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Kaapverdië
- Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de 

lidstaten, in het kader van de Raad bijeen

De Raad (Algemene Zaken en Externe Betrekkingen) en de vertegenwoordigers van de regeringen 

van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hebben in hun zitting van 19 november 2007 de 

bijgaande conclusies aangenomen.

______________



15114/07 roe/YEN/lm 2
BIJLAGE DG E II NL

BIJLAGE

CONCLUSIES VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN 
DER LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

over
de toekomst van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië

1. De Raad is ingenomen met de mededeling van de Commissie over de toekomst van de 
betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië waarin, binnen het 
raamwerk van de Overeenkomst van Cotonou, de krijtlijnen worden uitgezet om de 
betrekkingen van de Unie met de Republiek Kaapverdië te versterken en te verdiepen. In de 
mededeling wordt herinnerd aan de bijzondere en sterke historische betrekkingen tussen de 
twee partijen, die gebaseerd zijn op nauwe banden op menselijk en cultureel vlak en 
gemeenschappelijke sociaal-politieke waarden. Het "speciaal partnerschap" waarnaar in de 
mededeling wordt verwezen, heeft tot doel een intensivering van het overleg en de 
beleidsconvergentie tussen beide partijen, die verder gaan dan de traditionele verhouding 
tussen kapitaalverschaffer en begunstigde binnen een kader van wederzijdse belangen.

2. De Raad is ingenomen met de intensivering van de betrekkingen tussen de Europese Unie en 
Kaapverdië, in het kader van de Overeenkomst van Cotonou, middels de uitvoering van een 
actieplan voor de ontwikkeling van een speciaal partnerschap tussen de twee partijen.  De 
prioriteiten van het actieplan zijn politieke samenwerking, samenwerking op het gebied van 
behoorlijk bestuur, veiligheid en stabiliteit, met inbegrip van samenwerking bij het aanpakken 
van mensensmokkel en drugshandel, samenwerking met het oog op duurzame ontwikkeling, 
alsmede armoedebestrijding; handelsliberalisering en regionale integratie; samenwerking op 
het gebied van onderwijs, informatie, onderzoek, wetenschap en cultuur, teneinde aldus de 
totstandkoming van een kennismaatschappij te bevorderen. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan milieuaspecten; de samenwerking op dit gebied met de EU en met name met haar 
ultraperifere gebieden zal binnen de bestaande kaders worden bevorderd.
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3. De Raad benadrukt dat het actieplan open zal staan voor actieve deelneming van de niet-
gouvernementele actoren van Kaapverdië en alle lidstaten van de EU, met bijzondere 
aandacht voor de rol die de civiele samenleving, de particuliere sector en de Kaapverdische 
diaspora kunnen spelen bij de versterking van het speciaal partnerschap en bij armoede-
bestrijding en ontwikkeling. De Unie zal nagaan hoe zij de samenwerking ter ondersteuning 
van het actieplan middels een reeks instrumenten in overeenstemming met haar wetgevings-
kaders en financieringsprocedures gestalte kan geven. Samenwerking met de ultraperifere 
gebieden van de Europese Unie in de Atlantische Oceaan zal een constante zijn in alle 
onderdelen van het actieplan.

4. De Raad herinnert aan de gemeenschappelijke waarden en beginselen met betrekking tot 
democratie, behoorlijk bestuur, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, die de 
hoeksteen vormen van de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Europese Unie 
en de Republiek Kaapverdië.

5. De Raad is ingenomen met de bereidheid van de regering van Kaapverdië om de collectieve 
veiligheid te bevorderen door nauwe samenwerking tussen de Europese Unie op gebieden als 
de indamming van de illegale handel (drugshandel, illegale immigratie, wapenhandel, enz.), 
terrorismebestrijding, enz.; deze terreinen zijn zowel voor Kaapverdië als voor de Europese 
Unie van het allergrootste belang.

6. De Raad is zich bewust van het verlangen van regering en bevolking van Kaapverdië om, in 
overeenstemming met de bepalingen van de interne markt, nauwere betrekkingen aan te gaan 
met de Europese Unie en haar lidstaten, met name met de ultraperifere gebieden van de 
Europese Unie in de Atlantische Oceaan, zoals de Canarische Eilanden, de Azoren en 
Madeira, waarmee Kaapverdië sedert lang historische, culturele, taalkundige en economische 
banden heeft die tot op de dag van vandaag doorwerken in hun onderlinge betrekkingen en 
samenwerking.
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7. De Raad benadrukt het vaste voornemen van de regering van Kaapverdië - dat wordt gedeeld 
en gesteund door de Europese Unie - om hervormingen na te streven die moeten leiden tot 
verdere verbeteringen van de normen en prestaties op het gebied van behoorlijk bestuur, 
alsmede tot voortzetting van de lopende programma's ter bestrijding van de armoede.

8. De Raad feliciteert Kaapverdië met zijn promotie uit de groep van minst ontwikkelde landen 
per 1 januari 2008 en is zich bewust van de uitdagingen waarmee het land wordt 
geconfronteerd om een duurzame economisch groei te blijven realiseren.

9. De Raad benadrukt hoe belangrijk het is dat voortzetting van de politieke, economische en 
commerciële integratie van Kaapverdië met de rest van de West-Afrikaanse regio wordt 
bevorderd en op geen enkele wijze gehinderd of vertraagd wordt door het streven naar de 
totstandbrenging van het speciaal partnerschap, en roept Kaapverdië op een constructieve rol
te spelen in ECOWAS, uitgaande van zijn eigen ervaringen als een voorbeeld van vreedzame 
ontwikkeling.

10. De Raad is zich bewust van het vaste voornemen van de Kaapverdische regering om een 
geleidelijk toegroeien naar de normen van de Europese Unie - als een middel om te 
bewerkstelligen dat de banden met de Europese Unie geleidelijk worden aangehaald - te 
bevorderen.

11. De Raad benadrukt het belang van een adequaat toezicht op het proces van ontwikkeling naar 
een speciaal partnerschap tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië, en is ermee 
ingenomen dat de trojka van de Europese Unie geregeld, in politiek en technisch opzicht, het 
voorgestelde toezicht zal uitoefenen.

_______________


