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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap 
Verde (2019-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (08662/1/2019),

– 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, 
artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0004/2019),

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...1 om forslaget til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelserne fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0024/2020),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Kap Verdes regering og 
parlament.

1 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.
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3.12.2019

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde 
(2019-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Ordfører for udtalelse: Catherine Chabaud

KORT BEGRUNDELSE

Den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale fra 2006 mellem Den Europæiske Union og Kap 
Verde er en aftale om tunfiskeri. Den tidligere protokol, der blev indgået for en periode på 4 
år, udløb i december 2018. 

Ligesom den gamle protokol skal den nye, der dækker perioden 2019-2024, være i 
overensstemmelse med forordningen om den fælles fiskeripolitik, som især lægger vægt på et 
bæredygtigt fiskeri og god forvaltning, samtidig med at det anerkendes, hvor vigtigt det er at 
sikre sammenhæng mellem den fælles fiskeripolitik, Unionens mål for udviklingssamarbejde 
og målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål nr. 14.

Det finansielle bidrag, der er afsat til den nye protokol, beløber sig til 750 000 EUR pr. år. 
Dette samlede beløb er opdelt i et årligt beløb på 400 000 EUR for adgang til landets 
fiskerizone (med en referencemængde på 8 000 ton pr. år) og et beløb på 350 000 EUR, der er 
øremærket til gennemførelsen af den nationale fiskeristrategi og den blå økonomi. 

Hvad angår sektorstøtten, skal det bemærkes, at dette beløb er stigende i forhold til den 
foregående protokol, til gengæld for en referencemængde, der stiger med 60 %. 

I betragtning af størrelsen af de økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som Kap 
Verde står over for, mener ordføreren, at denne protokol og EU's samlede finansielle 
modydelse bør støtte følgende prioriteter: 

– at fremme en bæredygtig blå økonomi med særlig vægt på den lokale sektor for 
ikkeindustrielt fiskeri, modernisering af havneinfrastrukturer samt kvindernes stilling, da de i 
høj grad er involveret i salg og forarbejdning. I den forbindelse vil støtte til uddannelse eller 
mindre infrastrukturer i kølekæden, som det også fremhæves af NGO'en C.A.P.E1, være 
særlig relevant

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables (en sammenslutning for bæredygtige fiskeriaftaler).
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– at styrke kendskabet til dette havområde og det videnskabelige samarbejde, navnlig ved 
at give lokale forskere mulighed for at gå om bord på fartøjer, der opererer i dette område. 
Dette indebærer også, at man har et præcist kendskab til den samlede indvirkning af de 
forskellige fiskeriaftaler, som Kap Verde har indgået med tredjelande, på fiskeressourcernes 
tilstand i dette havområde for at sikre, at det lokale fiskerierhverv fortsat kan udvikle sig

– at deltage i et ambitiøst bidrag fra EU og Kap Verde til det internationale årti for havene

– at styrke opfølgning, kontrol og overvågning for i højere grad at forhindre IUU-fiskeri. 
Der bør i denne forbindelse ske en tæt koordinering mellem sektorstøtteaktiviteterne og de 
andre EU-programmer på dette område, navnlig gennem det regionale program til forbedring 
af regional fiskeriforvaltning i Vestafrika 

– at bekæmpe forurening ved at støtte lokale fiskeres indsamling af plastic.

Ordføreren mener i øvrigt, at der bør lægges særlig vægt på følgende punkter: 

– dataene om visse europæiske fartøjers fangster af pelagiske hajer er utilstrækkelige. Det 
er i lyset af den videnskabeligt dokumenterede sårbarhed af disse arter vigtigt at forbedre 
indsamlingen og analysen af disse data for at sikre, at europæiske fartøjer ikke deltager i 
overfiskning heraf

– sikring af en større grad af gennemsigtighed i anvendelsen af Unionens finansielle 
modydelse for bedre at kunne måle dens indvirkning på udviklingen af en blå økonomi, som 
er til gavn for befolkningen i Kap Verde som helhed. 

Ordføreren mener, at den nye protokol har potentiale til at kunne fremme en ansvarlig og 
bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, og at den kan være i overensstemmelse med 
målene for bæredygtige fiskeri- og udviklingssamarbejdsaftaler, idet den indeholder mere 
specifikke elementer vedrørende overvågning af anvendelsen af EU-midler. 

*****

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde 
(2019-2024) godkendes.
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen 
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-
2024)

Referencer 08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Korresponderende udvalg PECH

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
15.7.2019

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Catherine Chabaud
17.9.2019

Behandling i udvalg 7.11.2019

Dato for vedtagelse 3.12.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

22
2
0

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin 
Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, 
Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, 
Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula 
Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Carlos Zorrinho



RR\1199870DA.docx 9/15 PE641.408v02-00

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

22 +
ECR Beata Kempa

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

ID Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

Renew Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

2 -
ID Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

0 0

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller
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12.12.2019

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse 
af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde 
(2019-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Ordfører for udtalelse: Margarida Marques

KORT BEGRUNDELSE

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde1 
trådte i kraft den 30. marts 20072. Den nuværende protokol til aftalen trådte i kraft den 23. 
december 2014 og udløb den 22. december 2018. 

Kommissionen har på grundlag af de relevante forhandlingsdirektiver3 ført forhandlinger med 
Republikken Kap Verdes regering (i det følgende benævnt "Kap Verde") med henblik på at 
indgå en ny protokol til aftalen. Som resultat af disse forhandlinger blev der den 12. oktober 
2018 paraferet en ny protokol. Protokollen dækker en periode på fem år fra datoen for dens 
midlertidige anvendelse, dvs. fra den dato, hvor den er undertegnet, jf. artikel 15.

I overensstemmelse med prioriteterne for reformen af fiskeripolitikken4 skaber den nye 
protokol fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Kap Verdes farvande på grundlag af den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning og i overensstemmelse med henstillingerne fra Den 
Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). Den 
nye protokol tager hensyn til resultaterne af en evaluering af den foregående protokol (2014-
2018) og til en fremadrettet evaluering af, om der bør indgås en ny protokol. Begge evalueringer 
er blevet foretaget af eksterne eksperter. Målet med protokollen er at gøre det muligt for Den 
Europæiske Union og Republikken Kap Verde at arbejde tættere sammen om at fremme en 
ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Kap Verdes farvande og støtte Kap Verdes 
bestræbelser på at udvikle sin blå økonomi, hvilket er i begge parters interesse. 

Protokollen tilbyder fiskerimuligheder for følgende kategorier:

1 EUT L 414 af 30.12.2006, s. 3.
2 EUT L 107 af 25.4.2007, s. 7.
3 Vedtaget af Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 4.-5. juni 2018.
4 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.
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 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri
 27 langlinefartøjer med flydeline
 14 stangfartøjer til tunfiskeri.

Forhandlingerne om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Kap Verde indgår som 
led i EU's optræden udadtil over for AVS-landene, og der tages navnlig hensyn til Unionens 
mål vedrørende respekt for de demokratiske principper og menneskerettighederne.

Den Europæiske Unions årlige finansielle modydelse beløber sig til 750 000 EUR baseret på:

 en referencemængde på 8 000 ton pr. år, for hvilken der er fastsat et årligt beløb for 
adgang på 400 000 EUR i hele protokollens gyldighedsperiode 

 støtte til udviklingen af sektorpolitikken for fiskeriet og den blå økonomi i Kap Verde 
for et beløb på 350 000 EUR om året i hele protokollens gyldighedsperiode. Denne 
støtte stemmer overens med målene for Kap Verdes nationale politik hvad angår en 
bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i kyst- og havområderne i hele protokollens 
gyldighedsperiode.

Det årlige beløb til forpligtelses- og betalingsbevillinger fastsættes under den årlige 
budgetprocedure, herunder den reserve for protokoller, der endnu ikke er i kraft ved årets start5.

Kommissionen vil være bemyndiget til på Unionens vegne at godkende ændringer af 
protokollen vedtaget af Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til partnerskabsaftalen.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 
udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde 
(2019-2024) godkendes.

5 I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetsamarbejde (2013/C 373/01).
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen 
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-
2024)

Referencer 08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Korresponderende udvalg PECH

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG
15.7.2019

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Margarida Marques
23.7.2019

Behandling i udvalg 25.11.2019

Dato for vedtagelse 12.12.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

19
1
2

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Francisco 
Guerreiro, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz 
Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
209, stk. 7)

Sylvie Guillaume, Herve Juvin
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen 
mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-
2024)

Referencer 08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Dato for høring / anmodning om 
godkendelse

23.5.2019

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH
15.7.2019

Rådgivende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
15.7.2019
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15.7.2019

Ordførere
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Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre 
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Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa 
Tardino, Javier Zarzalejos

Dato for indgivelse 26.2.2020
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