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BEKNOPTE MOTIVERING

Op basis van de desbetreffende onderhandelingsrichtsnoeren heeft de Commissie met de 
regering van Ivoorkust onderhandelingen gevoerd met het oog op het sluiten van een nieuw 
protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de 
Republiek Ivoorkust. Na afloop van deze onderhandelingen is op 16 maart 2018 een nieuw 
protocol geparafeerd. Het protocol bestrijkt een periode van zes jaar vanaf de datum van 
voorlopige toepassing, d.w.z. vanaf de datum van de ondertekening ervan, zoals bepaald in 
artikel 13 van het protocol.

Het laatste protocol bij de overeenkomst is op 1 juli 2013 in werking getreden en is op 30 juni 
2018 verstreken.

Het nieuwe protocol is er in de eerste plaats op gericht om de vaartuigen van de Unie 
vangstmogelijkheden in de wateren van Ivoorkust te bieden op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies en met inachtneming van de aanbevelingen van de 
Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT –
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Dit nieuwe protocol houdt 
rekening met de resultaten van een evaluatie van het vorige protocol (2013-2018) en met een 
verkennende evaluatie waarin is nagegaan of een nieuw protocol diende te worden gesloten. 
Beide werden uitgevoerd door externe deskundigen. Voorts zal het protocol het voor de 
Europese Unie en de Republiek Ivoorkust mogelijk maken om nauwer samen te werken met 
het oog op de bevordering van een duurzaam visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie 
van de visbestanden in de Ivoriaanse wateren, en zal het de inspanningen van Ivoorkust voor 
de ontwikkeling van zijn blauwe economie ondersteunen, dit alles in het belang van beide 
partijen.

Het nieuwe protocol voorziet in een jaarlijkse financiële tegenprestatie ten belope van 
682 000 EUR, berekend op basis van:

 een referentietonnage van 5 500 ton waarvoor een jaarlijks bedrag voor de toegang tot 
de visserijzone wordt betaald van 330 000 EUR voor de eerste twee jaren van 
toepassing van het protocol en 275 000 EUR voor de volgende jaren (het derde tot en 
met zesde jaar);  

 steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Republiek 
Ivoorkust ten belope van 352 000 EUR per jaar voor de eerste twee jaren van 
toepassing van het protocol en 407 000 EUR voor de volgende jaren (het derde tot en 
met het zesde jaar). Deze steun beantwoordt aan de doelstellingen van het nationale 
visserijbeleid op het gebied van het duurzame beheer van de continentale en 
maritieme visbestanden van Ivoorkust. 

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij het 
Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Raad 
betreffende de sluiting van een protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst 
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inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024). 

Voorts wordt van de Europese Commissie verlangd dat zij in de dialoog met de lokale 
autoriteiten centraal blijft stellen dat met name lokale vrouwelijke visverwerkers van de 
overeenkomst moeten profiteren, zodat zij in hun onderhoud kunnen voorzien en ten volle 
kunnen bijdragen aan de plaatselijke voedselveiligheid en ontwikkeling.
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