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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: att bevara och på ett hållbart sätt utnyttja hav och marina resurser för hållbar 
utveckling.

2. Europaparlamentet vidhåller att EU-fiskefartyg, 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-fiskefartyg inte får bli ett hot 
mot lokalbefolkningens livsmedelstrygghet.

3. 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 bör bidra till 
utvecklingen av småskaligt och lokalt fiske, särskilt till förmån för kvinnor och 
ungdomar.

4. 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 erbjuda stöd i form av utbildning eller småskalig infrastruktur för 
kylkedjan.

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

6. 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. Parlamentet anser att kompensationen på 
35 EUR för varje icke påmönstrad sjöman per dag för fiskeverksamhet i Seychellernas 
fiskezon är otillräcklig.


