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BEKNOPTE MOTIVERING 

Onderhavig protocol tussen de EU en de Republiek Kaapverdië dient aan te sluiten bij de 

nieuwe verordening betreffende het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), waarin met 

name de nadruk wordt gelegd op duurzame visserij en goed bestuur, en waarin het belang van 

beleidssamenhang tussen het GVB en de EU-ontwikkelingshulpdoelstellingen wordt erkend. 

Het protocol heeft een looptijd van vier jaar en biedt daardoor een zekere stabiliteit. 

De vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de EU zijn in overeenstemming met het beste 

wetenschappelijke advies en met de aanbevelingen van de ICCAT, alsmede met het beginsel 

van het "beschikbare overschot". Er zij op gewezen dat het nieuwe protocol in hetzelfde 

referentietonnage voorziet als het vorige protocol. Het vangstniveau wordt dus gecontroleerd, 

maar toch sluiten de visserijzones voor de Europese vloot goed op elkaar aan, dankzij de 

visserijakkoorden tussen de EU en Senegal, c.q. Guinee-Bissau, zodat het protocol in een 

regionaal netwerk van actieve partnerschapsovereenkomsten inzake visserij kan worden 

ingepast. 

Naast de toewijzing van een globaal bedrag van 1 050 000 EUR voor toegang tot 

visbestanden en van 1 200 000 EUR voor door de reders verschuldigde rechten voorziet 

onderhavig protocol in een jaarlijkse storting van 275 000 EUR in de eerste twee jaar en 

250 000 EUR in de laatste twee jaar, ter ondersteuning van de Kaapverdiaanse visserijsector.  

Deze aanzienlijke verhoging van de middelen voor de sector – eerder 110 000 EUR per jaar – 

stelt Kaapverdië in staat de IOO-visserij beter te bestrijden door middel van meer controle en 

toezicht in zijn exclusieve economische zone, beter beheer van de visbestanden, een dialoog 

met alle belanghebbende partijen en regionale en internationale samenwerking, betere hygiëne 

van de visserijproducten alsmede stimulansen voor de ontwikkeling van de ambachtelijke 

visserij. 

Gezien de resultaten van de evaluatie van het vorige protocol en de inhoud van het nieuwe 

protocol spreekt de rapporteur zich uit voor goedkeuring ervan. 

****** 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

visserij het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een 

besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en de 

Republiek Kaapverdië tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële 

tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de 

Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië. 
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