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BEKNOPTE MOTIVERING

De partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij (PODV) tussen de Republiek Senegal 
en de Europese Unie is in november 2014 in werking getreden. Aangezien het bijbehorende 
protocol in november 2019 afliep, heeft de Europese Commissie onderhandelingen gevoerd om 
een protocol voor een nieuwe periode van vijf jaar af te sluiten.

Het nieuwe protocol biedt vaartuigen van de EU vangstmogelijkheden in de Senegalese wateren 
op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen en met inachtneming van de 
aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische 
tonijnen (ICCAT). In het nieuwe protocol wordt rekening gehouden met de resultaten van een 
evaluatie van het vorige protocol (2014-2019) waarin werd geconcludeerd dat de sector van de 
tonijn- en trawlvisserij van de EU veel belangstelling heeft voor de visserij in Senegal en dat 
een vernieuwing van het protocol zou bijdragen aan een betere monitoring, controle en 
bewaking en aan een betere beheer van de visserij in de regio.

Het protocol voorziet in een lager toegestaan vangstvolume voor heek in vergelijking met het 
vorige protocol (een verlaging van 2 000 naar 1 750 ton), terwijl ook het referentietonnage voor 
tonijn is verlaagd om dit op één lijn te brengen met historische vangsten (een verlaging van 
14 000 naar 10 000 ton). Bovendien omvat het protocol maatregelen ter beperking van de 
vangst van zeevogels en zeezoogdieren, en ter versterking van de rol van wetenschappelijke 
waarnemers.
 
De voor het protocol uitgetrokken financiële tegenprestatie van de Europese Unie bedraagt 
1 700 000 EUR per jaar. Dit totaal wordt opgesplitst in een jaarlijks bedrag van 800 000 EUR 
voor de toegang tot de visbestanden en 900 000 EUR voor ontwikkeling van het visserijbeleid 
van Senegal, hetgeen een verhoging van de sectorale steun met 20 % inhoudt in vergelijking 
met het vorige protocol.  

De visserijsector is in Senegal van cruciaal belang. Vis is de voornaamste bron van dierlijke 
eiwitten in het land en de visserij levert een aanzienlijke bijdrage aan de nationale economie. 
De visserij neemt 3,2 % van het bbp voor haar rekening en genereert ongeveer 600 000 directe 
en indirecte banen.  Slecht beheer, gebrekkig toezicht, overbevissing en illegale visserij 
bedreigen deze essentiële hulpbron. Op de lijst van illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij 2019 neemt Senegal de 27e plaats in (van de 38 Afrikaanse landen) en de 78e plaats 
(van 152 landen) wereldwijd.  

Een duurzaam beheer van de wilde visvangst is een hoge prioriteit voor de Senegalese regering, 
en uw rapporteur is van mening dat de sectorale steun uit hoofde van het nieuwe protocol moet 
dienen ter ondersteuning van de volgende prioriteiten:  

- het bevorderen van het duurzame beheer van de visserij in Senegal met speciale aandacht 
voor de kleinschalige, plaatselijke visserij; 

- het intensiveren van de monitoring, controle en bewaking van visserijactiviteiten;

- het bevorderen van de wetenschappelijke capaciteitsopbouw ter verbetering van de 
verzameling van gegevens over de visbestanden. 

Uw rapporteur is van oordeel dat het protocol de mogelijkheid biedt de verantwoorde en 
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duurzame exploitatie van de visbestanden in de Republiek Senegal in het belang van beide 
partijen te bevorderen. Derhalve stelt uw rapporteur voor het protocol goed te keuren.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij het 
Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan 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 Senegal (2019-2024).


