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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av 
partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-
Bissau (2019–2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (08928/2019),

– med beaktande av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan 
Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (08894/2019),– med 
beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och artikel 218.7, i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C9-0011/2019), 

– med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den …1, om utkastet till 
beslut,

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet,

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Republiken Guinea-Bissau.

1 Antagna texter, P9_TA(0000)0000.
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KORTFATTAD MOTIVERING

Republiken Guinea-Bissau

Guinea-Bissau är ett land med 1,8 miljoner invånare som tillhör elva olika etniska grupper. 
Hälften av befolkningen bor i städer, och denna siffra förväntas öka. Omkring 60 procent av 
befolkningen är under 25 år. Inte bara födelsetalen är höga utan även barnadödligheten är hög 
(54,8 dödsfall på tusen födslar). Över 40 procent av befolkningen kan inte läsa och skriva. 
Landet ligger på plats 178 av sammanlagt 188 länder på FN:s index för mänsklig utveckling 
(UNDP, 2015).

Traditionellt sett har landet alltid varit beroende av sina inhemska naturresurser. Jordbruket 
står för 56 procent av landets BNP och för 90 procent av exporten, och är baserat på en enda 
produkt, nämligen acajounöten. En av landets utmaningar är utan tvekan att diversifiera 
produktionen.

Trots den relativt sett rika förekomsten av fisk i landets exklusiva ekonomiska zon bidrar 
fiskerisektorn i relativt liten utsträckning till Guinea-Bissaus välstånd. Den står för bara 
3,5 procent av BNP.

2008 kom nästan en tredjedel av de offentliga intäkterna från så kallade internationella givare, 
och EU stod för nästan en tredjedel av detta stöd. De belopp som tillhandahålls via 
partnerskapsavtalet om hållbart fiske (i dess senaste version) mellan EU och Guinea-Bissau 
som ersättning för tillträde till bestånden utgör ett betydande tillskott till landets offentliga 
finanser.

Bristerna i den offentliga intäktsstrukturen kommer sannolikt att förvärras när de unilateralt 
beviljade förmånstullarna upphör och de så kallade ekonomiska partnerskapsavtalen träder 
i kraft, vilket utöver andra hinder för landets utveckling innebär en risk för intäktsbortfall.

En vidsträckt kontinentalsockel, som fylls på av floder, och den årstidsbetonade 
uppvällningen bidrar till den rika förekomsten av såväl kustnära som havslevande fiskbestånd.

De främsta bestånden av kommersiellt värde omfattar bottenlevande arter, små pelagiska 
arter, stora pelagiska vandrande arter, kräftdjur (räkor, inklusive djuphavsräkor) och 
bläckfiskar (kalamarer och vanlig åttaarmad bläckfisk).

Flera tusentals fiskare (antalet varierar beroende på uppgifter) och deras familjer lever av det 
småskaliga fisket, inbegripet husbehovsfisket. Några av dessa fiskare kommer från 
grannländerna. Tre fjärdedelar av de omkring 1 500 fartyg som var registrerade för tio år 
sedan var kanotliknande båtar (gjorda av trädstammar).

Handeln med fiskeriprodukter med EU ligger nere på grund av att Guinea-Bissau trots sina 
ansträngningar inte uppfyller EU:s sanitära bestämmelser. Förhoppningsvis kommer denna 
situation att förändras genom att Guinea-Bissaus kapacitet på detta område stärkts, tack vare 
inrättandet av ett analys- och kvalitetskontrollinstitut (i juli 2014) och ackrediteringen av detta 
institut efter en lång process. 



PR\1188755SV.docx 7/9 PE641.178v01-00

SV

Avtalet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau

Det första avtalet om fiske mellan Republiken Guinea-Bissau och Europeiska gemenskapen 
ingicks 1980. Sedan dess har fiskeflottorna i EEG:s/EU:s medlemsstater haft tillträde till 
fiskemöjligheterna i detta lands vatten. 2007 undertecknade parterna partnerskapsavtalet om 
hållbart fiske. Sedan dess har flera på varandra följande genomförandeprotokoll automatiskt 
förnyats och/eller förhandlats fram. Efter en militärkupp hävdes avtalet tillfälligt på initiativ 
av EU mellan april 2012 och oktober 2014. Under de senaste förhandlingarna om protokollet 
har man belyst behovet av en översyn av den ekonomiska ersättningen för de fiskemöjligheter 
som EU:s flottor tillförsäkras genom avtalet.

Det föreliggande protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU 
och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) tillämpas provisoriskt sedan det undertecknades 
den 15 november 2018. Detta fiskeavtal gör det möjligt för fartyg från olika EU-
medlemsstater att fiska i Guinea-Bissaus vatten. 

I protokollet fastställs fiskemöjligheter inom följande kategorier: räktrålare med 
frysanläggning, fiske- och bläckfisktrålare med frysanläggning, trålare för små pelagiska 
arter, notfartyg och fartyg för fiske med flytlinor för tonfiskfiske med frysanläggning samt 
fartyg för tonfisk som bedriver spöfiske med fasta linor. När det gäller de första tre 
kategorierna uttrycks fiskemöjligheterna i form av fiskeansträngning (bruttoregisterton) för de 
första två åren och i form av fångstbegränsning (TAC) för de sista tre åren. 

Avtalet täcker in tonfisk, bläckfisk, räkor och bottenlevande arter. Avtalet är ett i raden av 
avtal om tonfisk i Västafrika och är ett av enbart tre avtal om flera arter som finns i området 
(de andra två avser Marocko och Mauretanien).

De fastställda fiskemöjligheterna bygger på de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena 
och på rekommendationerna från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i 
Atlanten (Iccat). 

EU:s bidrag omfattar fartygsägarnas betalningar och EU:s offentliga ekonomiska ersättning. 
EU:s årliga offentliga ekonomiska ersättning uppgår till 15 600 000 euro och utgörs av 
följande:

(a) Ett belopp för tillträde till fiskbestånden för de kategorier som fastställs i protokollet, 
vilket uppgår till 11 600 000 euro per år under hela den tid som protokollet är i kraft. 

(b) Stöd till utvecklingen av Guinea-Bissaus fiskeripolitik och av landets blå ekonomi, 
motsvarande ett belopp på 4 000 000 euro per år under hela den tid som protokollet är i kraft.

Föredraganden hoppas att det nya protokollet kommer att göra det möjligt för EU och 
Republiken Guinea-Bissau att samarbeta bättre, i syfte att främja ett hållbart utnyttjande av 
fiskbestånden i Guinea-Bissaus vatten och stödja landets insatser för att utveckla den 
nationella fiskerisektorn och närliggande sektorer. 

Det föregående protokollet gav endast medelmåttiga resultat. För varje euro som investerades 
genom avtalet genererades 2,02 euro i totalt mervärde: 42 procent för EU, 38 procent för 
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AVS-länderna och 20 procent för Guinea-Bissau. Det är således fullt förståeligt och rimligt att 
Guinea-Bissaus myndigheter hoppas på att kunna stärka sin kapacitet att behålla det mervärde 
som avtalet genererar.

Trots att EU har haft fiskeavtal med Guinea-Bissau sedan i början av 1980-talet har den del av 
dessa avtal som avser utvecklingssamarbete (sektorstöd) lett till beklagansvärt få resultat. Den 
lokala fiskerisektorn och närliggande verksamheter har därför inte utvecklats i någon större 
utsträckning.

Till följd av bristen på infrastruktur landas, bereds och saluförs fångsterna från EU:s fartyg 
inte i Guinea-Bissau, utan i första hand används hamnen i Dakar, Senegal.

Investeringar som nyligen har gjorts av Afrikanska utvecklingsbanken och andra investerare 
(exempelvis Kina) i infrastruktur och i en fiskehamn för småskaligt fiske (landning och 
beredning) i Alto Bandim, utgör en möjlighet för landet, men är inte tillräckliga för att 
tillgodose behoven. Särskilt betydelsefullt skulle det vara att utveckla infrastruktur för 
landning, lagring och beredning av fisk som kan användas av den industriella flotta som fiskar 
i Guinea-Bissaus vatten, inte bara för denna verksamhet utan även för utvecklingen av landets 
fiskerinäring, vilket även skulle göra det möjligt att skapa marknader, distributions- och 
saluföringskanaler samt kvalitetsanalysinstitut. 

Föredraganden menar att avtalet bör bidra till att förbättra landets operativa oberoende, stödja 
dess utvecklingsstrategi och garantera dess självständighet. 

Föredraganden rekommenderar således att parlamentet ska godkänna ingåendet av detta 
protokoll, med tanke på hur viktigt det är för Guinea-Bissau och för de EU-flottor som fiskar i 
landets vatten.

Föredraganden anser dock att detta avtal, dess resultat och dess framtidsperspektiv måste 
utvärderas och synas mer i detalj. Med tanke på parlamentets roll och befogenheter på detta 
område anser föredraganden det vara både lämpligt och nödvändigt att anta en resolution som 
inte avser lagstiftning om detta avtal, i syfte att formulera synpunkter och rekommendationer 
som kommissionen bör ta i beaktande under den tid som det innevarande protokollet är i kraft 
(något som kommissionen tyvärr inte har alltid har gjort).

Utöver annat som redan har nämnts skulle föredraganden särskilt vilja lyfta fram följande 
aspekter.

Avtalet bör främja en verkligt hållbar utveckling av Guinea-Bissaus fiskerisektor samt av 
andra närliggande näringar och verksamheter, och det mervärde som stannar i landet som ett 
resultat av utnyttjandet av landets naturresurser måste höjas.

Det krävs en bättre samordning mellan det sektorstöd som ges inom ramen för fiskeavtalet 
och de instrument som är tillgängliga vad gäller utvecklingssamarbete, särskilt Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF), antingen genom relevant nationell programplanering eller genom 
den regionala programplaneringen för Västafrika. Föredraganden tar tillfället i akt att 
uppmärksamma kommissionen på behovet av att genom EUF göra det möjligt att främja 
studier, projekt och uppförande av infrastruktur till stöd för fisket, särskilt en hamn för 
industriellt fiske med kapacitet att landa, lagra och bereda fisk. 
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Föredraganden anser att kommissionen måste vidta nödvändiga åtgärder – vilket inbegriper 
en eventuell översyn och en höjning av avtalets sektorstöd liksom framtagandet av nya och 
bättre former för att höja stödets utnyttjandegrad – i syfte att vända den trend med bristande 
utnyttjande som har varit förhärskande de senaste årtiondena. Det krävs ihållande insatser för 
att de positiva framsteg som har skett under de senaste åren ska kunna leda fram till 
betydande och varaktiga resultat.

Precis som för andra länder i regionen krävs det detaljerade och mer tillförlitliga uppgifter om 
fångster, om fiskbeståndens bevarandestatus och, rent allmänt, om ekosystemens tillstånd. I 
den mån det är möjligt måste Guinea-Bissau få hjälp med att utveckla den kapacitet som 
krävs för att landet på egen hand ska kunna ta fram sådana uppgifter. Samma sak gäller även 
för kapaciteten att övervaka och kontrollera landets exklusiva ekonomiska zon, med tanke på 
att kampen mot det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket (IUU-fiske) fortsätter att 
vara en utmaning.

Slutligen betonar föredraganden att Europaparlamentet i samtliga skeden bör informeras 
fullständigt och omedelbart om allt som rör detta protokoll, dess förnyelse och dess 
genomförande, enligt de villkor som anges i den resolution som inte avser lagstiftning som 
åtföljer denna rekommendation.


