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FORSLAG

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

1. påpeger, at den europæiske fiskeripolitik skal være i overensstemmelse med de 
udviklingsmål, der er fastsat i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og navnlig de målsætninger, der er omhandlet i 2030-dagsordenens mål 
14 for bæredygtig udvikling om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og 
deres ressourcer med henblik på en bæredygtig udvikling;

2. insisterer på, at EU-fartøjernes adgang reelt begrænses til de overskydende 
fiskeressourcer i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte; 
minder om, at de europæiske fartøjers fiskeri ikke må bringe de lokale befolkningers 
fødevaresikkerhed i fare;

3. er bekymret over manglen på pålidelige videnskabelige data med henblik på en nøjagtig 
fastlæggelse af fiskeressourcernes tilstand; fremhæver i denne forbindelse betydningen 
af de fælles videnskabelige grupper, der har til opgave at afgive videnskabelige 
udtalelser om fiskebestandenes tilstand for at undgå overfiskning; opfordrer til, at disse 
grupper tildeles passende økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer til at udføre 
deres opgaver og samarbejde med de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer 
(RFFO'er); anbefaler kraftigt at styrke det regionale samarbejde inden for forskning i og 
forvaltning af fiskebestande;

4. opfordrer Kommissionen og Guinea-Bissau til at fremlægge mere detaljerede 
oplysninger om udviklingen af aktiviteter relateret til industrielt fiskeri i regionen; 
opfordrer navnlig Kommissionen til at sikre, at Guinea-Bissaus myndigheder 
kommunikerer på en gennemsigtig måde med oplysninger om undertegnelse af andre 
aftaler, der giver udenlandske flåder mulighed for at få adgang til deres eksklusive 
økonomiske zone;

5. opfordrer til gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af EU-midler og 
offentliggørelsen af listen over finansierede projekter;

6. opfordrer til øget indsats med henblik på at fremme lokal økonomisk udvikling og 
styrke kystsamfund, der er afhængige af havets ressourcer; understreger navnlig, at 
sektorstøtte bør bidrage på en bæredygtig måde til udviklingen af den ikkeindustrielle 
og den lokale fiskerisektor, og navnlig bør komme kvinder og unge til gode; opfordrer 
EU til at yde teknisk bistand for at forbedre værdikæder og certificeringsordninger for 
småfiskeri; anbefaler, at en del af det flerårige sektorprogram afsættes til aktiviteter med 
henblik på at styrke tilsyn, kontrol og overvågning, navnlig som et middel til at 
forhindre ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri; anbefaler desuden, at lokale 
fiskersamfund inddrages i fastlæggelsen af de foranstaltninger, der skal gennemføres 
inden for rammerne af sektorstøtten; 

7. tilskynder til udvikling af infrastruktur, der gør det muligt at foretage landinger og 
bjærgning af fiskevarer på stedet, således at aftalen giver håndgribelige resultater for det 
lokale og ikkeindustrielle fiskeri; understreger betydningen af at gøre lokalsamfundene 
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opmærksomme på forvaltning, beskyttelse og bevarelse af naturressourcer med henblik 
på at nå målene om bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom;

8. minder om den vigtige rolle, som kvinder inden for ikke-industrielt fiskeri spiller, 
navnlig inden for markedsføring og forarbejdning af produkter; minder om betydningen 
af at udvikle støtte i form af uddannelse eller små infrastrukturer i kølekæden;

9. insisterer på, at aftalen bør tilpasses til Guinea-Bissaus behov og prioriteter; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at oprette en zone, der er lukket for kysttrawlere, 
for at mindske deres indvirkning på lokale fiskere og forhindre, at arter, der er vigtige 
for den lokale befolkning, fanges i områder, hvor lokalbefolkningen fisker; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at trawlere anmelder bifangster — efter art og mængde; 

10. anbefaler, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at sektorstøtten supplerer og ydes i 
sammenhæng med andre programmer, der finansieres af andre internationale partnere i 
Guinea-Bissau, for at undgå dobbeltfinansiering;

11. påpeger, at den langsigtede bevarelse af Guinea-Bissaus naturlige ressourcer i 
kystzonen ifølge en rapport fra Den Internationale Naturværnsunion (IUCN) yder et 
vigtigt bidrag til bevarelse af den globale biodiversitet, bl.a. ved at stille 
æglægningsområder til rådighed for de største kolonier af havskildpadder på Afrikas 
Atlanterhavskyst, ved at modtage en million trækfugle fra Europa hvert år og ved at 
give næring, ly og yngleplads til fisk og krebsdyr;

12. understreger betydningen af programmet for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de 
vedvarende naturressourcer i Guinea-Bissaus kystzone; opfordrer de politiske og 
administrative myndigheder i Guinea-Bissau til at intensivere foranstaltningerne til 
beskyttelse og bevarelse af hav- og kystøkosystemer med henblik på at sikre en 
bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og en bæredygtig udnyttelse af 
fiskeressourcerne, der er forenelig med målene for bæredygtig udvikling og udveksling 
af bedste praksis på dette område;

13. minder om, at Guinea-Bissau, hvis mangroveskove dækker 8 % af landets territorium, 
fungerer som klimabuffer og bremser udvidelsen af ørkendannelsen til de sydlige lande 
og kysterosion; gentager, at det er vigtigt at prioritere bevarelse af mangrover og de 
ressourcer, der er afhængige af dem; minder mere generelt om betydningen af en 
integreret forvaltning af kystzonen, der bør ses som et instrument til bevarelse og 
rationel udnyttelse af naturressourcerne i forbindelse med bæredygtig udvikling og med 
henblik på at bidrage til bevarelsen af økosystemer og arter;

14. minder om, at havets ressourcer er af grænseoverskridende karakter; bemærker, at det i 
det sydvestlige Afrika ifølge en rapport fra FN's Levnedsmiddel- og 
Landbrugsorganisation (FAO) er blevet anslået, at ni fiskebestande er overfiskede, 
herunder Galeoides decadactylus og Pomadasys-slægten; opfordrer derfor til, at der 
tages hensyn til de samlede virkninger af de forskellige fiskeriaftaler, der er indgået 
med landene i regionen, med henblik på at styrke de regionale og globale strategier for 
fiskeriforvaltning med tredjelande og sikre en bæredygtig forvaltning af 
fiskeriressourcerne; opfordrer regeringerne i de vestafrikanske stater til at oprette 
informationssystemer til dette formål og til at intensivere deres regionale samarbejde; 
minder endvidere om, at det er nødvendigt at udvikle passende certificeringsprocedurer 
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for eksport af fiskevarer til EU.
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