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BEKNOPTE MOTIVERING

De partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en 
Kaapverdië van 2006 is een tonijnovereenkomst. Het vorige protocol dat voor een periode van 
vier jaar was gesloten, is in december 2018 verstreken.  

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, de doelstellingen van de Unie op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen – met 
name doelstelling 14 – wordt erkend.

Aan het nieuwe protocol wordt een jaarlijkse financiële bijdrage ter waarde van 750 000 EUR 
toegekend. Dit totaalbedrag is verdeeld in een jaarlijks bedrag van 400 000 EUR voor de 
toegang tot het visserijgebied (met een referentiehoeveelheid van 8 000 ton per jaar) en een 
bedrag van 350 000 EUR per jaar voor de uitvoering van de nationale strategie inzake visserij 
en de blauwe economie. 

Met betrekking tot de sectorale steun is het van belang op te merken dat dit bedrag hoger ligt 
dan in het vorige protocol, in ruil voor een stijging van de referentiehoeveelheid met 60 %. 

Gezien de grote economische, sociale en milieu-uitdagingen waar Kaapverdië mee 
geconfronteerd wordt, is de rapporteur van mening dat dit protocol en de totale financiële 
tegenprestatie van de Unie de volgende prioriteiten moeten ondersteunen: 

– de bevordering van een duurzame blauwe economie, met bijzondere aandacht voor de sector 
van de lokale kleinschalige visserij, de modernisering van de haveninfrastructuur en de positie 
van vrouwen, die een belangrijke rol spelen bij de afzet en verwerking; in dat opzicht en zoals 
wordt opgemerkt door de ngo CFFA1 zou steun voor opleiding of voor kleine infrastructuur in 
de koudeketen bijzonder relevant zijn;

– de bevordering van de kennis over dit oceaangebied en van wetenschappelijke samenwerking, 
met name door aan boord van schepen die in dit gebied actief zijn lokale wetenschappers toe te 
laten; dit houdt ook in dat de cumulatieve effecten van de verschillende visserijovereenkomsten 
tussen Kaapverdië en derde landen op de visbestanden in dit oceaangebied nauwkeurig in kaart 
moeten worden gebracht, om ervoor te zorgen dat de lokale visserijsector zich kan blijven 
ontwikkelen;

– mee zorgen voor een ambitieuze bijdrage van de EU en Kaapverdië aan het Decennium van 
Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling;

– een betere monitoring, controle en bewaking met het oog op een betere preventie van illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde visserij; in dit opzicht moeten de activiteiten in verband met 
sectorale steun nauw worden gecoördineerd met de andere programma’s van de Europese Unie 
op dit gebied, met name in het kader van het regionale programma voor het verbeteren van de 
regionale governance op visserijgebied in westelijk Afrika;

1 Coalition for Fair Fisheries Arrangements.



PE641.364v01-00 4/4 PA\1189862NL.docx

NL

– bestrijding van de vervuiling door de inzameling van plastic door lokale vissers te 
ondersteunen.

Daarnaast is de rapporteur van mening dat ook de volgende punten bijzondere aandacht moeten 
krijgen: 

– de gegevens over de vangst van pelagische haaien door sommige Europese vaartuigen zijn 
ontoereikend; gezien de wetenschappelijk bewezen kwetsbaarheid van deze soort zijn een 
betere inzameling en analyse van gegevens noodzakelijk, teneinde ervoor te zorgen dat 
Europese vaartuigen niet betrokken zijn bij een overexploitatie van deze soort;

– zorgen voor een grotere transparantie in verband met het gebruik van de financiële 
tegenprestatie van de Unie, zodat de effecten ervan op de ontwikkeling van een blauwe 
economie die de hele bevolking van Kaapverdië ten goede komt beter kunnen worden gemeten. 

De rapporteur is van mening dat het nieuwe protocol wellicht het potentieel heeft een 
verantwoorde en duurzame exploitatie van de visbestanden te bevorderen en in 
overeenstemming kan zijn met de doelstellingen van overeenkomsten voor duurzame visserij 
en van ontwikkelingssamenwerking, zodra er concretere elementen aan worden toegevoegd om 
toe te zien op het gebruik van de Europese middelen. 

******

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 Kaapverdië (2019-2024).


