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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-
Bissau (2019-2024)
(8928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (8928/2019),

– der henviser til protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det 
Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (8894/2019); der 
henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og 
artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0011/2019), 

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ... 1 om udkastet til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelserne fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2019),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Guinea-Bissaus 
regering og parlament.

1 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.
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KORT BEGRUNDELSE
Republikken Guinea-Bissau

Guinea-Bissau er et land med 1,8 millioner indbyggere fordelt på 11 etniske grupper. 
Halvdelen af befolkningen er byboere, og antallet er voksende. Omkring 60 % af 
befolkningen er under 25 år. Den høje fertilitetskvotient går hånd i hånd med en 
børnedødelighed, der ligeledes er høj (54,8 dødsfald pr. 1 000 fødsler). Over 40 % af 
befolkningen er analfabeter. På De Forenede Nationers indeks for menneskelig udvikling lå 
Guinea-Bissau som nr. 178 ud af 188 lande (UNDP, 2015).

Historisk set har landet koncentreret sig om sine egne naturressourcer. Landbruget tegner sig 
for 56 % af det nationale BNP og for 90 % af eksporten, koncentreret på en enkelt afgrøde, 
nemlig cashewnødder. Diversificering af produktionen er klart en af de udfordringer, som 
landet står overfor.

Til trods for den relative rigelighed af fiskeressourcer i landets eksklusive økonomiske zone 
bidrager fiskerisektoren relativt lidt til Guinea-Bissaus rigdom, idet den kun tegner sig for 
3,5 % af BNP.

I 2008 stammede henved en tredjedel af de offentlige indtægter fra såkaldte internationale 
donorer, og EU tegnede sig for ca. en tredjedel af denne bistand. De midler, der overføres via 
fiskeripartnerskabsaftalen (partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, i dens seneste udgave) 
mellem EU og Guinea-Bissau som kompensation for adgang til ressourcerne, bidrager 
væsentligt til de nationale offentlige finanser.

Den allerede skrøbelige offentlige afgiftsstruktur kan forventes at blive endnu mere sårbar, 
når ordningen med den ensidigt indrømmede toldpræference når sin afslutning, og de såkaldte 
økonomiske partnerskabsaftaler træder i kraft. Disse aftaler repræsenterer – ud over andre 
begrænsninger af landets udvikling – et potentielt indtægtstab.

Guinea-Bissaus store kontinentalsokkel, der næres af de udmundende floder og den 
sæsonbetingede opstrømning af havvand ("upwelling"), bidrager til landets store bestande af 
både kystnære og oceaniske fiskearter.

De vigtigste arter med kommerciel værdi omfatter demersale fiskearter, små pelagiske arter, 
vandrende store pelagiske arter, krebsdyr (rejer, herunder dybhavsrejer) og blæksprutter 
(loligo og ottearmet blæksprutte).

Fiskeri fra mindre fartøjer, herunder subsistensfiskeri, sikrer nogle tusinde fiskere (antallet 
varierer alt efter de forskellige skøn), hvoraf nogle stammer fra nabolandene, og deres 
familier et eksistensgrundlag. Tre fjerdedele af de ca. 1.500 fartøjer, der blev optalt for ti år 
siden, var af kanotypen (lavet af træstammer).

Handlen med fiskevarer med EU er blevet forhindret, fordi landet på trods af alle sine 
bestræbelser ikke har formået at overholde EU's sundhedsforanstaltninger. En styrkelse af 
Guinea-Bissaus kapaciteter på dette område vil forhåbentlig med oprettelsen af et effektivt 
kontrol- og analyselaboratorium (i juli 2014), der også skal undergå en lang 
godkendelsesproces, kunne bidrage til at ændre denne situation. 
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Fiskeriaftalen mellem EU og Guinea-Bissau

Den første fiskeriaftale mellem Republikken Guinea-Bissau og Det Europæiske Fællesskab 
stammer fra 1980. Siden da har medlemsstaterne i EØF/EU haft adgang til fiskerimuligheder i 
Guinea-Bissaus farvande. De to parterne undertegnede fiskeripartnerskabsaftalen i 2007. 
Siden da er flere på hinanden følgende protokoller til gennemførelse af aftalen blevet 
stiltiende forlænget og/eller forhandlet. Efter et militærkup blev aftalen suspenderet på EU's 
initiativ mellem april 2012 og oktober 2014. De nylige forhandlinger om denne protokol har 
været præget af, at man har erkendt nødvendigheden af en ajourføring af de finansielle bidrag, 
der ydes til gengæld for de fiskerimuligheder, som EU's fiskerflåder råder over i henhold til 
denne protokol.

Den nuværende protokol til gennemførelsen af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det 
Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024) er foreløbig blevet 
anvendt fra den dato, hvor den blev undertegnet, dvs. den 15. november 2018. Denne 
fiskeriaftale tillader fartøjer fra flere EU-medlemsstater at fiske i Guinea-Bissaus farvande. 

I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende kategorier: Frysetrawlere til 
rejefiskeri, frysetrawlere til fiskeri efter fisk og blæksprutte, små pelagiske trawlere, 
notfartøjer og langlinefartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og stang- og linefiskerfartøjer til 
tunfiskeri. I de første tre kategorier udtrykkes fiskerimulighederne i fiskeriindsats (BRT) i de 
første to år og i fangstbegrænsning (TAC) i de sidste tre år. 

Der er tale om en flerartsaftale, der dækker tun og blæksprutter, rejer og demersale arter. 
Aftalen er en del af nettet af aftaler om tunfiskeri i Vestafrika og er en af de tre flerartsaftaler i 
regionen (de andre er med Marokko og Mauretanien).

De fiskerimuligheder, der er fastlagt i aftalen, er baseret på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning og på henstillingerne fra Den Internationale Kommission for 
Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). 

EU's bidrag omfatter betalinger fra redere og EU's offentlige finansielle bidrag. EU's årlige 
offentlige finansielle bidrag beløber sig til 15 600 000 EUR og omfatter følgende:

a) et beløb for adgang til fiskeressourcerne for de kategorier, der er fastsat i protokollen, 
fastsat til 11 600 000 EUR pr. år for hele protokollens gyldighedsperiode 

b) støtte til udvikling af Guinea-Bissaus fiskeripolitik og Guinea-Bissaus blå økonomi på 
4 000 000 EUR om året i hele protokollens gyldighedsperiode.

Ordføreren håber, at den nye protokol vil gøre det muligt for EU og Republikken Guinea-
Bissau at arbejde tættere sammen for at fremme en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne 
i Guinea-Bissaus farvande og støtte Guinea-Bissaus bestræbelser for at udvikle den nationale 
fiskerisektor og de dertil knyttede områder. 

Den tidligere protokol har kun givet mådelige resultater. For hver euro, der er blevet 
investeret i henhold til aftalen, er der genereret en samlet merværdi på 2,02 EUR: 42 % for 
EU, 38 % for AVS-landene og 20 % for Guinea-Bissau. Der er derfor kun ret og rimeligt, at 
Guinea-Bissaus myndigheder håber på at kunne indfange en større del af den merværdi, der 
genereres gennem aftalen.
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Til trods for, at EU har haft fiskeriaftaler med Guinea-Bissau siden begyndelsen af 1980'erne, 
har aftalekomponenten udviklingssamarbejde (sektorstøtte) dog kun givet ringe resultater. Der 
er således ikke sket nogen væsentlig udvikling af den lokale fiskerisektor og de dertil knyttede 
aktiviteter.

På grund af manglende infrastruktur lander, forarbejder eller markedsfører EU-
fiskerfartøjerne ikke deres fangster i Guinea-Bissau. Den foretrukne havn er Dakar, Senegal.

Nylige investeringer foretaget af Den Afrikanske Udviklingsbank og andre investorer (f.eks. 
Kina) i infrastruktur og en fiskerihavn til ikkeindustrielt fiskeri (landing og forarbejdning) i 
Alto Bandim giver landet nogle muligheder, men den er ikke tilstrækkelig til at dække 
behovene. Udviklingen af infrastruktur til landing, oplagring og forarbejdning af fisk, der kan 
anvendes af den industrielle flåde, der fisker i Guinea-Bissaus farvande, vil være af særlig 
betydning, ikke alene for denne aktivitet, men også for udviklingen af landets fiskerisektor, og 
der vil kunne skabes markeder, distributions- og markedsføringsstrukturer og laboratorier til 
kvalitetsanalyser. 

Ordføreren er af den opfattelse, at aftalen bør bidrage til at forbedre landets operationelle 
uafhængighed, fastholde dets udviklingsstrategi og sikre dets suverænitet. 

Ordføreren anbefaler derfor, at Parlamentet giver sit samtykke til undertegnelsen af denne 
protokol i betragtning af dens betydning for Guinea-Bissau og de EU-flåder, der fisker i 
Guinea-Bissaus farvande.

Ordføreren mener imidlertid, at det er nødvendigt at foretage en nøjere vurdering og 
undersøgelse af denne aftale, dens baggrund og fremtidsudsigter. I betragtning af 
Parlamentets rolle og beføjelser på dette område finder ordføreren det hensigtsmæssigt og 
nødvendigt at vedtage en ikke-lovgivningsmæssig beslutning om denne aftale, hvori der 
redegøres for overvejelser og anbefalinger, som Kommissionen bør tage hensyn til i den 
nuværende protokols gyldighedsperiode (hvilket desværre ikke altid har været tilfældet 
tidligere).

Ud over de punkter, der allerede er nævnt, ønsker ordføreren at sætte fokus på følgende 
spørgsmål, der kræver særlig opmærksomhed.

Aftalen bør fremme en effektiv bæredygtig udvikling af Guinea-Bissaus fiskerisektor samt af 
den dermed forbundne industri og virksomhed, således at den merværdi, som udnyttelsen af 
Guinea-Bissaus naturressourcer skaber, forbliver i landet.

Det er nødvendigt med en bedre koordination mellem den sektorstøtte, der ydes inden for 
fiskeriaftalens rammer, og de instrumenter, der findes i forbindelse med 
udviklingssamarbejdet, navnlig Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), enten via den 
relevante nationale programmering eller via den regionale programmering for Vestafrika. 
Ordføreren benytter lejligheden til at gøre Kommissionen opmærksom på behovet for gennem 
EUF at fremme undersøgelser, projekter og bygning af infrastruktur til støtte for fiskeriet, 
navnlig en industrihavn med kapacitet til at lande, bevare og forarbejde fisk. 

Ordføreren mener, at Kommissionen bør træffe de nødvendige foranstaltninger — herunder 
en eventuel revision og forøgelse af den del af aftalen, der vedrører sektorstøtte, samt finde 
nye og bedre metoder til at forbedre udnyttelsesgraden for denne støtte — for at vende den 



PR\1188755DA.docx 9/9 PE641.178v01-00

DA

tendens til manglende absorption, der har været fremherskende i de seneste årtier. Der bør 
gøres en vedholdende indsats for at sikre en styrkelse af de få positive udviklingstendenser, 
der er set i de senere år, så de kan give mærkbare og varige resultater.

Som det er tilfældet med andre lande i regionen, er der behov for detaljerede og mere 
pålidelige data om fangsterne, om fiskebestandenes bevaringsstatus og om økosystemernes 
tilstand generelt. Det er vigtigt i det omfang, det er muligt, at støtte Guinea-Bissau, så landet 
kan udvikle sin egen kapacitet til at fremskaffe sådanne data. Det samme gælder for 
overvågnings- og kontrolkapaciteten i Guineas eksklusive økonomiske zone, samtidig med at 
bekæmpelsen af IUU-fiskeri (ulovligt, urapporteret og ureguleret) til enhver tid er en 
udfordring.

Endelig understreger ordføreren, at Europa-Parlamentet i alle faser bør underrettes omgående 
og fuldt ud om de procedurer, der vedrører protokollen, dens fornyelse og dens 
gennemførelse, som det nøje er beskrevet i den ikke-lovgivningsmæssige beslutning, der 
ledsager denne henstilling.


