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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 erinrar om att den europeiska fiskeripolitiken måste överensstämma 
med de mål för utveckling som fastställs i artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

2. Europaparlamentet vidhåller att Europeiska unionens fartyg, i överensstämmelse med 
principen om maximal hållbar avkastning, bör få tillgång endast till överskottet av 
fiskeresurser. Parlamentet erinrar om att det fiske som bedrivs av EU-fartyg inte får bli 
ett hot mot lokalbefolkningens livsmedelstrygghet.

3. Europaparlamentet oroar sig över att det saknas tillförlitliga vetenskapliga uppgifter 
med vars hjälp situationen för fiskeresurserna exakt skulle kunna fastställas. 
Parlamentet rekommenderar med kraft ett förstärkt regionalt samarbete kring 
fiskeforskning och styrning av fiske. 

4. Europaparlamentet efterlyser insyn i hur EU-medel används och offentliggörande av 
förteckningen över de projekt som finansierats.

5. Europaparlamentet vidhåller att sektorsstödet på ett hållbart sätt ska bidra till 
utvecklingen av småskaligt och lokalt fiske, särskilt till förmån för kvinnor och 
ungdomar. Parlamentet rekommenderar att de lokala fiskeberoende samhällena får vara 
med och fastställa vilka åtgärder som ska genomföras inom ramen för sektorsstödet.

6. Europaparlamentet uppmanar till att det anläggs infrastruktur med vars hjälp 
fiskeriprodukter kan landas och förädlas på ort och ställe, för att avtalet ska kunna bli 
till konkret nytta för det lokala och småskaliga fisket.

7. Europaparlamentet rekommenderar att sektorsstödet får komplettera och 
överensstämma med andra program som finansieras av andra givare i Guinea-Bissau, 
för att dubbelfinansiering ska undvikas.


