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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, och särskilt de mål som anges i Agenda 2030:s mål 
nr 14 för hållbar utveckling om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på 
ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

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 understryker här hur viktigt det är med gemensamma vetenskapliga grupper 
som ger vetenskapliga utlåtanden om situationen för fiskeresurserna, så att överfiske 
kan undvikas. Parlamentet betonar att dessa grupper bör få tillgång till tillräckliga 
ekonomiska, tekniska och mänskliga resurser för att kunna fullgöra sina uppgifter och 
arbeta tillsammans med de regionala fiskeförvaltningsorganisationerna. Parlamentet 
rekommenderar med kraft ett förstärkt regionalt samarbete när det gäller forskning kring 
och utveckling av fisket.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Guinea-Bissau att ge mer utförlig 
information om utvecklingen för verksamheter med anknytning till industrifiske 
i regionen. Parlamentet uppmanar i synnerhet kommissionen att se till att Guinea-Bissaus 
myndigheter på ett öppet sätt lämnar information om andra avtal som undertecknats som 
ger utländska fiskeflottor tillträde till landets exklusiva ekonomiska zon.

5. Europaparlamentet efterlyser insyn i hur EU-medel används samt offentliggörande av 
förteckningen över vilka projekt som finansierats.

6. Europaparlamentet efterlyser omfattande ansträngningar för att främja den lokala 
ekonomiska utvecklingen och stärka de kustsamhällen som är beroende av marina 
resurser. Parlamentet vidhåller särskilt att sektorsstödet på ett hållbart sätt ska bidra till 
utvecklingen av småskaligt och lokalt fiske, även för förädlingssektorn, särskilt till 
förmån för kvinnor och ungdomar. Parlamentet uppmanar EU att erbjuda tekniskt stöd 
för att förbättra det småskaliga fiskets värdekedjor och certifieringssystem. Parlamentet 
rekommenderar dels att en del av det fleråriga sektorsprogrammet avsätts för att stärka 
uppföljningen, kontrollen och tillsynen för att förhindra olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske, dels att de lokala fiskeberoende samhällena får vara med och besluta om 
vilka åtgärder som ska genomföras inom ramen för sektorsstödet. 

7. Europaparlamentet rekommenderar 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. Parlamentet understryker vikten 
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av att upplysa lokalsamhällena om hur naturtillgångarna ska förvaltas, skyddas och 
bevaras för att nå målen om hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

8. Europaparlamentet påminner om att kvinnor är avgörande för det småskaliga fisket, 
framför allt vid saluföring och förädling av produkterna. Parlamentet påminner om 
vikten av att erbjuda stöd i form av utbildning eller småskalig infrastruktur för 
kylkedjan.

9. Europaparlamentet håller fast vid att avtalet bör anpassas efter Guinea-Bissaus behov 
och prioriteringar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att inrätta ett område 
som är förbjudet för kusttrålare för att minska deras påverkan på de lokala fiskarna och 
för att inte sådana arter som är viktiga för lokalbefolkningen ska fångas i samma 
områden där lokalbefolkningen bedriver fiske. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att tillse att trålarna rapporterar sin bifångst, per art och per mängd. 

10. Europaparlamentet rekommenderar åtgärder för att säkerställa att sektorsstödet 
kompletterar och överensstämmer med andra program som finansieras av andra 
internationella partner i Guinea-Bissau, för att dubbelfinansiering ska undvikas.

11. Europaparlamentet understryker att Internationella unionen för naturskydd (IUCN) i en 
rapport har påpekat att ett långsiktigt bevarande av naturtillgångarna i 
Guinea-Bissaus kustzon ger ett viktigt bidrag till bevarandet av världens biologiska 
mångfald bland annat genom att man erbjuder äggläggningsplatser för den afrikanska 
Atlantkustens största kolonier av havssköldpaddor, genom att man varje år tar emot en 
miljon flyttfåglar från Europa och genom att man förser fiskarna och skaldjuren med föda, 
tillflyktsorter och lekområden.

12. Europaparlamentet understryker vikten av programmet för bevarande och hållbart 
utnyttjande av förnybara naturtillgångar i Guinea-Bissaus kustzon. Parlamentet 
uppmanar landets politiska och administrativa myndigheter dels att vidta förstärkta 
åtgärder för skydd och bevarande av havens och kusternas ekosystem för att säkerställa 
att naturtillgångarna förvaltas på ett hållbart sätt och att fiskeresurserna utnyttjas 
i överensstämmelse med målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling, dels att dela med 
sig av bästa praxis på detta område.

13. Europaparlamentet erinrar om att Guinea-Bissau, vars nationella territorium till 8 % är 
bevuxet med mangroveskog, fungerar som en buffert som hejdar dels ökenspridningen 
i riktning mot länder i söder, dels kusterosionen. Parlamentet framhåller än en gång 
värdet av att mangroveskogen och de naturtillgångar som är beroende av den bevaras. 
Parlamentet erinrar överlag om vikten av en integrerad förvaltning av kustområden, som 
bör ses som ett styrmedel för bevarande och rationell användning av naturtillgångar dels 
med tanke på den hållbara utvecklingens behov, dels för att bidra till att ekosystem och 
arter får finnas kvar.

14. Europaparlamentet påminner om att marina resurser är gränsöverskridande till sin natur. 
Parlamentet konstaterar att enligt en rapport från FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) uppskattas det att nio fiskbestånd i Sydvästafrika är 
överfiskade, däribland Galeoides decadatylus och arter av släktet Pomadasys. 
Parlamentet vill därför att hänsyn tas till de sammanlagda effekterna av de olika 
fiskeavtalen i regionen för att de regionala och globala strategierna för fiskeriförvaltning 
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med tredjeländer ska stärkas och för att säkerställa en hållbar förvaltning av 
fiskeresurserna. Parlamentet uppmanar Västafrikas regeringar att införa 
informationssystem för detta ändamål och att stärka det regionala samarbetet. 
Parlamentet erinrar vidare om att det måste tas fram lämpliga certifieringsförfaranden 
för fiskeriprodukter avsedda att exporteras till EU. 
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