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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat het Europese visserijbeleid moet stroken met de 
ontwikkelingsdoelstellingen, zoals vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en met name de doelstellingen van 
doelstelling voor duurzame ontwikkeling 14 van de Agenda 2030, te weten het behoud 
en het duurzame gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen met het oog 
op duurzame ontwikkeling;

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; onderstreept in dit 
verband het belang van de gezamenlijke wetenschappelijke groepen die zijn belast met 
het uitbrengen van wetenschappelijke adviezen over de toestand van visbestanden ter 
voorkoming van overbevissing; dringt erop aan dat aan deze groepen de passende 
financiële, technische en personele middelen ter beschikking worden gesteld om hen in 
staat te stellen hun taken te vervullen en samen te werken met de regionale organisaties 
voor visserijbeheer (RFMO’s); beveelt ten stelligste aan de regionale samenwerking 
inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van visserij te versterken;

4. verzoekt de Commissie en Guinee-Bissau gedetailleerdere informatie te verstrekken 
over de ontwikkeling van de activiteiten inzake industriële visserij in de regio; doet 
vooral een beroep op de Commissie om ervoor te zorgen dat de autoriteiten van Guinee-
Bissau op transparante wijze informatie doorgeven over de ondertekening van andere 
overeenkomsten waarmee aan buitenlandse vloten toegang wordt verleend tot hun 
exclusieve economische zone;

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

6. dringt aan op inspanningen om de plaatselijke economische ontwikkeling te bevorderen 
en de kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van mariene hulpbronnen te versterken; 
onderstreept met name dat de sectorale steun op duurzame wijze moet bijdragen aan de 
ontwikkeling van de ambachtelijke en plaatselijke visserijsector, met inbegrip van de 
verwerkingssector, en vooral ten goede moet komen aan vrouwen en jongeren; doet een 
beroep op de EU om technische bijstand te verlenen ter versterking van de 
waardeketens en de certificeringsregelingen van de kleinschalige visserij;  beveelt aan 
dat een gedeelte van het meerjarige sectorale programma wordt bestemd voor 
activiteiten ter intensivering van monitoring, controle en toezicht, vooral als middel om 
de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen;  beveelt 
bovendien aan de plaatselijke visserijgemeenschappen te betrekken bij de afbakening 
van te nemen maatregelen in het kader van de sectorale steun;  
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7. 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; onderstreept 
het belang van de bewustmaking van plaatselijke gemeenschappen inzake het beheer, de 
bescherming en het behoud van natuurlijke hulpbronnen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van duurzame ontwikkeling en ter bestrijding van de armoede;

8. herinnert aan de essentiële rol van vrouwen in de niet-industriële visserij, met name bij 
het op de markt brengen en verwerken van de producten; herinnert eraan hoe belangrijk 
het is steun te bieden in de vorm van opleiding of kleine infrastructuren voor de 
koelketen;

9. onderstreept dat de overeenkomst moet worden afgestemd op de behoeften en 
prioriteiten van Guinee-Bissau; doet in dit verband een beroep op de Commissie om een 
zone in te stellen die niet toegankelijk is voor kusttrawlers om hun weerslag op de 
plaatselijke vissers te beperken en te voorkomen dat soorten die voor de plaatselijke 
bevolking van belang zijn, worden gevangen in zones waar deze bevolking vist; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat trawlers hun bijvangsten declareren naar 
soort en hoeveelheid; 

10. beveelt aan maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de sectorale steun een 
aanvulling vormt op en strookt met programma’s die door andere internationale partners 
in Guinee-Bissau worden gefinancierd teneinde dubbele financiering te voorkomen;

11. wijst erop dat volgens een rapport van de Internationale Unie voor behoud van de 
natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN) het behoud op de lange termijn van de 
natuurlijke hulpbronnen in het kustgebied van Guinee-Bissau een belangrijke bijdrage 
levert aan het behoud van de biodiversiteit in de wereld, onder andere doordat aan de 
grootste kolonies zeeschildpadden voor de Atlantische kust van Afrika plaatsen worden 
geboden voor het leggen van eieren, doordat elk jaar een miljoen trekvogels uit Europa 
plaats vinden en doordat aan vissen en schaaldieren voeding, bescherming en 
paaigronden worden geboden;

12. onderstreept het belang van het programma voor het behoud en duurzaam gebruik van 
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen van het kustgebied van Guinee-Bissau; doet een 
beroep op de politieke en bestuurlijke autoriteiten van Guinee-Bissau om maatregelen te 
uit te breiden ten behoeve van de bescherming en het behoud van de ecosystemen van 
de zee en de kust teneinde te zorgen voor het duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen en de exploitatie van de visbestanden die verenigbaar zijn met de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en ten behoeve van het delen van de 
optimale praktijken op dit gebied;

13. herinnert eraan dat Guinee-Bissau, waarvan de mangrovewouden 8 % van zijn 
grondgebied beslaan, als een klimaatbuffer dient en als rem op de uitbreiding van de 
woestijnvorming in de richting van de zuidelijke landen en op de kusterosie; wijst 
andermaal op het feit dat voorrang moet worden verleend aan het behoud van de 
mangrovewouden en de hulpbronnen die hiervan afhankelijk zijn; wijst meer in het 
algemeen op het belang van een geïntegreerd beheer van het kustgebied, dat moet 
worden gezien als een instrument voor het behoud en het rationeel gebruik van 
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natuurlijke hulpbronnen in het kader van de duurzame ontwikkeling en als bijdrage tot 
het behoud van de ecosystemen en soorten;

14. herinnert eraan dat de mariene hulpbronnen grensoverschrijdend van aard zijn; merkt op 
dat volgens een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) in 
Zuidwest-Afrika negen visbestanden, waaronder de Galeoides decadactylus en de 
soorten van het geslacht Pomadasys, als overbevist worden beschouwd; dringt derhalve 
erop aan dat de cumulatieve effecten van de verschillende visserijovereenkomsten met 
derde landen in de regio in aanmerking worden genomen om de regionale en globale 
strategieën voor het visserijbeheer met derde landen te versterken en te zorgen voor het 
duurzaam beheer van de visbestanden; doet een beroep op de West-Afrikaanse staten 
om met dit doel informatiesystemen op te zetten en hun regionale samenwerking te 
intensiveren; herinnert aan de noodzaak om bovendien passende 
certificeringsprocedures voor de uitvoer van visserijproducten naar de EU te 
ontwikkelen. 
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