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KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde1 
trädde i kraft den 30 mars 20072. Det nuvarande protokollet till avtalet trädde i kraft den 
23 december 2014 och löpte ut den 22 december 2018. 

På grundval av relevanta förhandlingsdirektiv3 har kommissionen fört förhandlingar med 
Republiken Kap Verdes (nedan kallad Kap Verde) regering i syfte att ingå ett nytt protokoll. 
Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 12 oktober 2018. Protokollet 
omfattar en period på fem år räknat från den dag då protokollet börjar tillämpas provisoriskt, 
dvs. den dag då protokollet undertecknas, såsom föreskrivs i protokollets artikel 15.

I enlighet med prioriteringarna för reformen av fiskeripolitiken4 erbjuder det nya protokollet 
fiskemöjligheter för unionsfartyg i Kap Verdes fiskezon, på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden och under iakttagande av de rekommendationer som utfärdas av 
Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Det nya protokollet 
beaktar resultaten av en utvärdering av det senaste protokollet (2014–2018) och en 
utvärdering av möjligheterna att ingå ett nytt protokoll. Båda dessa utvärderingar har gjorts av 
externa experter. Målet med protokollet är att Europeiska unionen och Republiken Kap Verde 
ska kunna samarbeta närmare kring att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i 
Kap Verdes vatten och att stödja Kap Verdes ansträngningar för att utveckla sin blå ekonomi, 
i båda parters intresse. 

Protokollet fastställer fiskemöjligheter inom följande kategorier:

 28 notfartyg för tonfisk, med frysanläggning.
 27 ytlångrevsfartyg.
 14 spöfiskefartyg för tonfisk.

Förhandlingarna om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske med Republiken Kap 
Verde är en del av EU:s politik gentemot AVS-länderna, och särskild hänsyn har tagits till 
unionens mål vad gäller respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Det årliga bidraget från Europeiska unionen uppgår till 750 000 EUR på grundval av följande:

 En referensfångstmängd på 8 000 ton per år, för vilken det har fastställts ett årligt 
belopp kopplat till tillträdet på 400 000 EUR per år för protokollets hela giltighetstid. 

 Stöd till utvecklingen av den sektoriella fiskeripolitiken och den blåa ekonomin i Kap 
Verde till ett belopp på 350 000 EUR per år för protokollets hela giltighetstid. Stödet 
bidrar till att uppfylla de mål som fastställts inom den nationella politiken för hållbar 
förvaltning av inlands- och havsfiskets resurser, för protokollets hela giltighetstid.

1 EUT L 414, 30.12.2006, s. 3.
2 EUT L 107, 25.4.2007, s. 7.
3 Antagna vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 4–5 juni 2018.
4 EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.
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Det årliga beloppet för åtagande- och betalningsbemyndiganden fastställs inom ramen för det 
årliga budgetförfarandet, inklusive för reservposten för protokoll som inte trätt i kraft vid årets 
början5.

Kommissionen bemyndigas att på unionens vägnar godkänna ändringar av protokollet som 
antas av den gemensamma kommitté som inrättas genom partnerskapsavtalet.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om 
genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Kap Verde (2019–2024).

5 I överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om samarbete i budgetfrågor (2013/C 373/01).



AD\1194997SV.docx 5/6 PE640.655v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om 
fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde 
(2019–2024)

Referensnummer 08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Ansvarigt utskott PECH

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

BUDG
15.7.2019

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Margarida Marques
23.7.2019

Behandling i utskott 25.11.2019

Antagande 12.12.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

19
1
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Francisco 
Guerreiro, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz 
Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Sylvie Guillaume, Herve Juvin



PE640.655v02-00 6/6 AD\1194997SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL Dimitrios Papadimoulis

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan,

Renew Clotilde Armand, Valerie Hayer, Moritz Körner

S&D Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, John Howarth

Verts/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

1 -
ID Herve Juvin

2 0
ID Valentino Grant, Joachim Kuhs

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


