
RR\1199859DA.docx PE643.077v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Mødedokument

A9-0023/2020

26.2.2020

BETÆNKNING
med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets 
afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken 
Kap Verde (2019-2024)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar



PE643.077v02-00 2/15 RR\1199859DA.docx

DA

PR_Consent_Motion

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING ...........................................................................................................................3

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET .....................................................................9

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG ...........................................................14

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG .15



RR\1199859DA.docx 3/15 PE643.077v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap 
Verde (2019-2024)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08662/2019),

– der henviser til protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det 
Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024) (08668/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, 
stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C9-0004/2019),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ... 20201 om forslaget til afgørelse,

– der henviser til artikel 31, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik2,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. april 2016 om fælles regler for 
gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder 
fiskeriaftaler3,

– der henviser til den endelige rapport fra februar 2018 med titlen "Ex-post and Ex-ante 
evaluation study of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the 
European Union and the Republic of Cabo Verde" (Efterfølgende og forudgående 
evaluering af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Republikken Kap Verde),

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

– der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0023/2020),

A. der henviser til, at Kommissionen og Kap Verdes regering har ført forhandlinger om en 
ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri og en gennemførelsesprotokol for en 
periode på fem år;

B. der henviser til, at det overordnede mål med partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(0000)0000.
2 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.
3 EUT C 58 af 15.2.2018, s. 93.
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mellem EU og Kap Verde er at øge fiskerisamarbejdet mellem EU og Kap Verde til 
gavn for begge parter ved at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i Kap Verdes eksklusive økonomiske zone;

C. der henviser til, at udnyttelsen af fiskerimulighederne i henhold til den tidligere 
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Kap Verde har ligget mellem 
58 % og 68 % med god anvendelse for not- og vodfartøjer og en moderat anvendelse for 
langline- og stangfiskerfartøjer;

D. der henviser til, at hajer udgør 20 % af fangsterne, men at manglen på videnskabelige 
data betyder, at det samlede tal måske ikke er nøjagtigt og kan være meget højere;

E. der henviser til, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Kap Verde 
bør fremme en mere effektiv bæredygtig udvikling af Kap Verdes fiskersamfund og de 
dermed forbundne industrier og aktiviteter, herunder fiskerividenskab; der henviser til, 
at den støtte, der skal ydes i henhold til protokollen, skal være i overensstemmelse med 
de nationale udviklingsplaner og handlingsplanen for blå vækst for udvikling inden for 
miljømæssige grænser, som er udarbejdet sammen med FN for at øge produktionen i og 
professionalisere sektoren med henblik på at opfylde befolkningens fødevare- og 
beskæftigelsesbehov;

F. der henviser til, at EU's forpligtelser i henhold til internationale aftaler også bør støttes 
via partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, dvs. FN's mål for bæredygtig udvikling 
(SDG), navnlig SDG 14, og til, at alle EU-tiltag, herunder partnerskabsaftalen om 
bæredygtigt fiskeri, skal bidrage til disse mål;

G. der henviser til, at EU via Den Europæiske Udviklingsfond bidrager med et flerårigt 
budget på 55 mio. EUR til Kap Verde med fokus på én hovedsektor, nemlig kontrakten 
om god regeringsførelse og udvikling;

H. der henviser til, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri bør bidrage til fremme og 
udvikling af Kap Verdes fiskerisektor, og til, at det er nødvendigt at bygge eller 
renovere grundlæggende infrastruktur såsom havne, landingssteder, 
opbevaringsfaciliteter og fabrikker til forarbejdning;

I. der henviser til, at Parlamentet skal informeres omgående og fuldstændigt på alle stadier 
i de procedurer, der knytter sig til protokollen og fornyelse af den;

1. mener, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Kap Verde bør 
forfølge to lige vigtige mål, nemlig: 1) at skabe fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Kap 
Verdes eksklusive økonomiske zone på grundlag af den bedste foreliggende 
videnskabelige viden og rådgivning og uden at gribe ind i bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger iværksat af de regionale organisationer, som Kap Verde er 
medlem af – navnlig Den Internationale Kommission for Bevarelse af 
Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) – eller at overskride det disponible 
overskud og 2) at fremme yderligere økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt 
samarbejde mellem EU og Kap Verde inden for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i Kap Verdes eksklusive økonomiske zone, samtidig 
med at Kap Verdes uafhængige valgmuligheder og strategier for så vidt angår dets egen 
udvikling ikke undermineres; mener samtidig og i lyset af den store værdi af havets 
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biodiversitet i Kap Verdes farvande, at aftalen bør sikre, at der indføres foranstaltninger 
til at mindske EU-fartøjers utilsigtede fiskeri i Kap Verdes eksklusive økonomiske 
zone;

2. mener, at der bør træffes foranstaltninger for at sikre, at den referencemængde, der er 
fastsat i aftalen, ikke overskrides;

3. henleder opmærksomheden på konklusionerne på de efterfølgende og forudgående 
vurderinger af protokollen til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og 
Kap Verde for 2014-2018, som blev udarbejdet i maj 2018, hvoraf det fremgik, at 
protokollen samlet set havde vist sig at være virkningsfuld, effektiv, hensigtsmæssig for 
de involverede interesser, i overensstemmelse med Kap Verdes sektorpolitik og i høj 
grad accepteret af interessenterne, og hvori det blev anbefalet at indgå en ny protokol; 
understreger, at der er mulighed for mere effektive fremskridt i fiskerisamarbejdet 
mellem EU og Kap Verde, og mener, at den nye protokol derfor bør gå videre end 
tidligere protokoller i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale, navnlig for så 
vidt angår udviklingsstøtte til Kap Verdes fiskerisektor;

4. understreger, at der er behov for betydelige fremskridt i udviklingen af Kap Verdes 
fiskerisektor, herunder i fiskeindustrien og de dertil knyttede aktiviteter, og opfordrer 
Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder en eventuel 
revision og styrkelse af den del af aftalen, der vedrører sektorstøtte, samtidig med at 
man skaber betingelserne for at øge udnyttelsesgraden af denne støtte;

5. mener, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Kap Verde ikke 
opfylder sine målsætninger, hvis den ikke bidrager til at øge merværdien i Kap Verde 
som følge af udnyttelsen af dets fiskeressourcer;

6. fastholder, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Kap Verde og 
protokollen hertil skal være i overensstemmelse med de nationale udviklingsplaner og 
handlingsplanen for blå vækst for udviklingen af Kap Verdes fiskerisektor inden for 
miljømæssige grænser, som er prioriterede områder for EU-støtten, hvortil der skal 
mobiliseres den nødvendige tekniske og finansielle bistand, og navnlig bør:

– styrke den institutionelle kapacitet og forbedre regeringsførelsen: udarbejde 
lovgivning på grundlag af forvaltningsplaner og støtte gennemførelsen af 
ovennævnte lovgivning og forvaltningsplaner

 – skærpe tilsynet, kontrollen med og overvågningen af Kap Verdes eksklusive 
økonomiske zone og de tilstødende områder

– styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret 
(IUU) fiskeri, herunder i de indre farvande

– styrke partnerskaber med andre lande, der er interesseret i fiskeri i Kap Verdes 
eksklusive økonomiske zone, dvs. ved hjælp af fiskeriaftaler, og sikre 
gennemsigtighed ved at offentliggøre indholdet heraf og ved at oprette et regionalt 
program for uddannelse og brug af observatører

– støtte etableringen og videreudviklingen af et dataindsamlingsprogram, der gør 



PE643.077v02-00 6/15 RR\1199859DA.docx

DA

det muligt for Kap Verdes myndigheder at få en forståelse for de ressourcer, der 
er til rådighed, og støtte den videnskabelige vurdering af ressourcerne, hvilket vil 
føre til beslutningstagning baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige 
viden

– gøre det muligt at bygge og/eller renovere vigtig infrastruktur til fiskeri og dertil 
knyttede aktiviteter såsom havnemoler og landingshavne (til både industrielt og 
ikkeindustrielt fiskeri, for eksempel i Mindelos havn på São Vicente), anlæg til 
oplagring og forarbejdning af fisk, markeder, distributions- og 
markedsføringsinfrastruktur og laboratorier til kvalitetskontrol

– støtte og forbedre arbejdsvilkårene for alle arbejdstagere, navnlig for kvinder 
inden for alle fiskerirelaterede aktiviteter, herunder ikke bare kommercialisering, 
men også forarbejdning, fiskeriforvaltning og videnskab

– støtte den videnskabelige viden, der er nødvendig for at etablere beskyttede 
havområder, herunder gennemførelse, overvågning og kontrol heraf

– begrænse bifangster af følsomme arter, f.eks. havskildpadder

– muliggøre en styrkelse af organisationer, der repræsenterer mænd og kvinder i 
fiskeindustrien, især dem, der udøver ikkeindustrielt fiskeri i lille målestok, og 
dermed bidrage til at styrke tekniske, forvaltningsmæssige og 
forhandlingsmæssige kapaciteter

– tjene til at oprette og/eller modernisere grund- og erhvervsuddannelsescentre og 
dermed hæve niveauet af færdigheder blandt fiskere, søfolk og kvinder i 
fiskerisektoren samt andre aktiviteter, der er forbundet med den blå økonomi

– styrke foranstaltninger, der kan tilskynde unge til at beskæftige sig med fiskeri

– fremme den videnskabelige forskningskapacitet og evnen til at overvåge 
fiskeressourcerne og havmiljøet

– forbedre havressourcernes bæredygtighed samlet set;

7. glæder sig over, at aftalen ikke vedrører små pelagiske fisk, som har stor betydning for 
den lokale befolkning, og som der ikke er overskud fra;

8. udtrykker sin bekymring over fiskeriaktiviteternes potentielt skadelige indvirkning på 
hajbestanden i Kap Verdes eksklusive økonomiske zone;

9. mener, at der er behov for en mere detaljeret evaluering af de fordele, som 
gennemførelsen af protokollen medfører for de lokale økonomier (inden for 
beskæftigelse, infrastruktur og det sociale område);

10. mener, at det er ønskeligt at forbedre mængden og nøjagtigheden af data om alle 
fangster (målarter og bifangster), om fiskeressourcernes bevaringsstatus og om 
fiskeriets indvirkning på havmiljøet, og at forbedre gennemførelsen af 
sektorstøttemidlerne for at muliggøre en mere nøjagtig vurdering af aftalens indvirkning 
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på det marine økosystem, fiskeressourcerne og lokalsamfundene, herunder dens sociale 
og økonomiske indvirkning;

11. mener i lyset af en eventuel nedlukning af eller indførelse af begrænsninger på fiskeriet, 
at de lokale behov for fiskeri bør tilgodeses først på grundlag af solid videnskabelig 
rådgivning for at sikre, at ressourcerne er bæredygtige;

12. opfordrer Kommissionen og Kap Verdes myndigheder til at forbedre indsamlingen af 
data om og overvågningen af bestandene i forbindelse med overfiskning, med særligt 
fokus på hajer;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i deres politikker for samarbejde og 
officiel udviklingsbistand med fokus på Kap Verde at huske på, at Den Europæiske 
Udviklingsfond og den sektorstøtte, der er fastsat i denne partnerskabsaftale om 
bæredygtigt fiskeri, bør supplere hinanden med henblik på at bidrage til styrkelsen af 
den lokale fiskerisektor og til at sikre, at landet har fuldstændig suverænitet over sine 
egne ressourcer; opfordrer Kommissionen til gennem Den Europæiske Udviklingsfond 
og andre relevante instrumenter at fremme de nødvendige foranstaltninger til 
tilvejebringelse af infrastruktur, som på grund af størrelsen og omkostningerne ikke kan 
bygges udelukkende ved hjælp af sektorstøtte inden for rammerne af 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, f.eks. fiskerihavne (til både industrielt og 
ikkeindustrielt fiskeri);

14. bakker op om behovet for at øge bidraget fra partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri 
til lokal skabelse af direkte og indirekte job – enten på fartøjer, der fisker i henhold til 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, eller inden for fiskerirelaterede aktiviteter, 
både i tidligere og senere led; mener, at medlemsstaterne kan spille en central rolle og 
deltage aktivt i kapacitetsopbygnings- og uddannelsesindsatsen for at opnå dette;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at styrke deres samarbejde 
med Kap Verde med henblik på at evaluere mulighederne for at forbedre den fremtidige 
udviklingsbistand, primært under det nye instrument for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), der er foreslået som en del 
af EU's budget for 2021-2027, og navnlig tage hensyn til den gode anvendelse af EU-
midlerne i Kap Verde og landets politiske stabilitet i en kompleks geopolitisk kontekst, 
som skal støttes og belønnes; 

16. opfordrer Kommissionen til indtrængende at opfordre Kap Verde til at anvende den 
finansielle modydelse, der er fastsat i protokollen, til at styrke landets nationale 
fiskeindustri på lang sigt, fremme efterspørgslen efter lokale investerings- og 
industriprojekter og tilskynde til vækst i en bæredygtig blå økonomi, således at der 
skabes lokale arbejdspladser, og fiskeriets tiltrækningskraft over for de unge 
generationer styrkes;

17. opfordrer Kommissionen til at tilsende Parlamentet og offentliggøre referaterne og 
konklusionerne fra møderne i det blandede udvalg, der er omhandlet i aftalens artikel 9, 
såvel som konklusionerne fra de årlige evalueringer; opfordrer Kommissionen til at gøre 
det muligt for repræsentanter for Parlamentet at deltage som observatører i møderne i 
det blandede udvalg og til at fremme inddragelse af Kap Verdes fiskersamfund og 
dermed forbundne interessenter;
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18. mener, at der bør indsamles oplysninger om de fordele, som gennemførelsen af 
protokollen medfører for de lokale økonomier (inden for beskæftigelse, infrastruktur og 
det sociale område);

19. opfordrer Kommissionen og Rådet til inden for rammerne af deres beføjelser straks at 
underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende protokollen og, 
hvis det er relevant, dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

20. henleder Kommissionens og især Rådets opmærksomhed på, at en fortsat 
fremgangsmåde med midlertidig anvendelse af internationale aftaler, før Parlamentet 
har godkendt dem, ikke er forenelig med de vejledende principper i den 
interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, at denne praksis i høj grad underkender 
Parlamentets status som den eneste direkte demokratisk valgte EU-institution, og at det 
også skader hele EU's demokratiske legitimitet;

21. opfordrer Kommissionen til i højere grad at integrere de henstillinger, der er fremsat i 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Kap Verde, og til at tage dem 
i betragtning, f.eks. i forbindelse med procedurerne for fornyelse af protokollen;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Kap Verdes regering og 
parlament.
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3.12.2019

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET

til Fiskeriudvalget

om et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om 
indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det 
Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)
(2019/0078M(NLE))

Ordfører for udtalelse: Catherine Chabaud

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at den nye referencemængde stiger med 60 % i forhold til den gældende 
protokol i en situation med overfiskning af fiskeressourcerne og samtidig med, at EU 
har forpligtet sig til at nå målene for bæredygtig udvikling, herunder mål nr. 14, som 
opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer 
med henblik på bæredygtig udvikling; opfordrer derfor til en meget omhyggelig 
overvågning af bestandene med særlig vægt på pelagiske hajer, som ifølge forskerne er 
meget sårbare;

2. opfordrer til, at anvendelsen af foranstaltninger til nedbringelse af bifangster 
udtrykkeligt skal være obligatorisk i alle partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri for 
EU's højsøflåde;

3. opfordrer Kommissionen og Kap Verde til at give mere detaljerede oplysninger om de 
kumulative virkninger, som de forskellige fiskeriaftaler i den pågældende eksklusive 
økonomiske zone har for denne ressource, samt om udviklingen af aktiviteter relateret 
til industrifiskeri i regionen;

4. er af den opfattelse, at denne protokol og den finansielle modydelse i betragtning af de 
mange udfordringer, som Kap Verde står over for, bør bidrage til følgende prioriteter: 

– fremme af en bæredygtig blå økonomi ved at støtte den lokale sektor for 
ikkeindustrielt fiskeri, kølekæden, modernisering af havneinfrastrukturer, 
hygiejne og fødevaresikkerhed samt styrkelse af kvinders og unges stilling, da de 
spiller en stor rolle i forbindelse med salg og forarbejdning 
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– støtte til ikkeindustrielt fiskeri og sikring af en højere grad af inddragelse af de 
lokale fiskersamfund i fastlæggelsen af, hvilke foranstaltninger der skal 
gennemføres under sektorstøtten, samtidig med f.eks. støtte i form af uddannelse

– forbedring af kendskabet til og det videnskabelige samarbejde i dette 
havområde ved at give lokale forskere mulighed for at gå om bord på fartøjer, der 
opererer i dette område, i lyset af tiåret for havforskning for bæredygtig udvikling 
(2021-2030) med henblik på at øge kendskabet til og anvendelsen af denne viden i 
lokalbefolkningerne

– fremme af lokal økonomisk udvikling og styrkelse af kystsamfund, der er 
afhængige af havets ressourcer 

– deltagelse i et ambitiøst bidrag fra EU og Kap Verde til det internationale årti 
for havvidenskab for bæredygtig udvikling 

– i forbindelse med den sektorspecifikke støtte styrke tilsynet med og 
overvågningen og kontrollen af fiskeri med henblik på at forhindre ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri, navnlig ved at forbedre styringen, opbygge de 
lokale aktørers kapaciteter og styrke uddannelsesaktiviteter og samarbejde med de 
lokale myndigheder, men også ved at støtte etableringen af innovative 
overvågningsteknologier såsom et satellitbaseret overvågningssystem for 
fiskerfartøjer, navnlig for små øer, der skal forvalte fiskeriaktiviteter inden for 200 
sømil fra deres eksklusive økonomiske zone (EEZ) 

– i overensstemmelse med protokollens formål gøre det muligt for Unionen og 
Republikken Kap Verde at arbejde tættere sammen om at fremme en politik for 
bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Kap Verdes 
farvande for at undgå enhver form for overfiskning i Kap Verdes eksklusive 
økonomiske zone 

– bekæmpelse af forurening ved at støtte lokale fiskeres indsamling af plastic; 

5. opfordrer til gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af EU's sektorfinansiering for 
at muliggøre en bedre opfølgning; opfordrer i den henseende til et tættere samarbejde 
mellem de forskellige berørte tjenestegrene i Kommissionen og foreslår, at EU-
delegationen i Kap Verde bidrager til opfølgningen på denne protokol; 

6. minder om, at gennemsigtige videnskabelige data altid bør danne grundlag for den 
europæiske beslutningsproces vedrørende fornyelse af protokollen, således at EU kan 
opfylde sine miljømæssige forpligtelser;

7. understreger, at denne aftale bør tilpasses Kap Verdes behov og prioriteter, navnlig 
dem, der er fastsat i landets plan for den blå økonomi;

8. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den udvidede panafrikanske politiske ramme for 
fiskeri udtrykkeligt tilrettelægger deltagelse af et større antal interessenter 
(civilsamfundet, lokale fiskersamfund, videnskabsfolk) på begge sider i forhandlingerne 
om og gennemførelsen af protokollen;
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9. anbefaler, at denne aftale bringes i overensstemmelse med andre programmer, der 
finansieres af andre donorer såsom Verdensbanken, De Forenede Nationers Fødevare- og 
Landbrugsorganisation eller Den Afrikanske Udviklingsbank, for at undgå overlapning 
og øge offentlighedens kendskab til de forskellige kilder til finansiering af projekter;

10. minder om, at havets ressourcer går på tværs af grænser; opfordrer derfor til, at der 
tages hensyn til de kumulative virkninger af de forskellige fiskeriaftaler i landene i 
regionen med henblik på at styrke de regionale og globale strategier for 
fiskeriforvaltning med tredjelande.
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