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BEKNOPTE MOTIVERING

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de 
Republiek Guinee-Bissau1 is op 15 april 2008 in werking getreden. Na onderhandelingen 
tussen de Commissie en de regering van de Republiek Guinee-Bissau is een nieuw protocol 
tot stand gekomen dat op 15 november 2018 is geparafeerd. Het vorige protocol, dat op 
23 november 2017 was verstreken, werd hierbij ingetrokken.

Het nieuwe protocol biedt vaartuigen van de Unie vangstmogelijkheden in de wateren van 
Guinee-Bissau op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen en met 
inachtneming van de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de instandhouding 
van Atlantische tonijnen (Iccat). In dit nieuwe protocol zijn de resultaten van een evaluatie 
van het vorige protocol (2014-2017) in aanmerking genomen, evenals de resultaten van een 
verkennende evaluatie waarin is nagegaan of het wenselijk zou zijn een nieuw protocol te 
sluiten. Beide evaluaties werden uitgevoerd door externe deskundigen. Voorts zal het protocol 
het voor de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau mogelijk maken om nauwer 
samen te werken met het oog op de bevordering van een verantwoorde exploitatie van de 
visbestanden in de wateren van Guinee-Bissau, en zal het de inspanningen van Guinee-Bissau 
voor de ontwikkeling van zijn blauwe economie ondersteunen, dit alles in het belang van 
beide partijen.

Het protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën:

a) vriestrawlers voor de garnaalvisserij;

b) vriestrawlers voor de visvangst en de vangst van koppotigen;

c) trawlers voor kleine pelagische soorten;

d) vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen en beugschepen;

e) vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel.

Voor de eerste drie categorieën worden de vangstmogelijkheden voor de eerste twee jaar 
uitgedrukt in visserijinspanning en voor de laatste drie jaar in vangstbeperking.

De onderhandelingen over een nieuw protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij met Guinee-Bissau passen in het kader van het externe optreden van de EU ten 
aanzien van de ACS-landen, en houden met name rekening met de doelstellingen van de Unie 
op het gebied van de eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten. Het 
protocol geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de voorlopige toepassing 
ervan.

De jaarlijkse financiële tegenprestatie van de Europese Unie bedraagt 15 600 000 EUR, 
berekend op basis van:

 een jaarlijks bedrag voor de toegang tot de visbestanden, voor de in het protocol 
vastgestelde categorieën, ten belope van 11 600 000 EUR per jaar gedurende de gehele 
looptijd van het protocol;

 steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid en de blauwe economie van 
Guinee-Bissau ten bedrage van 4 000 000 EUR per jaar gedurende de gehele looptijd van 

1 PB L 342 van 17.12.2007, blz. 5.
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het protocol. Deze steun beantwoordt aan de doelstellingen van het nationale beleid 
inzake duurzaam beheer van de continentale en maritieme visbestanden van Guinee-
Bissau gedurende de gehele looptijd van het protocol.

Op deze manier wordt bijgedragen aan de uitvoering van de nationale strategie inzake visserij 
en de blauwe economie. De steun beoogt het duurzame beheer van de visbestanden en de 
ontwikkeling van de sector, met name door middel van: – een versterking van: (i) de 
monitoring, controle en bewaking van de visserijactiviteiten (onder meer door de installatie en 
het operationeel maken van het Electronic Reporting System ERS); (ii) gegevensverzameling 
en -verwerking voor wetenschappelijke doeleinden en van de analyse- en evaluatiecapaciteit 
betreffende de visbestanden en de visserijen; (iii) de capaciteit van de actoren in de 
visserijsector; (iv) de internationale samenwerking; – steun voor de ambachtelijke visserij; 
verbetering van de voorwaarden voor de uitvoer van visserijproducten en bevordering van 
investeringen in de sector; ontwikkeling van voor de visserij relevante infrastructuur; steun 
voor de blauwe economie en ontwikkeling van de aquacultuur.

Het jaarlijkse bedrag van de vastleggings- en betalingskredieten wordt in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure vastgesteld, onder meer voor de reservelijn voor protocollen 
die bij het begin van het jaar nog niet in werking zijn getreden2.

De Commissie zou gemachtigd zijn om namens de Unie haar goedkeuring te hechten aan 
wijzigingen van het protocol die worden aangenomen door de bij de 
partnerschapsovereenkomst opgerichte gemengde commissie.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie visserij het Parlement aan te 
bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de 
sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese 
Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau en van het protocol tot uitvoering van die 
partnerschapsovereenkomst.

2 In overeenstemming met het Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken 
(2013/C 373/01).
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