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Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024)
tekemisestä
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PERUSTELUT
1.

EHDOTUKSEN TAUSTA

•

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus tuli
voimaan 15. huhtikuuta 2008. Sopimuksen viimeisin pöytäkirja tuli voimaan 24. marraskuuta
2014, ja sen voimassaolo päättyi 23. marraskuuta 2017.
Komissio on asiaa koskevien neuvotteluohjeiden1 pohjalta neuvotellut Guinea-Bissaun
tasavallan hallituksen kanssa Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun välisen
kalastuskumppanuussopimuksen2 uuden pöytäkirjan tekemisestä. Neuvottelujen päätteeksi
parafoitiin 15. marraskuuta 2018 uusi pöytäkirja. Pöytäkirja on voimassa viisi vuotta sen
väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli sen allekirjoittamispäivästä, kuten pöytäkirjan
16 artiklassa ilmoitetaan.
•

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Kalastuspolitiikan uudistuksen3 prioriteettien mukaisesti uusi pöytäkirja tarjoaa unionin
aluksille kalastusmahdollisuuksia Guinea-Bissaun vesillä parhaiden käytettävissä olevien
tieteellisten lausuntojen perusteella ja Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT)
suositusten mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa otetaan huomioon edellisen pöytäkirjan (2014–
2017) arvioinnin tulokset ja ennakoiva arviointi siitä, onko uuden pöytäkirjan tekeminen
tarpeen. Molemmat arvioinnit teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Pöytäkirjan myötä
Euroopan unioni ja Guinea-Bissaun tasavalta voivat myös tehdä aiempaa tiiviimmin
yhteistyötä edistääkseen kalavarojen vastuullista hyödyntämistä Guinea-Bissaun vesillä ja
tukeakseen Guinea-Bissaun pyrkimyksiä kehittää sinistä taloutta kummankin osapuolen edun
mukaisesti.
Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa:
(a)

katkarapuja pyytävät pakastustroolarit;

(b)

kaloja ja pääjalkaisia pyytävät pakastustroolarit;

(c)

pieniä pelagisia lajeja pyytävät troolarit;

(d)

nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset ja siima-alukset;

(e)

vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset.

Kolmen ensimmäisen luokan osalta kalastusmahdollisuudet ilmaistaan pöytäkirjan kahtena
ensimmäisenä soveltamisvuonna pyyntiponnistuksena (brt) ja kolmena viimeisenä
soveltamisvuonna saalisrajoituksina (TAC).
•

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Guinea-Bissaun kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen uuden pöytäkirjan
neuvotteleminen tapahtuu AKT-maita koskevan EU:n ulkoisen toiminnan yhteydessä, ja siinä
otetaan huomioon erityisesti unionin tavoitteet demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien
kunnioittamisessa.
1
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Ympäristöneuvosto hyväksynyt 28. helmikuuta 2017.
EUVL L 342, 17.12.2007, s. 5.
EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.
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2.

OIKEUSPERUSTA,
SUHTEELLISUUSPERIAATE

•

Oikeusperusta

TOISSIJAISUUSPERIAATE

JA

Valittu oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, jonka 43 artiklan 2
kohdassa määrätään yhteisestä kalastuspolitiikasta ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v
alakohdassa määrätään asianomaisesta vaiheesta unionin ja kolmansien maiden välisten
sopimusten neuvottelemisessa ja tekemisessä.
•

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Ehdotus kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.
•

Suhteellisuusperiaate

Ehdotus on oikeassa suhteessa tavoitteeseen luoda unionin alusten kolmansien maiden vesillä
harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva, yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 31
artiklassa säädetty oikeudelliset, ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat
kattava hallintokehys. Se on mainittujen säännösten mukainen ja noudattaa mainitun
asetuksen 32 artiklassa vahvistettuja kolmansille maille myönnettävään rahoitustukeen
liittyviä säännöksiä.
3.

JÄLKIARVIOINTIEN,
SIDOSRYHMIEN
VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

•

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

KUULEMISTEN

JA

Komissio toteutti vuonna 2016 Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun väliseen
kalastuskumppanuussopimukseen liittyvän silloisen pöytäkirjan jälkiarvioinnin sekä
pöytäkirjan mahdollista uusimista koskevan ennakkoarvioinnin. Arvioinnin päätelmät
esitetään erillisessä valmisteluasiakirjassa4.
Arvioinnissa pääteltiin, että tonnikalan pyyntiä harjoittava EU:n kalastussektori on erittäin
kiinnostunut kalastamaan Guinea-Bissaun alueella ja että uuden pöytäkirjan avulla voitaisiin
tehostaa seurantaa, valvontaa ja tarkkailua ja parantaa kalastuksen hallintaa kyseisellä
alueella.
•

Sidosryhmien kuuleminen

Arvioinnin yhteydessä kuultiin jäsenvaltioita, kalastusalan edustajia, kansainvälisiä
kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä sekä Guinea-Bissaun kalastusviranomaisia ja
kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kuulemisia on toteutettu myös aavanmeren ja pitkän matkan
laivastojen neuvoa-antavan toimikunnan puitteissa.
•

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Komissio käytti jälki- ja ennakkoarvioinneissa riippumatonta konsulttia yhteisestä
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 31 artiklan 10 kohdan mukaisesti.
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4.

TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Euroopan unionin vuosittainen taloudellinen korvaus 15 600 000 euroa jakautuu seuraavasti:
a) pöytäkirjassa määrättyjen luokkien kalavaroihin pääsystä suoritettava vuotuinen määrä,
joka on pöytäkirjan koko voimassaolon ajan 11 600 000 euroa vuodessa.
b) Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan ja sinisen talouden kehittämiseen
myönnettävä tuki, joka on 4 000 000 euroa vuodessa pöytäkirjan koko voimassaoloajan. Tuki
on sisävesi- ja merikalakantojen kestävää hoitoa koskevan Guinea-Bissaun kansallisen
politiikan tavoitteiden mukaista pöytäkirjan koko voimassaoloajan.
Maksusitoumusten
ja
maksujen
vuotuinen
määrä
vahvistetaan
vuotuisessa
talousarviomenettelyssä, mukaan lukien varaus pöytäkirjoille, jotka eivät ole vielä tulleet
voimaan vuoden alussa5.
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Talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen mukaisesti
(2013/C 373/01).
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NEUVOSTON PÄÄTÖS
Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024)
tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43
artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan
7 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto antoi 17 päivänä maaliskuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 241/20082 Euroopan
yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen,
jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä3; sopimus tuli voimaan 15 päivänä huhtikuuta
2008, sen voimassaoloa jatkettiin ilman eri toimenpiteitä ja se on edelleen voimassa.

(2)

Sopimuksen viimeisimmän pöytäkirjan voimassaolo päättyi 23 päivänä marraskuuta
2017.

(3)

Komissio on neuvotellut Euroopan unionin puolesta sopimuksen täytäntöönpanoa
koskevan uuden pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’. Neuvottelujen päätteeksi
pöytäkirja parafoitiin 15 päivänä marraskuuta 2018.

(4)

Pöytäkirja allekirjoitettiin neuvoston päätöksen 2019/.../EU4 mukaisesti [lisätään
allekirjoituspäivämäärä].

(5)

Pöytäkirjaa on sovellettu väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä.

(6)

Pöytäkirjan tavoitteena on, että Euroopan unioni ja Guinea-Bissaun tasavalta voivat
tehdä tiiviimpää yhteistyötä kestävän kalastuspolitiikan ja kalavarojen vastuullisen
hyödyntämisen edistämiseksi Guinea-Bissaun vesialueilla sekä tukea Guinea-Bissaun
pyrkimyksiä kehittää sinistä taloutta.

(7)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä unionin puolesta.

(8)

Sopimuksen 10 artiklalla perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on valvoa
sopimuksen täytäntöönpanoa. Sekakomitea voi lisäksi hyväksyä tiettyjä pöytäkirjaan
tehtäviä muutoksia. Näiden muutosten hyväksymisen helpottamiseksi komissio olisi
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EUVL C , , s. .
Neuvoston asetus (EY) N:o 241/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan yhteisön ja
Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 75, 18.3.2008, s. 49).
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valtuutettava hyväksymään ne yksinkertaistettua menettelyä noudattaen tietyin
edellytyksin,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen
kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024),
jäljempänä ’pöytäkirja’.
Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä I.
2 artikla
Valtuutetaan komissio tämän päätöksen liitteessä II vahvistettujen säännösten ja edellytysten
mukaisesti hyväksymään unionin puolesta muutokset, jotka sopimuksen 10 artiklalla
perustetussa sekakomiteassa tehdään pöytäkirjaan.
3 artikla
Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus antaa unionin
puolesta sopimuksen 17 artiklassa määrätyt ilmoitukset sen ilmaisemiseksi, että unioni
sitoutuu noudattamaan sopimusta.
4 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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