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EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER 
LAGSTIFTNING

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))

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 och 218.7 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (C9-0011/2019),

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...1 om utkastet till beslut,

– med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

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

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0000/2019), och av följande 
skäl:

A. Det allmänna målet med partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Guinea-
Bissau är att öka samarbetet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau, till fördel för 
båda parter, genom att främja en politik för hållbart fiske och ett hållbart utnyttjande 
av fiskbestånden i Guinea-Bissaus exklusiva ekonomiska zon, utöver utvecklingen av 
Guinea-Bissaus fiskerisektor.

B. Utnyttjandet av fiskemöjligheterna enligt det tidigare partnerskapsavtalet om hållbart 
fiske betraktas överlag som tillfredsställande.

C. I förhållande till de olika partnerskapsavtal om hållbart fiske som EU har ingått med 
tredjeländer har partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Guinea-Bissau 
kommit att få stor betydelse och är för närvarande det tredje viktigaste avtalet om man 
ser till de belopp som avses, till vilket man måste lägga det faktum att avtalet 
möjliggör tillträde till blandfiske.

D. Bidraget från Guinea-Bissaus fiskerisektor till landets välstånd är mycket lågt 
(3,5 procent av BNP 2015), trots att de belopp som tillhandahålls via 
partnerskapsavtalet om hållbart fiske som ersättning för tillträde till bestånden utgör 

1 Antagna texter, P9_TA(0000)0000.
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ett betydande tillskott till landets offentliga finanser.

E. Under den tid som protokollet är i kraft kommer fiskemöjligheterna att fastställas på 
två olika sätt: under de två första åren i form av fiskeansträngning (mätt i 
bruttoregisterton) och under de tre sista åren i form av total tillåten fångstmängd 
(TAC, mätt i ton). Denna övergång bör under protokollets två första år åtföljas av ett 
elektroniskt system för fångstrapportering och behandling av fångstuppgifter.

F. 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) varken medfört att 
den lokala fiskerisektorn utvecklats i någon större utsträckning eller att närliggande 
näringar och verksamheter utvecklats.

G. För att främja utvecklingen inom Guinea-Bissaus fiskerisektor måste bristerna i 
grundläggande infrastruktur såsom hamnar, landningsplatser och anläggningar för 
lagring och beredning av fisk åtgärdas.

H. EU:s handel med fiskeriprodukter från Guinea-Bissau ligger nere sedan många år på 
grund av att Guinea-Bissau inte uppfyller EU:s sanitära bestämmelser. Förseningarna i 
förfarandet med att certifiera analysinstitutet utgör det främsta hindret för export av 
fiskeriprodukter från Guinea-Bissau till EU.

I. Det är fullt motiverat att Guinea-Bissaus myndigheter strävar efter att behålla en större 
del inom landet av det mervärde som genereras genom utnyttjandet av fiskbestånden i 
landets exklusiva ekonomiska zon, med tanke på att större delen av detta mervärde i 
dagsläget inte stannar i landet.

J. Det har skapats mycket få direkta anställningar i fiskerisektorn i Guinea-Bissau, även 
om man räknar in de lokala besättningarna på fartygen (antalet lokala besättningsmän 
är lägre nu än när det föregående protokollet var i kraft).

K. Bekämpningen av IUU-fisket (olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) i Guinea-
Bissaus territorialvatten har gått framåt, tack vare skärpta övervakningsåtgärder inom 
landets exklusiva ekonomiska zon, särskilt åtgärder som kan tillskrivas Fiscap 
(övervakning och kontroll av fiskeverksamheten) som omfattar en observatörskår och 
snabbgående patrullfartyg; trots detta finns det dock fortfarande luckor och brister som 
måste åtgärdas, bl.a. beträffande det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg 
(VMS).

L. Det har gjorts framsteg i förtecknandet av bottenlevande bestånd i Guinea-Bissaus 
exklusiva ekonomiska zon, särskilt rapporten från kampanjen för utvärdering av de 
bottenlevande bestånden i Guinea-Bissaus exklusiva ekonomiska zon från 
januari 2019.

M. Parlamentets tidigare rekommendationer har inte på ett tillfredsställande sätt 
införlivats i det nuvarande protokollet.

N. Europaparlamentet bör omedelbart få ta del av all information, i alla skeden, om de 
förfaranden som avser protokollet eller dess förnyelse.
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1. Europaparlamentet framhäver betydelsen av partnerskapsavtalet om hållbart fiske 
mellan EU och Guinea-Bissau, såväl för Guinea-Bissau som för de EU-flottor som 
fiskar i Guinea-Bissaus vatten. Parlamentet understryker att det finns utrymme för 
större förbättringar av samarbetet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau och anser att 
man måste sikta bortanför de framsteg som åstadkommits via tidigare protokoll om 
genomförande av detta avtal.

2. Europaparlamentet anser att målen med partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan 
EU och Guinea-Bissau har uppnåtts i varierande grad: å ena sidan har avtalet gett och 
fortsätter att ge EU:s fartyg omfattande fiskemöjligheter i Guinea-Bissaus exklusiva 
ekonomiska zon, fiskemöjligheter som utnyttjas i hög grad av EU:s fartygsägare, men 
å andra sidan har utvecklingen av den lokala fiskerisektorn på det stora hela varit 
otillräcklig och otillfredsställande.

3. Europaparlamentet anser att en övergång inom förvaltningen av fiskemöjligheterna 
(från en förvaltning som bygger på fiskeansträngning till en förvaltning som utgår från 
total tillåten fångstmängd) utgör en utmaning för det här protokollet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utan dröjsmål främja en korrekt och effektiv övergång, 
som noggrant ger akt på att det elektroniska systemet för fångstrapportering och för 
behandling av fångstuppgifter är tillförlitligt och effektivt.

4. Europaparlamentet framhåller att det behövs avsevärda framsteg vad gäller 
utvecklingen av Guinea-Bissaus fiskerisektor, inklusive av närliggande näringar och 
verksamheter, och uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder – vilket 
kan inbegripa en översyn och en utökning av den del av avtalet som avser sektorstöd, 
tillsammans med skapandet av förutsättningar för att höja stödets utnyttjandegrad – 
i syfte att garantera att man inte följer i samma hjulspår som under de senaste 
decennierna.

5. Europaparlamentet anser att partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och 
Guinea-Bissau inte kommer att nå sina mål om det inte bidrar till att öka det mervärde 
som stannar inom Guinea-Bissau till följd av utnyttjandet av landets fiskbestånd. 
Parlamentet anser att EU i första hand bör stödja följande områden, och att det för 
detta ändamål måste mobiliseras nödvändigt tekniskt och ekonomiskt stöd:

a. Förbättringar av den institutionella kapaciteten. 

b. Uppförande av infrastruktur för fisket och närliggande verksamheter, 
exempelvis hamnar (för industriellt och icke-industriellt fiske), anläggningar 
för landning, lagring och beredning av fisk, marknader, distributions- och 
saluföringsstrukturer, kvalitetsanalysinstitut.

c. Förbättringar av de lokala fiskeriföretagens kapacitet genom främjande av 
fiskarorganisationer.

d. Utbildning av de yrkesverksamma inom fisket. 

e. Erkännande och uppgradering av kvinnornas roll inom fisket, tillsammans med 
en förbättring av deras organisationsgrad.
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6. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att i 
sin utvecklingspolitik och sin politik för officiellt utvecklingsbistånd beakta att 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) och det sektorstöd som föreskrivs i 
partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Guinea-Bissau måste komplettera 
varandra och vara helt och hållet samordnade, i syfte att stärka den lokala 
fiskerinäringen och garantera att Guinea-Bissau utan hinder kan utöva sin rätt till 
självbestämmande över sina resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen att genom 
EUF och andra relevanta instrument underlätta för de åtgärder som krävs för att 
tillhandahålla infrastruktur som på grund av sin storlek och kostnad inte kan uppföras 
enbart med hjälp av sektorstöd från partnerskapsavtalet om hållbart fiske, vilket bl.a. 
gäller för fiskehamnar (för industriellt och icke-industriellt fiske).

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera ett snabbt fastställande av 
villkoren för export av fiskeriprodukter från Guinea-Bissau till EU, i synnerhet 
beträffande kontrollen av de sanitära kraven och certifieringen av analysinstitutet 
(CIPA), med tanke på att det gällande förbudet utgör ett avsevärt hinder för 
utvecklingen av den lokala fiskerisektorn och därmed för möjligheten att uppnå målen 
i partnerskapsavtalet om hållbart fiske.

8. Europaparlamentet framhåller behovet av att öka bidraget via partnerskapsavtalet om 
hållbart fiske till skapandet av både direkta och indirekta lokala arbetstillfällen, både 
på de fartyg som verkar inom ramen för partnerskapsavtalet och inom verksamhet 
knuten till fisket i både tidigare och senare led. Parlamentet anser att medlemsstaterna 
kan spela en viktig roll för och delta aktivt i kapacitetsuppbyggnads- och 
utbildningsinsatserna, i avsikt att uppnå detta mål.

9. Europaparlamentet anser att det behövs fler och bättre uppgifter om samtliga fångster 
(målarter och bifångster), om bevarandestatusen för fiskbestånden i Guinea-Bissaus 
exklusiva ekonomiska zon och, rent allmänt, om hur partnerskapsavtalet om hållbart 
fiske påverkar ekosystemen, och att det krävs en insats för att utveckla Guinea-Bissaus 
kapacitet att själv samla in sådana uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bidra till att säkerställa att de organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av 
partnerskapsavtalet om hållbart fiske, särskilt den gemensamma kommittén och den 
gemensamma vetenskapliga kommittén, kan fungera normalt, med deltagande av 
organisationer för småskaliga fiskare, fackföreningar, företrädare för kustsamhällena 
samt civilsamhällesorganisationer i Guinea-Bissau.

10. Europaparlamentet anser att om fiskeverksamheten, på grundval av välmotiverade 
vetenskapliga utlåtanden skulle avbrytas eller beläggas med restriktioner i syfte att 
värna beståndens hållbarhet, bör i första hand det lokala fiskets behov tillgodoses. 

11. Europaparlamentet framhåller behovet av att förbättra styrningen, kontrollen och 
övervakningen av Guinea-Bissaus exklusiva ekonomiska zon och bekämpa IUU-
fisket, bl.a. genom att stärka fartygsövervakningen (genom VMS-systemet), i syfte att 
göra fiskeverksamheten mer hållbar.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet översända protokollen 
och slutsatserna från den gemensamma kommitténs möten, det fleråriga 
sektorsprogram som avses i artikel 5 i protokollet och resultaten av de årliga 
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utvärderingarna av det, information om kopplingen mellan detta program och den 
strategiska planen för utveckling av Guinea-Bissaus fiskeriverksamhet (2015–2020), 
protokollen och slutsatserna från den gemensamma vetenskapliga kommitténs möten 
samt uppgifter om IUU-fisket i Guinea-Bissaus exklusiva ekonomiska zon, 
integreringen av ekonomiska aktörer från EU i Guinea-Bissaus fiskerisektor 
(artikel 10 i protokollet) och kontrollen av efterlevnaden av fartygsägarnas 
skyldigheter (till exempel vad gäller det naturabidrag som föreskrivs i kapitel V i 
bilagan till protokollet). Parlamentet uppmanar kommissionen att under protokollets 
sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya det inleds, förelägga 
parlamentet en fullständig rapport om protokollets genomförande.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bättre integrera de rekommendationer 
som har gjorts i partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Guinea-Bissau 
och att beakta dem inte minst under arbetet med att förnya protokollet.

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


