
PR\1191111DA.docx PE642.938v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Fiskeriudvalget

2019/0090M(NLE)

21.10.2019

UDKAST TIL BETÆNKNING
med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til afgørelse 
om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen 
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-
2024)
(08928/2019 – C9-0011-2019 – 2019/0090M(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: João Ferreira



PE642.938v01-00 2/7 PR\1191111DA.docx

DA

PR_Consent_Motion

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING ...........................................................................................................................3



PR\1191111DA.docx 3/7 PE642.938v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen 
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (08928/2019),

– der henviser til protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det 
Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (088942019)

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 
og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C9-0011/2019),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...1 om forslag til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

– der henviser til udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget,

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

A. der henviser til, at det overordnede mål for partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri 
mellem EU og Guinea-Bissau er at øge fiskerisamarbejdet mellem EU og Guinea-
Bissau i begge parters interesse ved at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en 
bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske 
zone (EEZ) ud over udviklingen af Guinea-Bissaus fiskerisektor;

B. der henviser til, at udnyttelsen af fiskerimuligheder i henhold til den tidligere 
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri generelt anses for at være tilfredsstillende;

C. der henviser til, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-
Bissau har fået stor betydning i forbindelse med de forskellige 
fiskeripartnerskabsaftaler, som EU har indgået med tredjelande, idet den for øjeblikket 
er den tredjevigtigste, hvad angår de involverede beløb, hvortil kommer det faktum, at 
den tillader adgang til blandet fiskeri; 

D. der henviser til, at Guinea-Bissaus fiskeris bidrag til landets velstand er meget lavt 
(3,5 % af BNP i 2015), selv om de midler, der overføres gennem partnerskabsaftalen 
om bæredygtigt fiskeri som kompensation for adgangen til ressourcer, udgør et 
relevant bidrag til de nationale offentlige finanser;

1 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.
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E. der henviser til, at fiskerimulighederne i den periode, der er omfattet af protokollen, 
vil blive defineret på to forskellige måder: i de to første år af fiskeriindsatsen (målt i 
bruttoregistertonnage) og de sidste tre år i samlede tilladte fangstmængder (TAC, målt 
i ton); der henviser til, at denne overgang bør ledsages af en elektronisk fangst- og 
fangstdatabehandlingsordning i de første to år af protokollen; 

F. der henviser til, at selv om EU har indgået fiskeriaftaler med Guinea-Bissau siden 
begyndelsen af 1980'erne, har komponenten vedrørende udviklingssamarbejde i disse 
aftaler (sektorstøtte) hverken været med til at fremme en betydelig udvikling af den 
lokale fiskerisektor eller udvikling af industrier og dertil knyttede aktiviteter;

G. der henviser til, at der for at fremme udviklingen af Guinea-Bissaus fiskerisektor er 
behov for grundlæggende infrastrukturer, der stadig mangler, såsom bl.a. havne, 
landingssteder og infrastruktur til oplagring og forarbejdning af fisken;

H. der henviser til, at handel med fiskeprodukter fra Guinea-Bissau i mange år har været 
forbudt i EU, fordi landet ikke har været i stand til at overholde de 
sundhedsforanstaltninger, som EU kræver; der henviser til, at forsinkelsen i 
analyselaboratoriets certificeringsproces (CIPA) udgør den største hindring for eksport 
af fiskerivarer fra Guinea til EU;

I. der henviser til, at den ambition, som Guineas myndigheder har om at øge merværdien 
af udnyttelsen af fiskeressourcerne i Guineas eksklusive økonomiske zone, eftersom 
størsteparten af denne merværdi for øjeblikket ikke bliver i landet;

J. der henviser til, at der i begrænset og meget ringe omfang er skabt direkte 
beskæftigelse i fiskerisektoren i Guinea-Bissau, selv hvis der tages hensyn til de 
tilfælde, hvor der har været lokale besætningsmedlemmer om bord (deres nuværende 
antal er lavere end i den foregående protokols gyldighedsperiode);

K. der henviser til, at der er sket fremskridt i bekæmpelsen af ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri i Guinea-Bissaus territorialfarvande gennem en styrkelse af 
overvågningsmetoderne i Guineas EEZ, navnlig dem, der er tildelt FISCAP 
(inspektion og kontrol af fiskeri), herunder et korps af observatører og hurtigtgående 
patruljeskibe, men at der stadig er utilstrækkeligheder og mangler, som skal 
overvindes, herunder med hensyn til FOS (fartøjsovervågningssystemet);

L. der henviser til, at der er gjort fremskridt i karakteristikken af de demersale bestande i 
Guinea-Bissaus EEZ, og navnlig rapporten om evalueringen af demersale bestande i 
Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone fra januar 2019;

M. der henviser til, at indarbejdelsen af de henstillinger, som Parlamentet tidligere har 
fremsat, i den nuværende protokol, ikke har været fuldt tilfredsstillende;

N. der henviser til, at Parlamentet på alle stadier bør informeres omgående og 
fuldstændigt om procedurerne i forbindelse med protokollen eller fornyelsen af den;

1. fremhæver betydningen af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og 
Guinea-Bissau, både for Guinea-Bissau og for EU-flåder, der fisker i Guinea-Bissaus 
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farvande; understreger, at der er mulighed for mere effektive fremskridt i 
fiskerisamarbejdet mellem EU og Guinea-Bissau, og mener, at det i denne henseende 
er vigtigt gå ud over, hvad der er opnået med tidligere protokoller vedrørende 
gennemførelsen af denne aftale;

2. er af den opfattelse, at målene for partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem 
EU og Guinea-Bissau er opnået i varierende grad: mens aftalen på den ene side har 
givet og giver vigtige fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Guinea-Bissaus eksklusive 
økonomiske zone, og europæiske rederier har udnyttet disse muligheder i betydelig 
grad, er de resultater, der er opnået med hensyn til udviklingen af den lokale 
fiskerisektor, generelt utilstrækkelige og utilfredsstillende;

3. mener, at en overgang fra en metode til forvaltning af fiskerimuligheder til en anden 
(fra forvaltning af fiskeriindsatsen til forvaltning af den samlede tilladte 
fangstmængde) udgør en udfordring for denne protokol; opfordrer Kommissionen til 
straks at fremme en passende og effektiv overgang, sikre den nødvendige 
troværdighed og effektivitet i det elektroniske fangstindberetningssystem (ERS) og 
behandlingen af fangstdata; 

4. understreger, at der er behov for betydelige fremskridt i udviklingen af Guinea-
Bissaus fiskerisektor, herunder på fiskeindustrien og de dertil knyttede aktiviteter, og 
opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger — herunder en 
eventuel revision og udvidelse af den del af aftalen, der vedrører sektorstøtte, samtidig 
med at der skabes betingelser for at øge udnyttelsesgraden af denne støtte — for at 
sikre en effektiv kursvending i forhold til den kurs, man har fulgt i de seneste årtier;

5. mener, at partnerskabsaftalen mellem EU og Guinea-Bissau ikke når sine mål, hvis 
den ikke bidrager til at øge den merværdi, der skabes i Guinea-Bissau som følge af 
udnyttelsen af dens fiskeressourcer; påpeger følgende prioriterede områder, som EU 
skal støtte ved at mobilisere den nødvendige tekniske og finansielle bistand:

a. opbygning af institutionel kapacitet 

b. bygning af relevant infrastruktur for fiskeri og dertil knyttede aktiviteter, 
såsom havne (for industrielt og ikkeindustrielt fiskeri), landingssteder, anlæg 
til oplagring og forarbejdning af fisk, markeder, distributions- og 
markedsføringsstrukturer og laboratorier til kvalitetskontrol

c. styrkelse af de lokale aktørers kapacitet i fiskerisektoren ved at fremme 
fiskernes organisationer

d. uddannelse af fagfolk inden for fiskeri 

e. anerkendelse og styrkelse af kvinders rolle i fiskeriet samt styrkelse af deres 
organisation;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i deres politik vedrørende samarbejde 
og officiel udviklingsbistand at tage hensyn til, at Den Europæiske Udviklingsfond 
(EUF) og den sektorstøtte, der er fastsat i partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri 
mellem EU og Guinea-Bissau, bør supplere hinanden og samordnes fuldt ud med 
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henblik på at bidrage til en styrkelse af den lokale fiskerisektor og til fuld udnyttelse af 
landets ret til selv at bestemme over sine ressourcer; opfordrer Kommissionen til 
gennem EUF og andre instrumenter, der anses for relevante, at fremme de nødvendige 
foranstaltninger til tilvejebringelse af infrastruktur, som på grund af sin størrelse og 
sine omkostninger ikke kan opbygges udelukkende ved hjælp af sektorstøtte inden for 
rammerne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, såsom bl.a. fiskerihavne 
(industrielt og ikkeindustrielt fiskeri);

7. opfordrer Kommissionen til at prioritere og hurtigst muligt fastsætte betingelserne for 
eksport af Guinea-Bissaus fiskeriprodukter til EU, navnlig for så vidt angår kontrol af 
de påkrævede sanitære forhold og certificering af analyselaboratoriet (CIPA), eftersom 
det nuværende forbud udgør en betydelig hindring for udviklingen af den lokale 
fiskerisektor og dermed for opfyldelsen af målene for partnerskabsaftalen om 
bæredygtigt fiskeri;

8. støtter behovet for at øge bidraget fra partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri til 
lokal skabelse af direkte og indirekte job enten på fartøjer, der fisker i henhold til 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, eller inden for fiskerirelaterede aktiviteter, 
både i tidligere og senere led; mener, at medlemsstaterne kan spille en relevant rolle 
og deltage aktivt i indsatsen for kapacitetsopbygning og uddannelse for at opnå dette;

9. anser det for nødvendigt at forbedre mængden og kvaliteten af data om alle fangster 
(mål- og bifangster), om fiskeressourcernes bevaringsstatus i Guinea-Bissaus 
eksklusive økonomiske zone og om betydningen af partnerskabsaftalen om 
bæredygtigt fiskeri for økosystemer generelt, idet der bør gøres en indsats for at 
udvikle Republikken Guinea-Bissaus egen kapacitet til at indsamle sådanne data; 
opfordrer Kommissionen til at bidrage til at sikre, at de organer, der har til opgave at 
føre tilsyn med gennemførelsen af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, navnlig 
Den Blandede Komité og Den Fælles Videnskabelige Komité samtidig med 
inddragelse af foreninger for ikkeindustrielle fiskere, fagforeninger, repræsentanter for 
kystsamfund og civilsamfundsorganisationer i Guinea-Bissau;

10. mener, at der med udsigt til en eventuel lukning af fiskeriet eller fastlæggelsen af 
fiskerirestriktioner for at sikre ressourcernes bæredygtighed først skal tages hensyn til 
det lokale fiskeris behov på grundlag af forsvarlig videnskabelig rådgivning; 

11. slår til lyd for nødvendigheden af at forbedre forvaltningen, kontrollen og 
overvågningen af Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone og bekæmpe IUU-
fiskeri, bl.a. ved at styrke overvågningen af fartøjer (via FOS) med henblik på at 
forbedre fiskeriets bæredygtighed;

12. opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra 
Den Blandede Komités møder, det i artikel 5 i protokollen nævnte flerårige 
sektorprogram og resultaterne af de enkelte årlige evalueringer, oplysninger om 
koordineringen af dette program med den strategiske plan for udvikling af Guinea-
Bissaus fiskeri (2015-2020) samt referater og konklusioner fra Den Fælles 
Videnskabelige Komités møder samt oplysninger om IUU-fiskeri i Guineas EEZ, 
integration af EU's erhvervsdrivende i Guinea-Bissaus fiskerisektor (artikel 10 i 
protokollen) og kontrol af redernes overholdelse af deres forpligtelser (f.eks. i 
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forbindelse med det bidrag, der er fastsat i kapitel V i bilaget til protokollen); 
opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste gyldighedsår, og før der indledes 
forhandlinger om fornyelse af protokollen, at forelægge Parlamentet en fuldstændig 
rapport om gennemførelsen heraf;

13. opfordrer Kommissionen til i højere grad at integrere de henstillinger, der nu er 
fremsat i partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-Bissau, 
idet den navnlig tager hensyn til dem i forbindelse med procedurerne for fornyelse af 
protokollen;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Guinea-Bissaus regering og parlament.


