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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat, rekening houdend met de overbevissing van de visbestanden en ondanks 
het feit dat de EU zich ertoe heeft verbonden doelstellingen te verwezenlijken inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG’s), met inbegrip van 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 14 voor de instandhouding en het duurzame gebruik 
van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling, de nieuwe 
referentiehoeveelheid 60 % hoger is dan het huidige protocol; verzoekt bijgevolg om 
een 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 het gebruik van bijvangstbeperkende maatregelen expliciet verplicht 
wordt gesteld in alle partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij voor de 
vollezeevloot van de EU;

3. 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, alsook gegevens 
over de ontwikkeling van de industrievisserij in de regio;

4. 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 
plaatselijke kleinschalige visserij, de koelketen, de modernisering van de 
haveninfrastructuur, hygiëne en voedselzekerheid, en de rol van vrouwen en 
jongeren in de plaatselijke visserij, die een belangrijke rol spelen bij de afzet en 
verwerking; 

– het ondersteunen van de kleinschalige visserij en het beter betrekken van de 
plaatselijke visserijgemeenschappen bij het bepalen van de acties die moeten 
worden uitgevoerd in het kader van sectorale steun, bijvoorbeeld steun in de vorm 
van opleiding;

– 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, met het oog op het Decennium van Oceaanwetenschappen 
voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties (2021-2030), met als doel 
deze kennis over te brengen naar de plaatselijke bevolking en hen ontvankelijk te 
maken voor de toepassing ervan;

– de plaatselijke economische ontwikkeling bevorderen en de 
kustgemeenschappen versterken die afhankelijk zijn van mariene hulpbronnen; 
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– mee zorgen voor een ambitieuze bijdrage van de Europese Unie en Kaapverdië 
aan het Internationaal Decennium van de Oceaanwetenschappen voor Duurzame 
Ontwikkeling; 

– in het kader van sectorale steun de monitoring, controle en bewaking van de 
visserij versterken om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, met name door de governance, de capaciteitsopbouw van lokale 
actoren, de opleiding en de samenwerking met de plaatselijke overheid te 
verbeteren, maar ook door steun te verlenen aan de invoering van innovatieve 
bewakingstechnieken zoals een satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen, in het 
bijzonder met betrekking tot kleine eilanden die hun visserijactiviteiten moeten 
beheren binnen 200 mijl van hun exclusieve economische zone (EEZ); 

– een nauwere samenwerken tussen de Unie en de Republiek Kaapverdië 
nastreven om, overeenkomstig de doelstelling van het protocol, een duurzaam 
visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de wateren 
van Kaapverdië te bevorderen, waarbij elke vorm van overbevissing in de 
Kaapverdische EEZ wordt vermeden; 

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

5. 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; 

6. herinnert eraan dat transparante wetenschappelijke gegevens altijd de basis moeten 
vormen van het Europese besluitvormingsproces met betrekking tot de hernieuwing van 
het protocol, zodat de EU haar milieuverbintenissen kan nakomen;

7. benadrukt dat deze overeenkomst moet worden aangepast aan de behoeften en 
prioriteiten van Kaapverdië, met name met de behoeften en prioriteiten die zijn 
uitgedrukt in het plan voor de blauwe economie van Kaapverdië;

8. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het Pan African Fisheries Policy 
Framework de deelname van meer belanghebbenden (het maatschappelijk middenveld, 
plaatselijke vissersgemeenschappen, wetenschappers) aan beide zijden uitdrukkelijk 
organiseert in het kader van de onderhandelingen over en de uitvoering van het 
protocol;

9. beveelt aan dat deze overeenkomst in overeenstemming wordt gebracht met andere 
programma’s die door andere donoren en internationale partners worden gefinancierd, 
zoals de Wereldbank, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties of 
de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, om dubbel werk te voorkomen en het publiek bewust 
te maken van de verschillende bronnen die het project financieren;

10. herinnert eraan dat de rijkdommen van de zee grensoverschrijdend zijn; verzoekt dat er 
rekening wordt gehouden met de cumulatieve effecten van de verschillende 
visserijovereenkomsten tussen de omliggende landen, om de regionale en globale 
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strategieën voor de governance van de visserij met derde landen te versterken.
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