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BEKNOPTE MOTIVERING

Onderhavig protocol tussen de EU en de Republiek Ivoorkust moet in overeenstemming zijn 
met 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 doelstellingen van de EU op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking wordt erkend.

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

De vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de EU zijn, volgens de Commissie, in 
overeenstemming met het beste wetenschappelijke advies en met de aanbevelingen van de 
Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan, 
alsmede met het beginsel van het "beschikbare overschot". 

In het nieuwe protocol is een referentietonnage van 5 500 ton per jaar vastgesteld, hetgeen 
lager is dan het referentietonnage op grond van het vorige protocol (6 500 ton per jaar). 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 verschillende andere 
West-Afrikaanse landen, zodat het protocol in een regionaal netwerk van actieve 
partnerschapsovereenkomsten inzake visserij kan worden ingepast.

De financiële bijdrage waarin onderhavig protocol voorziet bedraagt 682 000 EUR per jaar, 
hetgeen een lichte toename ten opzichte van het vorige protocol inhoudt. Voor de eerste twee 
jaar zal dit totaalbedrag worden onderverdeeld in jaarbedragen van 330 000 EUR voor de 
toegang tot de Ivoriaanse visserijzone en 352 000 EUR om specifiek de uitvoering van het 
visserijbeleid in Ivoorkust te ondersteunen. In de resterende periode zal het totaalbedrag als 
volgt worden opgesplitst: respectievelijk 275 000 EUR en 407 000 EUR. Dit komt neer op 
een aanzienlijke en welkome verhoging van de middelen voor de sector, om verantwoorde 
visserij en duurzame exploitatie van de visbestanden te bevorderen en om met name het 
toezicht, de controle en de bewaking te verbeteren, kleinschalige visserij te ondersteunen, de 
wetenschappelijke kennis van visserijbestanden te verbeteren, de blauwe economie te 
ondersteunen en de aquacultuur te ontwikkelen.

De rapporteur is van mening dat het protocol de verantwoorde en duurzame exploitatie van de 
visbestanden in Ivoorkust zal bevorderen in het belang van beide partijen en dat het dan ook 
in overeenstemming met de doelstellingen van overeenkomsten voor duurzame visserij en van 
ontwikkelingssamenwerking is. Om deze redenen stelt de rapporteur voor het protocol goed te 
keuren.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking 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 inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek 
Ivoorkust (2018-2024).
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