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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat het Europees visserijbeleid coherent moet zijn met de 
ontwikkelingsdoelstellingen, zoals vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie;

2. onderstreept dat de toegang van vaartuigen uit de Europese Unie daadwerkelijk beperkt 
moet zijn tot het overschot aan visbestanden in overeenstemming met het beginsel van 
de maximale duurzame vangst; herinnert eraan dat de vangst door Europese vaartuigen 
geen bedreiging mag vormen voor de voedselzekerheid van de plaatselijke bevolking;

3. is verontrust over het ontbreken van betrouwbare wetenschappelijke gegevens waarmee 
de staat van de visbestanden nauwkeurig kan worden bepaald; beveelt ten stelligste aan 
de regionale samenwerking inzake onderzoek en beheer van de vangsten te versterken; 

4. dringt aan op transparantie bij het gebruik van de gelden van de Europese Unie en de 
publicatie van de lijst van gefinancierde projecten;

5. dringt erop aan dat de sectorale steun op duurzame wijze bijdraagt aan de ontwikkeling 
van de ambachtelijke en plaatselijke visserijsector, met name ten behoeve van vrouwen 
en jongeren; beveelt aan de plaatselijke vissersgemeenschappen te betrekken bij de 
afbakening van te nemen maatregelen in het kader van de sectorale steun;

6. moedigt ertoe aan infrastructuren op te zetten waarmee de aanlanding en valorisatie van 
de visserijproducten ter plaatse mogelijk worden gemaakt, opdat de overeenkomst 
concrete voordelen voor de plaatselijke en ambachtelijke visserij oplevert;

7. beveelt aan de sectorale steun te verlenen als aanvulling op en in samenhang met 
programma’s die in Guinee-Bissau door andere donoren worden gefinancierd teneinde 
dubbele financiering te voorkomen.


