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Till ordföranden

Utskottet för utveckling har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom 
ramen för det aktuella förfarandet. Vid utskottssammanträdet den 12 maj 2020 beslutade 
utskottet att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid samma sammanträde behandlade utskottet för utveckling detta ärende. Vid detta 
sammanträde beslutade utskottet att uppmana fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Tomas Tobé
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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 EU:s fiskeripolitik 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: ”Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling”.

2. Europaparlamentet erinrar om att fiske, i synnerhet fiske efter tonfisk, är en viktig 
sektor för Seychellernas ekonomi, då den är avgörande för landets ekonomiska 
utveckling, arbetstillfällen och livsmedelstrygghet. Parlamentet vidhåller att 
EU-fiskefartyg i enlighet med principen om maximal hållbar avkastning bör få tillgång 
endast till överskottet av fiskeresurser. Parlamentet erinrar om att det fiske som bedrivs 
av EU-fiskefartyg inte får bli ett hot mot lokalbefolkningens livsmedelstrygghet. 
Parlamentet betonar att sunda fiskbestånd är avgörande för att trygga 
livsmedelsförsörjningen på lång sikt. Parlamentet efterlyser insatser för att ta itu med 
överfisket av gulfenad tonfisk.

3. Europaparlamentet påminner om den destruktiva inverkan som marint skräp har på den 
lokala biologiska mångfalden och ekosystemen i öterritorierna. Parlamentet efterlyser 
därför en förbättrad politik för avfallshantering och insamling av plast, som skulle 
stärka Seychellernas ekonomi i riktning mot en mer hållbar och ekosysteminriktad 
modell och göra turistnäringen mer attraktiv.

4. Europaparlamentet efterlyser omfattande ansträngningar för att främja den lokala 
ekonomiska utvecklingen och stärka de kustsamhällen som är beroende av marina 
resurser. Parlamentet betonar särskilt att EU:s sektorsstöd, i linje med ambitionen i den 
europeiska gröna givens yttre dimension, bör bidra till en hållbar utveckling av den 
småskaliga och lokala fiskerisektorn och särskilt gynna kvinnor och ungdomar. 

5. Europaparlamentet påminner om behovet av att inkludera lokalsamhällen, särskilt 
företrädare för fiskesamhällen, i förhandlingarna om partnerskapsavtal om hållbart fiske 
och deras genomförandeprotokoll, liksom vid utformningen av planer för sektorsstöd.

6. Europaparlamentet påminner om att kvinnornas roll är avgörande för det småskaliga 
fisket, framför allt vid saluföring och förädling av produkterna. Parlamentet påminner 
om vikten av att utveckla stöd i form av utbildning, till exempel när det gäller 
säkerheten ombord, och genom att identifiera svaga länkar 
i livsmedelsproduktionskedjan, såsom brist på småskalig infrastruktur för kylkedjan.

7. Europaparlamentet understryker att Seychellernas strukturella ekonomiska sårbarhet 
måste åtgärdas med hjälp av lokala små och medelstora företag inom de viktigaste 
inkomstbringande sektorerna, såsom fiske och turism.
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8. Europaparlamentet betonar att små östater under utveckling är extremt beroende av 
haven för transport, livsmedelstrygghet och turism, och att det krävs samordning mellan 
aktörer inom olika sektorer för att deras potential ska bli så stor som möjligt.

9. Europaparlamentet efterlyser öppenhet i fråga om användningen av EU-medel och 
offentliggörande av förteckningen över finansierade projekt, som bör innehålla 
detaljerad information om de kumulativa effekterna av olika gällande fiskeavtal i den 
exklusiva ekonomiska zonen för fiskbestånd och marin biologisk mångfald, i syfte att 
möjliggöra bättre övervakning, förhindra dubbelarbete och säkerställa att allmänheten är 
medveten om finansieringsalternativen för projekten.

10. Europaparlamentet välkomnar det beslut som fattades av Seychellernas regering att öka 
landets marina skyddsområden till 30 % av landets vatten, och uppmanar 
myndigheterna att införa en stark modell för styrning och förvaltning av dessa marina 
skyddsområden och att säkerställa att korrekta kriterier utvecklas för att reglera 
verksamheten och att reglerna i områden med högt och medelhögt skydd av den 
biologiska mångfalden efterlevs.

11. Europaparlamentet efterlyser mer ambitiösa mål när det gäller EU-fiskefartygens 
anställning av seychelliska sjömän. Parlamentet upprepar behovet av att följa 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) principer och förespråkar i synnerhet 
undertecknandet av ILO:s konvention nr 188.


