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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

De Commissie dient bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst naar behoren rekening te 
houden met de volgende punten:

1. de toegang voor EU-vaartuigen moet beperkt worden tot de visbestanden waarvoor 
Ivoorkust niet beschikt over de capaciteit om ze te oogsten (overschotbestanden) en 
mag nooit leiden tot vangsten die de maximale duurzame opbrengst overschrijden; de 
voedingsbehoeften van de plaatselijke bevolking moeten prioritair zijn en tot uiting 
komen in de lokale aanlandingsverplichtingen, om bij te dragen tot de voedselzekerheid 
van de inwoners;

2. de Commissie moet de Republiek Ivoorkust ertoe aansporen de financiële bijdrage 
waarin in het protocol is voorzien, te gebruiken voor sectorale steun om de nationale 
visserijsector en met name de ambachtelijke visserij op duurzame wijze te versterken, 
door de vraag naar lokale investeringen en industriële projecten op het gebied van de 
blauwe economie te stimuleren en lokale banen te creëren;

3. de Commissie moet ernaar streven in het in artikel 4 van het protocol bedoelde 
meerjarig sectoraal programma doelstellingen op te nemen die:

– de duurzame ontwikkeling bevorderen van de lokale, en met name de ambachtelijke, 
visserij- en visverwerkende sector, alsmede andere lokale activiteiten en 
partnerschappen die met deze sector verband houden;

– de rol van vrouwen en jongeren in de ambachtelijke visserij bevorderen, met name 
door de verkoop van bijvangst en tonijn van lagere kwaliteit, zogeheten "valse vis", te 
reguleren, zodat een billijk aandeel rechtstreeks wordt verkocht aan lokale 
marktdeelnemers; 

– de monitoring, controle en bewaking van de Ivoriaanse wateren versterken door een 
coherente strategie ter bescherming van de exclusieve economische zone (EEZ) in te 
voeren, en zo illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en de nadelige 
economische, sociale en milieugevolgen ervan verder voorkomen;

– transparantie garanderen van het gebruik van sectorale financiering in het kader van 
het protocol, om de absorptiepercentages te monitoren en te verbeteren en om ervoor 
te zorgen dat de overeenkomst tastbare resultaten oplevert ter ondersteuning van de 
lokale visserij en de plaatselijke bevolking in het algemeen;

4. de Commissie moet de Republiek Ivoorkust steun verlenen bij het beheer van haar 
absorptievermogen van de ontvangen middelen, zowel om een optimaal gebruik hiervan 
te waarborgen als om ervoor te zorgen dat de overeenkomst tastbare resultaten oplevert 
ter ondersteuning van de lokale visserij en de plaatselijke bevolking in het algemeen;

5. de in het protocol opgenomen mogelijkheden inzake werk voor vissers uit de ACS-
landen aan boord van EU-vaartuigen moeten ten volle worden benut, waarbij vissers uit 



PE629.615v02-00 4/6 AD\1170752NL.docx

NL

Ivoorkust prioriteit moeten krijgen;

6. de Commissie moet ernaar streven de handhaving van het toezicht op en de evaluatie 
van de in het protocol en het daaruit voortvloeiende meerjarig sectoraal programma 
vermelde activiteiten te garanderen, teneinde duurzame praktijken, de arbeidswetgeving 
en behoorlijke werkomstandigheden, alsmede de in de overeenkomst vastgestelde 
bescherming van de mensenrechten te waarborgen; aan het Parlement en de Raad moet 
een jaarverslag worden voorgelegd om de transparantie te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de middelen ter ondersteuning van het sectorale visserijbeleid in Ivoorkust 
daadwerkelijk daarvoor worden gebruikt; bij de opstelling van het verslag moet ook 
rekening worden gehouden met de regionale dimensie om zicht te krijgen op het effect 
van de visserijovereenkomsten die de EU in de regio heeft afgesloten, en op de 
gevolgen daarvan voor de visserijovereenkomst met Ivoorkust.
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