
PA\1187817NL.docx PE640.656v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Begrotingscommissie

2019/0076(NLE)

2.9.2019

ONTWERPADVIES
van de Begrotingscommissie

aan de Commissie visserij

inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie 
en de Republiek Gambia en van het protocol inzake de uitvoering van die 
partnerschapsovereenkomst
(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

Rapporteur voor advies: Olivier Chastel



PE640.656v01-00 2/4 PA\1187817NL.docx

NL

PA_Leg_Consent



PA\1187817NL.docx 3/4 PE640.656v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft namens de Europese Unie een nieuwe partnerschapsovereenkomst 
inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en een nieuw 
protocol voor de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst uitonderhandeld. Ter 
afronding van de onderhandelingen zijn op 19 oktober 2018 de partnerschapsovereenkomst en 
het protocol geparafeerd. De voorgaande overeenkomst die tussen de regering van de 
Republiek Gambia en de Europese Economische Gemeenschap was gesloten voor de visserij 
voor de Gambiaanse kust, is op 2 juni 1987 in werking getreden en wordt ingetrokken bij de 
partnerschapsovereenkomst.

De nieuwe overeenkomst is vooral bedoeld om een strategisch partnerschap op het gebied van 
visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia tot stand te brengen binnen een 
geactualiseerd kader waarin rekening wordt gehouden met de prioriteiten van het hervormd 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de externe dimensie van dat beleid. 

Het protocol heeft tot doel het voor de Europese Unie en de Republiek Gambia mogelijk te 
maken om nauwer samen te werken met het oog op de bevordering van een duurzaam 
visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de Gambiaanse wateren. 
Het protocol is er bovendien op gericht om binnen de grenzen van het beschikbare overschot 
vangstmogelijkheden in de Gambiaanse wateren toe te kennen aan de vaartuigen van de 
Europese Unie, met inachtneming van de beschikbare wetenschappelijke evaluaties, met 
name die van de Visserijcommissie voor het centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan 
(Cecaf) en met inachtneming van het beste beschikbare wetenschappelijke advies en de 
aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische 
tonijnen (ICCAT). Het protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën: 
28 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen; 10 vaartuigen voor de visserij met de 
hengel; 3 trawlers (voor de visserij op zwarte heek, een demersale diepzeesoort). 

De jaarlijkse financiële tegenprestatie bedraagt 550 000 EUR, berekend op basis van:

- een jaarlijks bedrag voor de toegang tot de visbestanden in de Gambiaanse visserijzone ten 
belope van 275 000 EUR per jaar voor een referentiehoeveelheid van 3 300 ton per jaar voor 
over grote afstanden trekkende soorten; 

- steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Republiek Gambia ten 
belope van 275 000 EUR per jaar. Deze steun strookt met de doelstellingen van het 
Gambiaanse nationale beleid op het gebied van het duurzame beheer van de continentale en 
maritieme visbestanden. 

De onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij met 
Gambia passen in het externe optreden van de Unie ten aanzien van de ACS-landen en 
houden met name rekening met de doelstellingen van de Unie op het gebied van de 
eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten. De nieuwe overeenkomst 
en het nieuwe protocol hebben een looptijd van zes jaar die ingaat op de datum van 
voorlopige toepassing ervan.

De Commissie zou gemachtigd zijn om namens de Unie haar goedkeuring te hechten aan 
wijzigingen van het protocol die worden aangenomen door de bij de 
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partnerschapsovereenkomst opgerichte gemengde commissie.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie visserij het Parlement aan te 
bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de 
sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie 
en de Republiek Gambia en van het protocol inzake de uitvoering van die 
partnerschapsovereenkomst.


