (célfajokra és járulékos 
fogásokra), a Bissau-Guinea kizárólagos gazdasági övezetében található halászati 
erőforrások természetvédelmi helyzetére, valamint általában a fenntartható halászati 
partnerségi megállapodás ökoszisztémákra gyakorolt hatására vonatkozó adatok 
mennyiségét és minőségét, és törekedni kell a Bissau-guineai Köztársaság ilyen 
jellegű adatok gyűjtésére irányuló képességeinek fejlesztésére; kéri az Európai 
Bizottságot, hogy segítsék elő a halászati partnerségi megállapodás végrehajtásának 
ellenőrzéséért felelős szervek, nevezetesen a Vegyes Bizottság és a Közös 
Tudományos Bizottság szabályozott keretek közötti, és a kisüzemi halászokat tömörítő 
szövetségek, a szakszervezetek, a parti közösségek képviselőinek, valamint a bissau-
guineai társadalmi szervezetek bevonásával történő működését;

10. úgy véli, hogy tekintettel a halászat esetleges leállítására vagy a halászatot érintő 
korlátozások meghatározására, a fenntartható erőforrások biztosítása érdekében 
először a helyi halászati igényeket kell kielégíteni, megalapozott tudományos 
szakvélemények alapján; 
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11. kitart amellett, hogy meg kell erősíteni Bissau-Guinea kizárólagos gazdasági 
övezetének irányítását, ellenőrzését és felügyeletét, valamint a jogellenes, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet, többek között a hajók 
ellenőrzésének megerősítése révén (a VMS-rendszeren keresztül), a halászati 
tevékenységek fenntarthatóságának javítását szem előtt tartva;

12. felhívja az Európai Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a Vegyes Bizottság 
üléseinek jegyzőkönyveit és következtetéseit, a jegyzőkönyv 5. cikkében említett 
többéves ágazati programot és az éves értékelések eredményeit, az e program és a 
bissau-guineai halászati politika fejlesztésére vonatkozó stratégiai terv (2015–2020) 
közötti koordinációra vonatkozó információkat, a Közös Tudományos Bizottság 
üléseinek jegyzőkönyveit és következtetéseit, valamint a guineai kizárólagos 
gazdasági övezetben folytatott jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászatról, a guineai halászati ágazatban tevékenykedő uniós gazdasági szereplők 
integrációjáról (a jegyzőkönyv 10. cikke), valamint a hajótulajdonosok 
kötelezettségeinek való megfelelés ellenőrzéséről (pl. a jegyzőkönyv mellékletének V. 
fejezetében előírt természetbeni hozzájárulással kapcsolatban) szóló információkat; 
kéri az Európai Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a 
megújítására irányuló tárgyalások megnyitását megelőzően nyújtson be teljes körű 
jelentést a Parlamentnek a jegyzőkönyv végrehajtásáról;

13. felhívja az Európai Bizottságot, hogy jobban építse be a most megfogalmazott 
ajánlásokat az EU és Bissau-Guinea közötti fenntartható halászati partnerségi 
megállapodásba, többek között a jegyzőkönyv megújítására vonatkozó eljárások 
tekintetében;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és Bissau-Guinea kormányának és parlamentjének.


