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SUGGESTIES

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

1. stelt vast dat, in de context van overbevissing, de nieuwe referentiehoeveelheid 60 % 
hoger is dan in het huidige protocol; verzoekt bijgevolg om zeer nauwe follow-up van 
de situatie van de visbestanden, met bijzondere aandacht voor pelagische haaien, 
waarvan de kwetsbaarheid door wetenschappers wordt benadrukt;

2. dringt erop aan dat de Europese Commissie en Kaapverdië nadere gegevens verstrekken 
over de cumulatieve effecten die de verschillende visserijovereenkomsten in de 
betrokken exclusieve economische zone op de visbestanden hebben; 

3. is van mening dat dit protocol en de financiële tegenprestatie, gezien de vele 
uitdagingen waarmee Kaapverdië wordt geconfronteerd, moeten bijdragen tot de 
volgende prioriteiten: 

– een duurzame blauwe economie bevorderen door steun te verlenen aan de lokale 
kleinschalige visserij, de modernisering van de haveninfrastructuur en de rol van 
vrouwen, die een belangrijke rol spelen bij de afzet en verwerking; 

– wetenschappelijke kennis en samenwerking bevorderen in deze oceaanregio door 
lokale wetenschappers toe te staan aan boord te gaan op de schepen die in het 
gebied actief zijn; 

– mee zorgen voor een ambitieuze bijdrage van de Europese Unie en Kaapverdië 
aan het Internationaal Decennium van de Oceaanwetenschappen voor Duurzame 
Ontwikkeling; 

– de monitoring, controle en bewaking versterken om zo illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen;

– de vervuiling bestrijden door de inzameling van kunststoffen door lokale vissers 
te ondersteunen; 

4. dringt aan op transparantie bij het gebruik van de sectorale EU-financiering om een 
betere monitoring mogelijk te maken; roept op tot nauwere samenwerking tussen de 
verschillende betrokken diensten van de Commissie en stelt voor dat de EU-delegatie in 
Kaapverdië een bijdrage levert aan de follow-up van dit protocol; 

5. beveelt aan dat deze overeenkomst in overeenstemming wordt gebracht met andere 
programma’s die door andere donoren, zoals de Wereldbank, worden gefinancierd.


