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KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Kap Verde från 2006 är 
ett avtal om fiske efter tonfisk. Det föregående protokollet, som ingicks för en period på 
fyra år, löpte ut i december 2018.

Precis som det föregående protokollet måste det nya protokollet som täcker perioden 
2019-2024 vara förenligt med förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, i vilken 
betydelsen av hållbart fiske och god förvaltning betonas samtidigt som vikten av samstämdhet 
mellan den gemensamma fiskeripolitiken, målen för EU:s utvecklingssamarbete och målen 
för hållbar utveckling, i synnerhet mål 14, erkänns.

Det ekonomiska bidrag som avsatts till det nya protokollet uppgår till 750 000 euro per år. 
Detta totalbelopp är uppdelat i ett årligt belopp på 400 000 euro för tillträde till fiskezonen 
(med en referensfångstmängd på 8 000 ton per år) och ett årligt belopp på 350 000 euro för 
genomförandet av den nationella strategin för fiske och för den blå ekonomin.

När det gäller sektorsstöd bör det noteras att detta belopp är stigande jämfört med det 
föregående protokollet, i utbyte mot en referensfångstmängd som ökar med 60 %. 

Med tanke på de stora ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som Kap Verde står 
inför anser föredraganden att detta protokoll och gemenskapens ekonomiska ersättning i dess 
helhet bör stödja följande prioriteringar: 

– Främja en hållbar blå ekonomi, med särskilt fokus på det lokala småskaliga fisket, 
moderniseringen av hamninfrastrukturer samt kvinnornas ställning, eftersom kvinnorna i hög 
grad är involverade i saluföringen och bearbetningen. I detta sammanhang skulle stöd till 
utbildning eller mindre infrastruktur i kylkedjan vara särskilt relevant, vilket också framhålls 
av den icke-statliga organisationen C.A.P.E1.

– Stärka kunskaperna om denna havsregion och det vetenskapliga samarbetet, särskilt genom 
att låta lokala forskare gå ombord på fartyg som är verksamma i denna zon. Detta innebär 
också att man måste ha exakt kunskap om de kumulativa effekterna av de olika fiskeavtal som 
Kap Verde ingått med tredjeländer och om tillståndet för fiskeresurserna i detta kustområde, 
för att på så sätt kunna säkerställa att den lokala fiskerinäringen kan fortsätta att utvecklas.

– Delta i ett ambitiöst bidrag från EU och Kap Verde till årtiondet för haven.

– Stärka övervakning, kontroll och tillsyn för att ytterligare förhindra IUU-fiske. I detta 
avseende bör nära samordning ske mellan sektorsstödet och andra EU-program på detta 
område, särskilt genom det regionala programmet för förbättring av den regionala 
fiskeriförvaltningen i Västafrika.

– Bekämpa föroreningar genom att stödja lokala fiskares insamling av plast.

Föredraganden anser också att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande punkter: 

– Uppgifterna om vissa europeiska fartygs fångster av pelagiska hajarter är otillräckliga. Mot 
bakgrund av den vetenskapligt dokumenterade sårbarheten hos dessa arter är det viktigt att 

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables (en sammanslutning för avtal om hållbart fiske). 
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förbättra insamlingen och analysen av uppgifter för att säkerställa att europeiska fartyg inte 
deltar i överexploateringen av dessa arter.

– Säkerställa en högre grad av öppenhet i användningen av unionens ekonomiska ersättning, 
i syfte att bättre mäta dess inverkan på utvecklingen av en blå ekonomi som gynnar hela 
befolkningen i Kap Verde. 

Föredraganden anser att det nya protokollet kan ha potential att främja ett ansvarsfullt och 
hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och att det kan vara förenligt med målen för avtalen 
om hållbart fiske och utvecklingssamarbetet genom att det innehåller mer konkreta element 
när det gäller övervakningen av användningen av EU-medel.

******

Utskottet för utveckling 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).


