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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Kommissionen bør tage behørigt hensyn til følgende punkter i forbindelse med 
gennemførelsen af aftalen:

1. EU-fartøjer bør kun have adgang til de fiskeressourcer, som Elfenbenskysten ikke har 
kapacitet til at høste (overskudsressourcer), og de bør aldrig omfatte fangster, der 
overstiger det maksimale bæredygtige udbytte. Den lokale befolknings 
ernæringsmæssige behov bør have prioritet med henblik på at forbedre 
fødevaresikkerheden, og det bør være afspejlet i de lokale landingsforpligtelser;

2. Kommissionen bør indtrængende opfordre Republikken Elfenbenskysten til at anvende 
den finansielle modydelse, der er fastsat i protokollen til sektorstøtte, til på en 
bæredygtig måde at styrke landets nationale fiskeriindustri, navnlig ikkeindustrielt 
fiskeri, og derved fremme efterspørgslen efter lokale investerings- og industriprojekter i 
den blå økonomi og skabe lokale arbejdspladser;

3. Kommissionen bør bestræbe sig på i det flerårige sektorprogram, jf. protokollens 
artikel 4, at medtage mål, der:

– fremmer den bæredygtige udvikling af den lokale, navnlig den ikkeindustrielle, 
fiskeri- og fiskeforarbejdningssektor samt andre lokale aktiviteter og partnerskaber, 
der er knyttet til denne sektor;

– fremmer kvinders og unges rolle inden for ikkeindustrielt fiskeri, navnlig ved at 
regulere salg af bifangster og tun af lavere kvalitet (såkaldte "falske fisk"), således at 
en rimelig andel sælges direkte til lokale markedsaktører; 

– styrker tilsynet med og overvågningen og kontrollen af fiskeri i Elfenbenskystens 
farvande ved at udarbejde en sammenhængende beskyttelsesstrategi for den 
eksklusive økonomiske zone og dermed yderligere forebygge ulovligt, urapporteret 
og ureguleret fiskeri og de negative økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger 
deraf;

– sikrer gennemsigtighed i forbindelse med anvendelsen af sektorfinansiering i 
henhold til protokollen med henblik på at overvåge og forbedre absorptionsgraden og 
sikre, at aftalen medfører konkrete resultater til støtte for det lokale fiskeri og den 
lokale befolkning generelt;

4. Kommissionen bør bistå Republikken Elfenbenskysten med at forvalte dens 
absorptionskapacitet af de midler, den har modtaget, så det både sikres, at de anvendes 
optimalt, og at aftalen medfører konkrete resultater for det lokale fiskeri og den lokale 
befolkning generelt;

5. mulighederne for at ansætte AVS-sømænd på EU-fartøjer i henhold til protokollen bør 
udnyttes fuldt ud, og sømænd fra Elfenbenskysten bør gives prioritet;
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6. Kommissionen bør bestræbe sig på at sikre, at overvågningen og evalueringen af de 
aktiviteter, der er fastsat i protokollen og i det deraf følgende flerårige sektorprogram, 
opretholdes med henblik på at sikre bæredygtige praksisser, arbejdsmarkedslovgivning 
og anstændige arbejdsvilkår samt den beskyttelse af menneskerettighederne, der er 
fastsat i aftalen. Parlamentet og Rådet bør forelægges en årlig rapport med henblik på at 
fremme gennemsigtighed og sikre, at det budget, der er afsat til støtte for 
fiskeripolitikken i Elfenbenskysten, anvendes til dette formål. Ved udarbejdelsen af 
rapporten bør der også tages hensyn til de regionale aspekter, således at virkningerne af 
de fiskeriaftaler, som EU indgår i regionen, og deres indvirkning på fiskeriaftalen med 
Elfenbenskysten, kan bliver tydelige.
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