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Dear Mr Karleskind,

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udviklingsudvalget fået til opgave at afgive en 
udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 12. maj 2020 vedtog udvalget at sende sine 
synspunkter i form af en skrivelse.

Udviklingsudvalget behandlede spørgsmålet på mødet den 12. maj 2020. På samme møde 
vedtog det at opfordre Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
nedenstående forslag i det beslutningsforslag, det vedtager.

Med venlig hilsen

Tomas Tobé
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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
nedenstående forslag i det beslutningsforslag, det vedtager.

1. påpeger, at EU's fiskeripolitik skal være i overensstemmelse med de udviklingsmål, der 
er fastsat i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og 
navnlig de målsætninger, der er omhandlet i 2030-dagsordenens mål 14 for bæredygtig 
udvikling: "bevare havene og bruge havene og de marine ressourcer på bæredygtig vis 
for at fremme bæredygtig udvikling";

2. understreger, at fiskeri, navnlig tunfiskeri som en vigtig sektor for Seychellernes 
økonomi, er afgørende for landets økonomiske udvikling, beskæftigelsesmuligheder og 
fødevaresikkerhed; understreger, at EU-fartøjernes adgang reelt skal begrænses til 
niveauet af overskydende fiskeressourcer i overensstemmelse med princippet om 
maksimalt bæredygtigt udbytte; påpeger, at EU-fartøjers fiskeri ikke må bringe 
lokalbefolkningernes fødevaresikkerhed i fare; understreger, at sunde fiskebestande er 
afgørende for fødevaresikkerheden på lang sigt; opfordrer til, at der træffes 
foranstaltninger for at tackle problemet med overfiskning af gulfinnet tun;

3. minder om, at affald i havene har ødelæggende konsekvenser for den lokale 
biodiversitet og økosystemerne i øområder; opfordrer derfor til en forbedret politik for 
affaldshåndtering og for indsamling af plast, som vil styrke Seychellernes økonomi i 
retning af en mere bæredygtig og økosystembaseret model og gøre dets turismesektor 
mere attraktiv;

4. opfordrer til en øget indsats for at fremme lokal økonomisk udvikling og styrke 
kystsamfund, der er afhængige af marine ressourcer; understreger navnlig, at EU's 
sektorstøtte i overensstemmelse med ambitionen om den eksterne dimension af den 
europæiske grønne aftale bør støtte udviklingen af den ikkeindustrielle og lokale 
fiskerisektor på en bæredygtig måde og navnlig bør komme kvinder og unge til gavn;

5. minder om behovet for at inddrage lokalsamfund, navnlig repræsentanter for 
fiskerisamfund, i forhandlinger om partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og 
gennemførelsesprotokoller hertil samt i udformningen af planer for sektorstøtte;

6. minder om den vigtige rolle, som kvinder spiller inden for ikkeindustrielt fiskeri, 
navnlig inden for markedsføring og forarbejdning af produkter; minder om betydningen 
af at udvikle støtte i form af uddannelse, f.eks. i sikkerhed om bord, og ved at 
identificere manglende led i fødevareproduktionskæden, som f.eks. mangel på mindre 
infrastruktur til kølekæden;

7. understreger, at der skal tages hånd om de strukturelle økonomiske sårbarheder i 
Seychellerne med inddragelse af lokale små og mellemstore virksomheder i de vigtigste 
indkomstskabende sektorer, såsom fiskeri og turisme;

8. understreger, at de små østater, der er udviklingslande, er ekstremt afhængige af havene 
for så vidt angår transport, fødevaresikkerhed og turisme, og at der er behov for 
koordinering mellem aktører i forskellige sektorer for at maksimere potentialet i disse 
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sektorer;

9. opfordrer til gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af EU-midler og 
offentliggørelse af listen over finansierede projekter, som bør indeholde detaljerede 
oplysninger om de kumulative virkninger af de forskellige fiskeriaftaler, der er 
gældende i den eksklusive økonomiske zone, for fiskebestande og den maritime 
biodiversitet, med henblik på at muliggøre bedre overvågning, forhindre overlapning og 
sikre, at offentligheden har kendskab til finansieringsmulighederne for projekter;

10. glæder sig over den beslutning, som Seychellernes regering har truffet om at øge 
omfanget af landets beskyttede havområder til 30 % af landets havområder, og 
opfordrer myndighederne til at indføre en stærk model for forvaltning og styring af 
disse beskyttede havområder og til at sikre, at der udvikles passende kriterier til 
regulering af aktiviteten, og at reglerne i zoner med høj og mellemhøj biodiversitet 
håndhæves i overensstemmelse hermed;

11. opfordrer til mere ambitiøse mål med hensyn til beskæftigelse af seychelliske søfolk på 
EU-fiskerfartøjer; gentager, at det er nødvendigt at overholde Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO's) principper, og slår navnlig til lyd for, at ILO-konvention 
nr. 188 undertegnes.


