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KORT BEGRUNDELSE

Den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale fra 2006 mellem EU 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

- 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: 

1 Coalition pour des Accords de Pêche Equitables (en sammenslutning for bæredygtige fiskeriaftaler)
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- 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.


