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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy az európai halászati politikának összhangban kell lennie az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkében foglalt fejlesztési 
célkitűzésekkel, különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend 14. 
fenntartható fejlődési céljában említett, az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 
fenntartható fejlődés érdekében történő megőrzésére és használatára vonatkozó 
célkitűzésekkel;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós hajók hozzáférését – a maximális fenntartható hozam 
elvének megfelelően – ténylegesen a halászati erőforrásokból származó többletre kell 
korlátozni; emlékeztet arra, hogy az európai hajók által folytatott halászat nem 
veszélyeztetheti a helyi lakosság élelmezésbiztonságát;

3. aggódik a halászati erőforrások állapotának pontos meghatározásához szükséges 
megbízható tudományos adatok hiánya miatt; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy a 
túlhalászat elkerülésében fontos szerepe van a halállományok aktuális állapotáról 
tudományos véleményt megfogalmazó közös tudományos csoportoknak; kéri, hogy 
biztosítsanak megfelelő pénzügyi, technikai és emberi erőforrásokat ezeknek a 
csoportoknak, hogy el tudják látni feladataikat és együtt tudjanak működni a regionális 
halászati gazdálkodási szervezetekkel; határozottan ajánlja a halászati kutatás és 
gazdálkodás terén megvalósuló regionális együttműködés megerősítését;

4. felhívja a Bizottságot és Bissau-Guineát, hogy szolgáltassanak pontosabb adatokat a 
régióban folyó ipari halászati tevékenységekről; felhívja a Bizottságot különösen annak 
biztosítására, hogy a bissau-guineai hatóságok átlátható módon kommunikálják azoknak 
a megállapodásoknak az aláírását, amelyek külföldi flották számára hozzáférést 
biztosítanak kizárólagos gazdasági övezetükhöz;

5. nagyobb átláthatóságot követel az uniós források felhasználása tekintetében, és 
szorgalmazza a finanszírozott projektek listájának közzétételét;

6. összehangolt intézkedéseket szorgalmaz a helyi gazdasági fejlődés előmozdítása és a 
tengeri erőforrásoktól függő part menti közösségek megerősítése érdekében; külön 
kiemeli, hogy az ágazati támogatásnak fenntartható módon hozzá kell járulnia a 
kisüzemi és helyi halászati – köztük a feldolgozó – ágazat fejlődéséhez, szem előtt 
tartva különösen a nők és a fiatalok érdekét; felhívja az EU-t, hogy nyújtson technikai 
támogatást a kisüzemi halászat értékláncainak és tanúsítási rendszereinek javításához; 
javasolja, hogy a többéves ágazati program egy része irányuljon a nyomon követés, az 
ellenőrzés és a felügyelet megerősítésére a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászat további terjedésének megakadályozása érdekében; javasolja továbbá, hogy a 
helyi halászközösségeket vonják be az ágazati támogatás keretében végrehajtandó 
intézkedések kidolgozásába; 

7. ösztönzi azon infrastruktúrák fejlesztését, amelyek lehetővé teszik a halászati termékek 
helyben történő kirakodását és hasznosítását annak érdekében, hogy a megállapodás 
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kézzelfogható eredményeket hozzon a helyi és a kisüzemi halászat számára; 
hangsúlyozza, hogy fel kell hívni a helyi közösségek figyelmét a természeti erőforrások 
kezelésének, védelmének és megőrzésének fontosságára a fenntartható fejlődés 
célkitűzéseinek megvalósítása és a szegénység leküzdése érdekében;

8. emlékeztet arra, hogy a nők alapvető fontosságú szerepet játszanak a kisüzemi 
halászatban, különösen a termékek értékesítésében és feldolgozásában; emlékeztet a 
képzések formájában nyújtott támogatások kidolgozásának, illetve a hűtőlánchoz 
kapcsolódó kisméretű infrastruktúrák fejlesztésének fontosságára.

9. ismét hangsúlyozza, hogy a megállapodást Bissau-Guinea szükségleteihez és 
prioritásaihoz kell igazítani; ezzel kapcsolatban felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 
létre egy, a vonóhálós hajók elől lezárt övezetet, hogy ezáltal csökkentse e módszer 
helyi halászokra gyakorolt hatását, és megelőzze, hogy a helyi népesség számára fontos 
fajokat fogjanak ki azokon a területeken, ahol a helyiek halásznak; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására hogy a vonóhálós hajók jelentsék be a járulékos 
fogásokat, fajokra és mennyiségre lebontva; 

10. javasolja, hogy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében az ágazati támogatás az 
egyéb nemzetközi partnerek által Bissau-Guineában finanszírozott egyéb programokat 
kiegészítő jelleggel és azokkal összhangban valósuljon meg.

11. rámutat, hogy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) jelentése szerint Bissau-
Guinea partmenti övezete természeti erőforrásainak hosszú távú megőrzése jelentős 
mértékben hozzájárul a globális biodiverzitás megőrzéséhez, többek között azáltal, hogy 
tojáslerakásra alkalmas területeket biztosít az Afrika Atlanti-partvidékén élő tengeri 
teknősök legnagyobb kolóniái számára, befogadja az Európából évente érkező 
egymillió vándormadarat, valamint élelmet, menedéket és ívóhelyet biztosít a halak és 
rákfélék számára;

12. kiemeli a Bissau-Guinea part menti övezete megújuló természeti erőforrásainak 
megóvására és fenntartható és felhasználására irányuló program fontosságát; felhívja 
Bissau-Guinea politikai és közigazgatási hatóságait, hogy erősítsék meg a tengeri és 
part menti ökoszisztémák védelmére és megóvására irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy biztosítsák a természeti erőforrások fenntartható kezelését és a 
halászati erőforrásoknak a fenntartható fejlesztési menetrenddel összeegyeztethető 
kiaknázását, illetve hogy megoszthassák az e területen bevált gyakorlatokat;

13. emlékeztet arra, hogy Bissau-Guinea, amelynek mangroveerdői az ország területének 
8%-át foglalják el, fontos szerepet játszik a klímavédelem szempontjából, és megállítja 
a déli országok felé terjedő sivatagosodást és part menti eróziót; ismét emlékeztet arra, 
hogy kiemelt fontosságú kérdésként kell kezelni a mangroveerdők és az azoktól függő 
erőforrások megőrzését; emlékeztet általában véve a part menti övezet integrált 
kezelésének fontosságára, amelyet a természeti erőforrások megőrzését és ésszerű 
felhasználását szolgáló eszköznek kell tekinteni a fenntartható fejlődés összefüggésében 
és annak érdekében, hogy hozzájáruljon az ökoszisztémák és fajok megóvásához;

14. emlékeztet arra, hogy a tengeri erőforrások nem szoríthatók határok közé; megjegyzi, 
hogy az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) jelentése szerint 
Délnyugat-Afrikában becslések szerint kilenc halállományt, köztük a Galeoides 
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decatactylust és a Pomadasyst, túlhalásszák; ezért felszólít a régióbeli országokkal 
kötött különböző halászati megállapodások kumulatív hatásának figyelembevételére, a 
regionális és globális halászati irányítási stratégiák harmadik országokkal történő 
megerősítése és a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás érdekében; 
felhívja a nyugat-afrikai államok kormányait, hogy vezessenek be e célt szolgáló 
informatikai rendszereket és erősítsék meg a regionális együttműködést; továbbá ismét 
emlékeztet arra, hogy megfelelő tanúsítási eljárásokat kell kidolgozni az EU-ba irányuló 
halászati termékek kivitelére. 
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