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BEKNOPTE MOTIVERING

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de 
Republiek Guinee-Bissau is een gemengde overeenkomst die op 15 april 2008 in werking is 
getreden. Het meest recente protocol bij de overeenkomst is op 24 november 2014 in werking 
getreden en liep af op 23 november 2017.

Net als het vorige protocol moet het nieuwe protocol voor de periode 2019-2024 in 
overeenstemming zijn met de verordening betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB), waarin met name de nadruk wordt gelegd op duurzame visserij en goed bestuur en 
waarin het belang van beleidssamenhang tussen het GVB en de doelstellingen van de Unie op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt erkend.

Aan het nieuwe protocol wordt een jaarlijkse financiële bijdrage ter waarde van 
15 600 000 EUR toegekend. Dit totaalbedrag is verdeeld in een jaarlijks bedrag van 
11 600 000 EUR voor de toegang tot de visbestanden, voor de in het protocol vastgestelde 
categorieën, en een bedrag van 4 000 000 EUR per jaar voor steun voor de ontwikkeling van 
het sectorale visserijbeleid en de blauwe economie van Guinee-Bissau.

Met betrekking tot de sectorale steun is het van belang op te merken dat dit bedrag moet worden 
gebruikt om de nationale strategie inzake visserij en de blauwe economie te helpen uitvoeren, 
met name via een betere monitoring, controle en bewaking van de visserijactiviteiten, een 
vergroting van de wetenschappelijke kennis over de visbestanden, de ondersteuning van de 
lokale gemeenschappen, de ontwikkeling van infrastructuur, de intensivering van internationale 
samenwerking en de ondersteuning van de blauwe economie.  

De rapporteur is van mening dat het nieuwe protocol het potentieel heeft een verantwoorde en 
duurzame exploitatie van de visbestanden te bevorderen en in overeenstemming is met de 
doelstellingen van overeenkomsten voor duurzame visserij en van 
ontwikkelingssamenwerking.

Voorts benadrukt de rapporteur dat het van belang is maatregelen te nemen om de ecosystemen 
te beschermen en de visbestanden boven een niveau te houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren, aangezien omvangrijkere visbestanden een essentiële voorwaarde zijn 
voor de ontwikkeling van kustgemeenschappen die leven van de visserij, overeenkomstig de 
vrijwillige FAO-richtsnoeren voor duurzame kleinschalige visserij. 

Anderzijds moet er meer aandacht uitgaan naar een betere controle en bewaking van 
visserijactiviteiten, zodat er doeltreffender kan worden opgetreden tegen illegale visserij.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij het 
Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Raad 
betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst 
inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau 
(2019-2024).



PE642.950v02-00 4/5 AD\1194605NL.docx

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-
Bissau (2019-2024)

Document- en procedurenummers 08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE)

Bevoegde commissie PECH

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

DEVE
15.7.2019

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Caroline Roose
4.9.2019

Behandeling in de commissie 7.11.2019

Datum goedkeuring 3.12.2019

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

21
2
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, 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, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

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



AD\1194605NL.docx 5/5 PE642.950v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

21 +
PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

S&D Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

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

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

ECR Beata Kempa

ID Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

2 -
ID Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

0 0

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthoudingen


