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KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau 
är ett blandat avtal som trädde i kraft den 15 april 2008. Det senaste protokollet trädde i kraft 
den 24 november 2014 och löpte ut den 23 november 2017.

Precis som det föregående protokollet måste det nya protokollet som täcker perioden 2019–
2024 vara förenligt med förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, i vilken 
betydelsen av hållbart fiske och god förvaltning betonas samtidigt som vikten av samstämdhet 
mellan den gemensamma fiskeripolitiken och målen för EU:s utvecklingssamarbete erkänns.

Det ekonomiska bidrag som avsatts till det nya protokollet uppgår till 15,6 miljoner euro per 
år. Detta totalbelopp är uppdelat i ett årligt belopp på 11,6 miljoner euro för tillträde till 
fiskeresurserna för de kategorier som fastställs i protokollet och ett belopp på 4 miljoner euro 
per år för stöd till utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken och den blå ekonomin i 
Guinea-Bissau.

När det gäller sektorsstödet bör det noteras att detta belopp bör göra det möjligt att bidra till 
genomförandet av den nationella fiskeristrategin och den blå ekonomin, särskilt genom en 
förstärkning av övervakningen, kontrollen och tillsynen av fisket, fördjupning av de 
vetenskapliga kunskaperna om fiskeresurser, stöd till lokalsamhällen, utveckling av 
infrastruktur, förstärkning av det internationella samarbetet och stöd till den blå ekonomin.

Föredraganden anser att det nya protokollet kan främja ett ansvarsfullt och hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna och att det är förenligt med målen för avtalen om hållbart fiske 
och utvecklingssamarbetet.

Föredraganden understryker betydelsen av insatser för att skydda ekosystemen och hålla 
fiskbestånden över nivåerna för maximalt hållbart uttag, eftersom större fiskbestånd är en 
förutsättning för utvecklingen av fiskesamhällen vid kusterna i enlighet med FAO:s frivilliga 
riktlinjer för hållbart, småskaligt fiske. 

Större vikt bör läggas vid att stärka kontrollen och övervakningen av fiskeverksamheten för 
att mer effektivt bekämpa olagligt fiske.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om 
genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Guinea-Bissau (2019–2024).
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