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Ändringsförslag  1 

Alain Cadec 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Protokollets allmänna mål är att öka 

samarbetet mellan Europeiska unionen och 

Republiken Guinea-Bissau på 

fiskeriområdet genom att skapa ett 

partnerskap som gör det möjligt att 

utveckla en hållbar fiskeripolitik liksom ett 

hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i 

landets exklusiva ekonomiska zon, till 

fördel för båda parter. 

A. Protokollets allmänna mål är att öka 

samarbetet mellan Europeiska unionen och 

Republiken Guinea-Bissau på 

fiskeriområdet till fördel för båda parter, 

genom att skapa ett partnerskap som gör 

det möjligt dels att utveckla en hållbar 

fiskeripolitik och ett hållbart utnyttjande av 

fiskeresurserna i landets exklusiva 

ekonomiska zon, dels att erhålla en 

lämplig del av det tillgängliga överskottet 

av fiskeresurserna, som motsvarar EU-

flottans intressen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  2 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Protokollets allmänna mål är att öka 

samarbetet mellan Europeiska unionen och 

Republiken Guinea-Bissau på 

fiskeriområdet genom att skapa ett 

partnerskap som gör det möjligt att 

utveckla en hållbar fiskeripolitik liksom ett 

hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i 

landets exklusiva ekonomiska zon, till 

fördel för båda parter. 

A. Protokollets allmänna mål är att stärka 

samarbetet mellan Europeiska unionen och 

Republiken Guinea-Bissau i syfte att skapa 

en samarbetsram som gör det möjligt att 

utveckla en hållbar fiskeripolitik liksom att 

på ett ansvarsfullt sätt utnyttja 

fiskeresurserna i landets fiskezon, till 

fördel för båda parter. 

Or. es 
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Ändringsförslag  3 

Alain Cadec 

 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. Europeiska unionen bör göra allt den 

kan för att se till att de avtal om hållbart 

fiske som ingås med tredjeländer gagnar 

både EU och berörda tredjeländer, 

däribland deras lokalbefolkning och 

fiskerinäring. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  4 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ba. Om protokollet inte undertecknas 

finns det en risk för att det ingås privata 

avtal som inte skulle garantera ett 

hållbart fiske, som skulle äventyra 

resurserna och som skulle kunna medföra 

oönskade socioekonomiska effekter. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  5 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. De belopp som överförts enligt detta D. De belopp som överförts enligt detta 
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avtal till Guinea-Bissau, särskilt i form av 

ersättning för tillträdet till resurser, utgör 

en viktig del av landets offentliga budget.  

Tidigare har å andra sidan de överföringar 

som gjorts inom ramen för det sektoriella 

samarbetet ställts in på grund av att landet 

skulle ha haft svårt att utnyttja stödet. 

avtal till Guinea-Bissau, särskilt i form av 

ersättning för tillträdet till resurser, utgör 

en viktig del av landets offentliga budget. 

Tidigare har å andra sidan de överföringar 

som gjorts inom ramen för det sektoriella 

samarbetet ställts in på grund av att landet 

haft vissa problem att utnyttja stödet. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  6 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. Bristerna i Guinea-Bissau i fråga om 

socioekonomisk utveckling i allmänhet 

och inom fiskerinäringen i synnerhet är 

många, bl.a. på så viktiga områden som 

utbildningen av branschfolk, sektorns 

struktur eller erkännandet av kvinnornas 

roll i näringen. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  7 

Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Hittills har det uppnåtts mycket få 

resultat inom det sektoriella samarbetet, 

något som snabbt måste ändras. Avtalet 

bör i större utsträckning bidra till en 

hållbar utveckling av landets fiskerisektor 

samt av andra närliggande näringar och 

verksamheter, och det mervärde som 

stannar i landet som ett resultat av 

utnyttjandet av landets naturresurser måste 

E. Tack vare partnerskapsavtalet om fiske 

har det skett förbättringar vad gäller 

uppföljning, kontroll och övervakning av 

fiskeverksamheten, kapaciteten att 

genomföra hygieninspektioner och 

Guinea-Bissaus deltagande i regionala 

fiskeriorganisationer. Det har dock 

uppnåtts relativt få resultat inom det 

sektoriella samarbetet. Avtalet bör fortsätta 
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höjas. att främja en hållbar utveckling av landets 

fiskerisektor samt av andra närliggande 

näringar och verksamheter, och det 

mervärde som stannar i landet som ett 

resultat av utnyttjandet av landets 

naturresurser måste höjas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Hittills har det uppnåtts mycket få 

resultat inom det sektoriella samarbetet, 

något som snabbt måste ändras. Avtalet 

bör i större utsträckning bidra till en 

hållbar utveckling av landets fiskerisektor 

samt av andra närliggande näringar och 

verksamheter, och det mervärde som 

stannar i landet som ett resultat av 

utnyttjandet av landets naturresurser måste 

höjas. 

E. Trots de resultat som hittills uppnåtts 

inom det sektoriella samarbetet finns det 

fortfarande stort utrymme för förbättring, 

så att avtalet i större utsträckning bidrar 

till en hållbar utveckling av landets 

fiskerisektor samt av andra närliggande 

näringar och verksamheter, och det 

mervärde som stannar i landet som ett 

resultat av utnyttjandet av landets 

naturresurser måste höjas. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  9 

Linnéa Engström 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Hittills har det uppnåtts mycket få 

resultat inom det sektoriella samarbetet, 

något som snabbt måste ändras. Avtalet bör 

i större utsträckning bidra till en hållbar 

utveckling av landets fiskerisektor samt av 

andra närliggande näringar och 

verksamheter, och det mervärde som 

E. Hittills har det uppnåtts mycket få 

resultat inom det sektoriella samarbetet, 

något som snabbt måste ändras. Avtalet bör 

i större utsträckning bidra till öppenhet och 

ansvarsskyldighet inom det sektoriella 

samarbetet i syfte att främja en hållbar 

utveckling av landets fiskerisektor samt av 
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stannar i landet som ett resultat av 

utnyttjandet av landets naturresurser måste 

höjas. 

andra närliggande näringar och 

verksamheter, och det mervärde som 

stannar i landet som ett resultat av 

utnyttjandet av landets naturresurser måste 

höjas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Linnéa Engström 

 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Bristerna vad gäller kunskapen om detta 

avtals påverkan på det marina ekosystemet 

liksom problemen till följd av avsaknaden 

av aktuella biologiska uppgifter (särskilt 

efter det att EU:s flottor lämnat landet 

2012) ger upphov till oro och bör åtgärdas 

snarast möjligt. 

I. Bristerna vad gäller kunskapen om detta 

avtals påverkan på det marina ekosystemet 

och vad gäller säkerställandet av att 

tillträde är begränsat till de 

överskottsbestånd som inte fiskas av de 

lokala flottorna, liksom bristen på aktuella 

biologiska uppgifter (särskilt efter det att 

EU:s flottor lämnat landet 2012, varefter 

flera asiatiska fartyg dök upp och började 

fiska i Guinea-Bissaus vatten) ökar 

behovet av en försiktighetsansats och ger 

upphov till oro och bör åtgärdas snarast 

möjligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att detta avtal 

är mycket viktigt för såväl Guinea-Bissau 

som för de EU-fartyg som fiskar i detta 

lands vatten. Parlamentet anser emellertid 

att de resultat som hittills uppnåtts inom 

1. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att, med tanke på att det 

fortfarande finns mycket som måste 

förbättras inom det sektoriella samarbetet, 
vidta nödvändiga åtgärder – bl.a. en 
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det sektoriella samarbetet är 

otillfredsställande, och uppmanar 

kommissionen att vidta nödvändiga 

åtgärder – bl.a. en eventuell översyn och en 

förstärkning av den del av avtalet som 

avser sektorsstöd, liksom skapandet av nya 

och bättre förutsättningar för att förbättra 

utnyttjandet av detta stöd – för att garantera 

att man inte fortsätter i samma hjulspår 

som under de senaste årtiondena. 

eventuell översyn och en förstärkning av 

den del av avtalet som avser sektorsstöd, 

liksom skapandet av bättre förutsättningar 

för att förbättra utnyttjandet av stödet – för 

att garantera att tidigare brister åtgärdas 

och att resultaten av de tidigare 

protokollen stärks. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  12 

Linnéa Engström 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att detta avtal 

är mycket viktigt för såväl Guinea-Bissau 

som för de EU-fartyg som fiskar i detta 

lands vatten. Parlamentet anser emellertid 

att de resultat som hittills uppnåtts inom 

det sektoriella samarbetet är 

otillfredsställande, och uppmanar 

kommissionen att vidta nödvändiga 

åtgärder – bl.a. en eventuell översyn och en 

förstärkning av den del av avtalet som 

avser sektorsstöd, liksom skapandet av nya 

och bättre förutsättningar för att förbättra 

utnyttjandet av detta stöd – för att garantera 

att man inte fortsätter i samma hjulspår 

som under de senaste årtiondena. 

1. Europaparlamentet anser att detta avtal 

är mycket viktigt för såväl Guinea-Bissau 

som för EU. Parlamentet anser emellertid 

att de resultat som hittills uppnåtts inom 

det sektoriella samarbetet är 

otillfredsställande, och uppmanar 

kommissionen att vidta nödvändiga 

åtgärder, bl.a. införande av mekanismer 

för ökad öppenhet, ansvarsskyldighet och 

förmånstagares delaktighet, särskilt 

fiskesamhällen som bedriver småskaligt, 

icke-industriellt fiske, och, vid behov, en 

eventuell översyn och en förstärkning av 

den del av avtalet som avser sektorsstöd, 

liksom skapandet av nya och bättre 

förutsättningar för att förbättra utnyttjandet 

av detta stöd, för att garantera att man inte 

fortsätter i samma hjulspår som under de 

senaste årtiondena. 

Or. es 
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Ändringsförslag  13 

Linnéa Engström 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att avtalet 

bör främja en effektivare och mer hållbar 

utveckling av landets fiskerisektor samt av 

andra närliggande näringar och 

verksamheter, och att det mervärde som 

stannar i landet som ett resultat av 

utnyttjandet av landets naturresurser måste 

höjas. Parlamentet konstaterar att det har 

skett en positiv utveckling de senaste åren, 

men anser att det behövs kraftfulla och 

ihållande insatser för att man ska uppnå 

betydande resultat. Följande områden bör 

stödjas, bl.a. med tekniskt bistånd: 

stärkande av den institutionella 

kapaciteten, utbildning av yrkesverksamma 

inom fisket, partnerskap med det 

småskaliga fisket och större inriktning på 

jämställdhet, genom ett erkännande och 

stärkande av kvinnornas roll (distribution 

och försäljning av fisk, konservering, första 

beredning etc.). 

2. Europaparlamentet betonar att avtalet 

bör främja en effektivare och mer hållbar 

utveckling av landets fiskerisektor samt av 

andra närliggande näringar och 

verksamheter, särskilt det småskaliga 

fisket som bidrar stort till 

livsmedelstryggheten och till de lokala 

försörjningsmöjligheterna, och att det 

mervärde som stannar i landet som ett 

resultat av utnyttjandet av landets 

naturresurser måste höjas. Parlamentet 

konstaterar att det har skett en positiv 

utveckling de senaste åren, men anser att 

det behövs kraftfulla och ihållande insatser 

för att man ska uppnå betydande resultat. 

Följande områden bör stödjas, bl.a. med 

tekniskt bistånd: stärkande av den 

institutionella kapaciteten, utbildning av 

yrkesverksamma inom fisket, partnerskap 

med det icke-industriella, småskaliga 

fisket och större inriktning på jämställdhet, 

genom ett erkännande och stärkande av 

kvinnornas roll (distribution och 

försäljning av fisk, konservering, första 

beredning etc.). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att stödja Guinea-Bissaus 

myndigheter i arbetet med att förbättra 

4. Trots de insatser som har gjorts 

uppmanar Europaparlamentet 

kommissionen att fortsätta att stödja 
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systemet för övervakning och kontroll av 

fisket i landets territorialvatten, för att på 

detta sätt stärka kampen mot IUU-fisket. 

Guinea-Bissaus myndigheter i arbetet med 

att förbättra systemet för övervakning och 

kontroll av fisket i landets territorialvatten, 

för att på detta sätt stärka kampen mot 

IUU-fisket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Alain Cadec 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

   4a. Europaparlamentet betonar att detta 

avtal innehåller en icke-

diskrimineringsklausul. Parlamentet 

noterar med tillfredsställelse att innehållet 

i de fiskeavtal som Guinea-Bissau ingått 

med tredjeländer har offentliggjorts inom 

ramen för förhandlingarna och kan 

konsulteras. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att på nära håll följa 

utvecklingen av dessa avtal och 

fiskeverksamheten i Guinea-Bissaus 

vatten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  16 

Linnéa Engström 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att det krävs 

fler och mer tillförlitliga uppgifter om 

fångster och, i allmänhet, om 

fiskeresursernas tillstånd och bevarande för 

att man bättre ska kunna mäta avtalets 

påverkan på det marina ekosystemet. 

5. Europaparlamentet anser att det krävs 

fler och mer tillförlitliga uppgifter om alla 

fångster (målarter och bifångster) och, i 

allmänhet, om fiskeresursernas tillstånd 

och bevarande för att man bättre ska kunna 

mäta avtalets påverkan på det marina 
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Guinea-Bissau måste också få hjälp med 

att utveckla sin kapacitet att inhämta 

sådana uppgifter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att arbeta för att få till stånd 

en mer regelbunden verksamhet i de organ 

som övervakar tillämpningen av avtalet, 

särskilt den gemensamma vetenskapliga 

kommittén. 

ekosystemet och på fiskesamhällena. 

Guinea-Bissau måste också få hjälp med 

att utveckla sin kapacitet att inhämta 

sådana uppgifter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att se till att de 

fiskemöjligheter som avtalet beviljar inte 

tas i anspråk förrän det har tagits fram 

vetenskapliga bevis för att de utgörs av ett 

överskott som inte kan utnyttjas av 

Guinea-Bissaus flotta och att arbeta för att 

få till stånd en mer regelbunden och 

insynsvänlig verksamhet i de organ som 

övervakar tillämpningen av avtalet, särskilt 

den gemensamma vetenskapliga 

kommittén. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Linnéa Engström 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förelägga parlamentet 

protokollen och slutsatserna från de möten 

som hållits i den gemensamma kommitté 

som avses i artikel 9 i avtalet, det fleråriga 

sektorsprogram som avses i artikel 3 i det 

nya protokollet och de tillhörande årliga 

utvärderingarna liksom protokollen och 

slutsatserna från de möten som avses i 

artikel 4 i det nya protokollet. 

Kommissionen uppmanas också att göra 

det lättare för parlamentets representanter 

att delta som observatörer i den 

gemensamma kommitténs möten och att 

under det nya protokollets sista giltighetsår 

och innan förhandlingar om att förnya det 

inleds, förelägga parlamentet och rådet en 

fullständig rapport om dess tillämpning, 

utan onödiga begränsningar när det gäller 

åtkomsten till detta dokument. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förelägga parlamentet 

protokollen och slutsatserna från de möten 

som hållits i den gemensamma kommitté 

som avses i artikel 9 i avtalet, det fleråriga 

sektorsprogram som avses i artikel 3 i det 

nya protokollet och de tillhörande årliga 

utvärderingarna liksom protokollen och 

slutsatserna från de möten som avses i 

artikel 4 i det nya protokollet. 

Kommissionen uppmanas också att göra 

det lättare för parlamentets representanter 

att delta som observatörer i den 

gemensamma kommitténs möten och att 

främja deltagandet av Guinea-Bissaus 

fiskesamhällen. Kommissionen uppmanas 

att under det nya protokollets sista 

giltighetsår och innan förhandlingar om att 

förnya det inleds, förelägga parlamentet 

och rådet en fullständig rapport om dess 

tillämpning, utan onödiga begränsningar 
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när det gäller åtkomsten till detta 

dokument. 

Or. en 

 

 

 

 


