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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att samtidigt som det bedrivs överfiske och samtidigt 
som EU arbetar för målen om hållbar utveckling, särskilt mål 14 om bevarande och ett 
hållbart nyttjande av haven och de marina resurserna i syfte att uppnå en hållbar 
utveckling, motsvarar den nya referensfångstmängden en ökning med 60 % jämfört med 
det nuvarande protokollet. Parlamentet efterlyser därför en mycket noggrann 
övervakning av fiskebestånden, med särskild hänsyn till pelagiska hajarter, som enligt 
forskarna är väldigt sårbara.

2. Europaparlamentet begär att det i samtliga partnerskapsavtal om hållbart fiske 
uttryckligen ska skrivas in att EU:s fjärrfiskeflotta är skyldig att vidta åtgärder för att 
minska bifångsterna.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Kap Verde att lämna mer exakta 
uppgifter om hur de olika fiskeavtalen i den berörda exklusiva ekonomiska zonen 
sammantaget påverkar fiskeresurserna liksom utvecklingen av verksamhet med 
koppling till industrifisket i området.

4. Europaparlamentet anser, med tanke på de många utmaningar som Kap Verde måste 
hantera, att detta protokoll och den ekonomiska ersättningen bör bidra till följande 
prioriteringar: 

– Främja en hållbar blå ekonomi genom att stödja det lokala småskaliga fisket, 
kylkedjan, moderniseringen av hamninfrastrukturer, hygien och 
livsmedelssäkerhet samt kvinnors och unga människors ställning i det lokala 
fisket, eftersom kvinnor och unga människor spelar en viktig roll i saluföringen 
och beredningen. 

– Stödja det småskaliga fisket och i högre grad involvera de lokala fiskesamhällena 
i arbetet med att fastställa insatser som ska genomföras med sektorstöd, t.ex. 
genom tillhandahållande av stöd i form av utbildning.

– Förbättra kunskaperna och det vetenskapliga samarbetet i denna havsregion 
genom att låta lokala forskare gå ombord på fartyg som är verksamma i denna 
zon, med hänvisning till FN:s årtionde för havsforskning och hållbarhet (2021–
2030) för att upplysa lokalbefolkningen om dessa kunskaper och om hur de kan 
utnyttjas.

– Främja ekonomisk utveckling på det lokala planet och stärka kustsamhällen 
som är beroende av marina resurser. 

– Delta i ett ambitiöst bidrag från EU och Kap Verde till det internationella 
årtiondet för havsforskning och hållbarhet. 

– Inom ramen för sektorstödet stärka uppföljningen, kontrollen och 
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övervakningen av fisket för att förebygga olagligt, orapporterat och oreglerat 
fiske, särskilt genom en förbättring av styrningen, stärkandet av de lokala 
aktörernas kapacitet, utbildningen av och samarbetet med den lokala 
förvaltningen, men också genom att stödja införandet av innovativ 
övervakningsteknik såsom ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg, vilket 
är särskilt viktigt för små öar som måste förvalta fiskeverksamhet i sina exklusiva 
ekonomiska zoner på 200 sjömil. 

– Möjliggöra för EU och Republiken Kap Verde att, i enlighet med protokollets 
mål, samarbeta närmare kring främjandet av en politik för hållbart fiske och ett 
ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Kap Verdes vatten, samtidigt som alla 
former av överexploatering i Kap Verdes exklusiva ekonomiska zon undviks. 

– Bekämpa föroreningar genom att stödja lokala fiskares insamling av plast. 

5. Europaparlamentet efterlyser insyn i hur EU:s sektoriella finansiering används för att 
möjliggöra bättre spårning. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ett närmare 
samarbete mellan kommissionens olika berörda avdelningar och föreslår att unionens 
delegation i Kap Verde skulle kunna bidra till uppföljningen av protokollet. 

6. Europaparlamentet påminner om att EU alltid bör utgå från transparenta vetenskapliga 
uppgifter när beslut fattas beträffande ett förnyande av protokollet, för att EU ska kunna 
fullgöra sina miljöåtaganden.

7. Europaparlamentet trycker på att detta avtal måste anpassas till Kap Verdes behov och 
prioriteringar, särskilt de som anges i Kap Verdes plan för den blå ekonomin.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det i den övergripande 
panafrikanska politiska ramen för fiske uttryckligen föreskrivs att fler berörda parter 
(civilsamhället, lokala fiskesamhällen, forskare) från båda sidor ska delta i 
förhandlingarna och i genomförandet av protokollet.

9. Europaparlamentet rekommenderar att detta avtal anpassas så att det ligger i linje med 
andra program som finansieras av andra givare och internationella partner, t.ex. 
Världsbanken, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation eller Afrikanska 
utvecklingsbanken, för att undvika överlappningar och informera allmänheten om hur 
olika projekt finansieras.

10. Europaparlamentet erinrar om att de marina resurserna är gränsöverskridande. 
Parlamentet begär därför att hänsyn ska tas till de sammanlagda effekterna av de olika 
fiskeavtalen i länderna i regionen, i syfte att stärka de regionala och globala strategierna 
för fiskeriförvaltning med tredjeländer.
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