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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit 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)
(8928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (8928/2019),

– gezien het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij 
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (8894/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0011/2019), 

– gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...1 over het ontwerp van besluit,

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de 
Begrotingscommissie,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A9-0000/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Guinee-Bissau.

1 Aangenomen teksten, P9_TA(0000)0000.
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BEKNOPTE MOTIVERING
De Republiek Guinee-Bissau

Guinee-Bissau telt 1,8 miljoen inwoners, behorend tot 11 etnische groepen. De helft van de 
bevolking woont in steden en dat aantal zal naar verwachting nog toenemen. Ongeveer 60 % 
van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Het land wordt gekenmerkt door een hoog 
vruchtbaarheidscijfer maar ook een hoge zuigelingensterfte (54,8 sterfgevallen per duizend 
geboorten). Meer dan 40 % van de bevolking is analfabeet. Op de menselijke 
ontwikkelingsindex van het Ontwikkelingsprogramma van de VN nam het land in 2015 de 
178e plaats in op een totaal van 188 landen.

De economie van Guinee-Bissau berust van oudsher op zijn eigen natuurlijke rijkdommen. De 
landbouw is goed voor 56 % van het nationale bbp en 90 % van de uitvoer, met name voor 
één gewas, cashewnoten. Diversificatie van de productie is dan ook een van de uitdagingen 
waar het land voor staat.

Ondanks de vrij overvloedige visbestanden in zijn exclusieve economische zone draagt de 
visserijsector met slechts 3,5 % van het bbp relatief weinig bij aan de rijkdom van Guinee-
Bissau.

In 2008 was ongeveer een derde van de overheidsinkomsten afkomstig van internationale 
donoren, waarbij de EU goed was voor ongeveer een derde van die hulp. De middelen die 
Guinee-Bissau ontvangt uit hoofde van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij 
(duurzame visserij, in de meest recente versie) met de EU ter compensatie voor de toegang tot 
de bestanden, leveren een aanzienlijke bijdrage tot de nationale overheidsfinanciën.

De structuur van de overheidsinkomsten dreigt nog kwetsbaarder te worden met het einde van 
de eenzijdig toegekende tariefpreferenties en de inwerkingtreding van de economische 
partnerschapsovereenkomsten, die, naast andere belemmeringen voor de ontwikkeling van het 
land, een potentiële inkomstenderving inhouden.

Een uitgestrekt, door rivieren gevoed continentaal plat en de seizoensgebonden opwelling van 
oceaanstromingen zorgen mede voor een rijkdom aan vissen, waaronder langs de kust levende 
en oceanische soorten.

Tot de belangrijkste verhandelbare bestanden behoren diepzeevissen, kleine pelagische 
vissen, migrerende grote pelagische vissen, schaaldieren (garnalen en diepzeegarnalen) en 
koppotigen (octopus en pijlinktvis).

De ambachtelijke visserij, met inbegrip van de zelfvoorzieningsvisserij, voorziet in het 
levensonderhoud van (al naargelang de schatting) enkele duizenden vissers, waarvan 
sommige uit de buurlanden, en hun gezinnen. Drie vierde van de ongeveer 1 500 vaartuigen 
die tien jaar geleden werden geteld, waren van het kanotype (uit boomstammen gehouwen).

De handel in visserijproducten met de EU werd belemmerd doordat Guinee-Bissau, ondanks 
de geleverde inspanningen, niet in staat was de door de EU verlangde 
gezondheidsmaatregelen na te leven. Hopelijk zal hierin verandering komen dankzij de 
versterking van de capaciteit van Guinee-Bissau op dit gebied, met de oprichting (in juli 
2014) van een laboratorium voor kwaliteitscontrole en -analyses, dat na een lang proces zijn 
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accreditering op zak heeft. 

De visserijovereenkomst tussen de EU en Guinee-Bissau

De eerste visserijovereenkomst tussen de Republiek Guinee-Bissau en de Europese 
Gemeenschap dateert van 1980. Sinds dat jaar hebben de vloten van de lidstaten van de 
EEG/EU toegang tot vangstmogelijkheden in de wateren van het land. In 2007 ondertekenden 
beide partijen de partnerschapsovereenkomst inzake visserij. Sindsdien werden 
opeenvolgende protocollen tot uitvoering van de overeenkomst stilzwijgend verlengd en/of 
uitonderhandeld. Na een militaire staatsgreep werd de overeenkomst op initiatief van de EU 
tussen april 2012 en oktober 2014 opgeschort. Meer recent werd bij de onderhandelingen over 
het protocol erkend dat de financiële tegenprestaties voor de vangstmogelijkheden die in het 
kader van dit protocol aan de EU-vloten worden geboden, moeten worden aangepast.

Het huidige protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen 
de EU en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) is voorlopig van toepassing met ingang 
van de datum van ondertekening, namelijk 15 november 2018. Dankzij deze 
visserijovereenkomst kunnen vaartuigen uit verschillende EU-lidstaten in de wateren van 
Guinee-Bissau vissen. 

Het protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën: vriestrawlers voor 
de garnaalvisserij; vriestrawlers voor de visvangst en de vangst van koppotigen; trawlers voor 
kleine pelagische soorten; vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen en beugschepen; 
vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel. Voor de eerste drie categorieën worden de 
vangstmogelijkheden voor de eerste twee jaar uitgedrukt in visserij-inspanning 
(brutoregisterton, brt) en voor de laatste drie jaar in vangstbeperking (totaal toegestane 
vangsten, TAC). 

Het betreft een meersoortenovereenkomst die zowel op tonijn als op koppotigen, garnalen en 
demersale soorten betrekking heeft. De overeenkomst maakt deel uit van het netwerk van 
overeenkomsten voor de tonijnvisserij in West-Afrika en is een van de slechts drie 
meersoortenovereenkomsten in de regio (de andere zijn die met Marokko en Mauritanië).

De vastgestelde vangstmogelijkheden zijn gebaseerd op het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies en de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de 
instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan (ICCAT). 

De tegenprestatie van de EU omvat betalingen door de reders en de openbare financiële 
bijdrage van de EU. De jaarlijkse financiële tegenprestatie van de EU bedraagt 
15 600 000 EUR, berekend op basis van:

a) een bedrag voor de toegang tot de visbestanden, voor de in het protocol vastgestelde 
categorieën, ten belope van 11 600 000 EUR per jaar gedurende de gehele looptijd van het 
protocol; 

b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid en de blauwe economie 
van Guinee-Bissau ten bedrage van 4 000 000 EUR per jaar gedurende de hele looptijd van 
het protocol.

De rapporteur hoopt dat het nieuwe protocol de EU en de Republiek Guinee-Bissau in staat 
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zal stellen nauwer samen te werken ter bevordering van een duurzame exploitatie van de 
visbestanden in de wateren van Guinee-Bissau en ter ondersteuning van de inspanningen van 
Guinee-Bissau bij de ontwikkeling van de nationale visserijsector en aanverwante sectoren. 

Het vorige protocol leverde slechts middelmatige resultaten op. Elke in het kader van de 
overeenkomst geïnvesteerde euro bracht een totale toegevoegde waarde van 2,02 EUR op: 
42 % voor de EU, 38 % voor de ACS-landen en 20 % voor Guinee-Bissau. De autoriteiten 
van Guinee-Bissau mogen dan ook terecht hopen in de toekomst meer vruchten van de 
overeenkomst te plukken.

Hoewel de EU sinds het begin van de jaren 1980 visserijovereenkomsten met Guinee-Bissau 
heeft gesloten, heeft de component ontwikkelingssamenwerking van deze overeenkomsten 
(sectorale steun) slechts bitter weinig resultaten opgeleverd. De plaatselijke visserijsector en 
aanverwante activiteiten tekenden immers geen belangrijke ontwikkelingen op.

Vanwege een gebrek aan infrastructuur worden de vangsten van EU-vaartuigen niet in 
Guinee-Bissau aangeland, verwerkt of op de markt gebracht. Ze gaan bij voorkeur naar de 
haven van Dakar in Senegal.

Recente investeringen van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en andere investeerders 
(bijvoorbeeld China) in infrastructuur en een vissershaven voor de kleinschalige visserij 
(aanlanding en verwerking) in Alto Bandim bieden het land een kans, maar dit is onvoldoende 
in het licht van de behoeften. De ontwikkeling van infrastructuur voor de aanlanding, opslag 
en verwerking van vis die kan worden gebruikt door de industriële vloot die in de wateren van 
Guinee-Bissau actief is, zou niet alleen van bijzonder belang zijn voor die activiteit, maar ook 
voor de ontwikkeling van de visserijsector van het land en de opbouw van markten, 
distributie- en afzetstructuren en laboratoria voor kwaliteitsanalyses. 

De rapporteur is van mening dat de overeenkomst de operationele onafhankelijkheid van het 
land moet verbeteren, zijn ontwikkelingsstrategie ten goede moet komen en zijn soevereiniteit 
moet helpen waarborgen. 

Hij beveelt het Parlement dan ook aan zijn goedkeuring te hechten aan de ondertekening van 
dit protocol, gezien het belang ervan voor Guinee-Bissau en de EU-vloten die in de wateren 
van het land actief zijn.

Hij vindt wel dat deze overeenkomst, de achtergrond en de toekomstperspectieven ervan aan 
een diepgaande beoordeling en studie moeten worden onderworpen. Gezien de rol en de 
bevoegdheden van het Parlement op dit gebied acht hij het passend en noodzakelijk een niet-
wetgevingsresolutie over deze overeenkomst aan te nemen, met overwegingen en 
aanbevelingen waarmee de Commissie tijdens de looptijd van dit protocol rekening moet 
houden (wat in het verleden jammer genoeg niet altijd het geval was).

De rapporteur wenst aan te stippen dat naast de hierboven reeds genoemde aspecten ook de 
volgende punten bijzondere aandacht vereisen.

De overeenkomst moet een daadwerkelijke duurzame ontwikkeling van de visserij en 
aanverwante bedrijfstakken en activiteiten in Guinee-Bissau bevorderen en ervoor zorgen dat 
de exploitatie van zijn natuurlijke rijkdommen het land meer toegevoegde waarde oplevert.
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Er is een betere koppeling nodig tussen de sectorale steun die in het kader van de 
visserijovereenkomst wordt verleend, en de instrumenten die in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking beschikbaar zijn, met name het Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF), hetzij via de relevante nationale programmering, hetzij via de regionale 
programmering voor West-Afrika. De rapporteur maakt van de gelegenheid gebruik om de 
Commissie erop te wijzen dat via het EOF studies, projecten en de aanleg van infrastructuur 
ter ondersteuning van de visserij moeten worden bevorderd, in het bijzonder een industriële 
vissershaven waar vis aangeland, opgeslagen en verwerkt kan worden. 

De rapporteur is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen – met 
inbegrip van de mogelijke herziening en verhoging van het onderdeel sectorale steun van de 
overeenkomst, en het vinden van nieuwe en betere methoden om het absorptiepercentage van 
deze steun te verbeteren – om de trend van de afgelopen decennia om te buigen dat steun 
ongebruikt blijft. De afgelopen jaren werden een aantal positieve ontwikkelingen opgetekend, 
maar er zijn aanhoudende inspanningen nodig om duidelijke en blijvende resultaten te kunnen 
boeken.

Zoals het geval is voor andere landen in de regio, zijn gedetailleerde en betrouwbaardere 
gegevens over de vangsten, over de staat van instandhouding van de visbestanden en over de 
toestand van de ecosystemen in het algemeen nodig. Guinee-Bissau moet, voor zover 
mogelijk, ondersteund worden zodat het zijn eigen capaciteiten kan ontwikkelen om 
dergelijke gegevens te verzamelen. Hetzelfde geldt voor de toezichts- en controlecapaciteit in 
de exclusieve economische zone van Guinee-Bissau, waarbij de bestrijding van IOO-visserij 
(illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij) een voortdurende uitdaging blijft.

Tot slot benadrukt de rapporteur dat het Europees Parlement in elke fase volledig en 
onmiddellijk moet worden geïnformeerd over de procedures met betrekking tot het protocol, 
de verlenging ervan en de uitvoering ervan, zoals uiteengezet in de niet-wetgevingsresolutie 
die bij deze aanbeveling is gevoegd.


