
RR\1215315NL.docx PE646.918v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

A9-0180/2020

7.10.2020

***
AANBEVELING
over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol 
tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij 
tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Commissie visserij

Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica



PE646.918v02-00 2/18 RR\1215315NL.docx

NL

PR_NLE-AP_Agreement

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)



RR\1215315NL.docx 3/18 PE646.918v02-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.................5

TOELICHTING..........................................................................................................................6

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ...........................9

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE ...................................................................13

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE.............................................................17

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE ..............................18



PE646.918v02-00 4/18 RR\1215315NL.docx

NL



RR\1215315NL.docx 5/18 PE646.918v02-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot 
uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de 
Europese Unie en de Republiek Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad (13484/2019),

– gezien het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 
visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal (13483/2019),

– 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 (C9‑0178/2019),

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

– 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 (A9-0180/2020),

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 aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Senegal.

1 Aangenomen teksten, P9_TA(0000)0000.
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TOELICHTING

De Europese Unie (EU) heeft een aantal partnerschapsovereenkomsten inzake visserij en 
protocollen gesloten met derde landen. Via de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij 
verleent zij financiële en technische steun in ruil voor visserijrechten voor overschotten van 
visbestanden in de exclusieve economische zone (EEZ) van het land, in een wettelijk 
gereguleerde omgeving. Deze overeenkomsten zijn ook gericht op bescherming van de 
bestanden en op duurzaamheid van het milieu, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle EU-
vaartuigen onderworpen zijn aan dezelfde regels inzake controle en transparantie en waarbij 
het eigen
duurzame visserijbeleid van het partnerland wordt ondersteund. Bovendien is in alle
protocollen bij visserijovereenkomsten een clausule opgenomen betreffende eerbiediging van 
de mensenrechten.

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese 
Unie1 (hierna “de overeenkomst” genoemd) is op 20 november 2014 in werking getreden2 en 
wordt sindsdien stilzwijgend verlengd. Het huidige protocol is op 19 november 2019 
afgelopen. 

Op basis van de desbetreffende onderhandelingsrichtsnoeren3 heeft de Commissie met de 
regering van de Republiek Senegal (hierna “Senegal” genoemd) onderhandelingen gevoerd 
met het oog op het sluiten van een nieuw protocol bij de overeenkomst. Na afloop van deze 
onderhandelingen is op 19 juli 2019 een nieuw protocol geparafeerd. Het protocol bestrijkt 
een periode van vijf jaar die ingaat op de datum van voorlopige toepassing, d.w.z. vanaf de 
datum van de ondertekening ervan, zoals bepaald in artikel 16 van het protocol.

In overeenstemming met de prioriteiten van de hervorming van het visserijbeleid4 biedt het 
nieuwe protocol vaartuigen van de Europese Unie 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). Dit nieuwe protocol houdt rekening met de resultaten van een 
evaluatie van het meest recente protocol (2014-2019) en van een verkennende evaluatie 
waarin is nagegaan of het wenselijk is een nieuw protocol te sluiten. Beide evaluaties werden 
uitgevoerd door externe deskundigen. Voorts zal het protocol het voor de Europese Unie en 
Senegal mogelijk maken om nauwer samen te werken met het oog op de bevordering van een 
verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de Senegalese wateren, en zal het de 
inspanningen van Senegal voor de ontwikkeling van zijn blauwe economie ondersteunen, dit 
alles in het belang van beide partijen.

Het protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën:

– 28 vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen;
– 10 vaartuigen voor de hengelvisserij, 

1 PB L 304 van 23.10.2014, blz. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/nl/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=nl
3 Goedgekeurd tijdens de Raad Landbouw en Visserij van 15 juli 2019.
4 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.

https://www.consilium.europa.eu/nl/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=nl


RR\1215315NL.docx 7/18 PE646.918v02-00

NL

– 5 vaartuigen voor de beugvisserij; 
– 2 trawlers.

De jaarlijkse financiële tegenprestatie van de Europese Unie bedraagt 1 700 000 EUR, 
berekend op basis van:

a) een bedrag van 800 000 EUR voor de toegang tot de wateren, met name voor een 
referentiehoeveelheid van 10 000 ton tonijn per jaar, en voor een toegestane 
vangsthoeveelheid zwarte heek van 1 750 ton per jaar, zijnde een verlaging ten 
opzichte van het huidige protocol (2 000 ton); 

b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van Senegal ten bedrage 
van 900 000 EUR per jaar gedurende de hele looptijd van het protocol. Deze steun 
beantwoordt aan de doelstellingen van het nationale beleid inzake duurzaam beheer 
van de visbestanden van Senegal gedurende de hele looptijd van het protocol.

Het jaarlijkse bedrag van de vastleggings- en betalingskredieten wordt in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure vastgesteld, onder meer voor de reservelijn voor protocollen 
die bij het begin van het jaar nog niet in werking zijn getreden5.

De visserijsector levert aan de economie van Senegal een bijdrage van ongeveer 2 % van het 
bbp, waarbij de uitvoer van visserijproducten goed is voor 16 % van de uitvoer van het land. 
De visserijsector wordt beschouwd als een groeiprikkel die kan bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het nationale ontwikkelingsplan Plan Sénégal 
Émergent, dat een referentiekader vormt voor het nationale beleid op middellange en lange 
termijn, en tot de grote inspanningen die het land levert om te voldoen aan de criteria voor 
ecologische duurzaamheid.

De Europese Unie en Senegal werken samen in het overkoepelende kader van de 
Overeenkomst van Cotonou. De economische steun voor de visserij wordt verleend via het 
regionaal initiatiefprogramma en meer bepaald het PESCAO-programma, dat erop gericht is 
het beheer van de visserijsector en de bestrijding van illegale visserij (IOO-visserij) te 
verbeteren en voor de periode 2018-2024 beschikt over een begroting van 15 miljoen EUR.

De vangsten van zwarte heek in de Senegalese visserijzone en in de visserijzones van de 
buurlanden hebben de visserijdruk op deze bestanden doen toenemen. Volgens het 
wetenschappelijk advies van de Visserijcommissie voor het centraal-oostelijk deel van de 
Atlantische Oceaan (Cecaf) blijft de visserij op zwarte heek binnen de grenzen van de 
duurzaamheid, maar in het beoordelingsverslag wordt aanbevolen om de extra vangsten van 
zwarte heek te verlagen teneinde de visserijsterfte te verminderen. Dat is ook zo 
overeengekomen bij de onderhandelingen over dit protocol.

De vissersvaartuigen van de Unie komen alleen in visserijgebieden op volle zee, zodat ze zo 
veel mogelijk uit het vaarwater van de Senegalese ambachtelijke visserijsector blijven en het 
voortbestaan daarvan niet in het gedrang brengen. Interacties tussen de vloten van de Unie en 
de Senegalese vloten doen zich voornamelijk voor bij de pelagische trawlvisserij. In dat 

5 In overeenstemming met het Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken 
(2013/C 373/01).



PE646.918v02-00 8/18 RR\1215315NL.docx

NL

segment zijn er 3 of 4 Senegalese vaartuigen actief met een vangstcapaciteit van tweemaal de 
voor de trawlers van de Unie beschikbare TAC van 2 000 ton.
In het prospectieve beoordelingsverslag van het jongste protocol (2014-2019) staat dat het in 
het algemeen doeltreffend is gebleken om bij te dragen tot de duurzame exploitatie van de 
visbestanden in de Senegalese visserijzone, en wordt aanbevolen een nieuw protocol te 
sluiten.
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29.5.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Commissie visserij

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het 
protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de 
Europese Unie en de Republiek Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Rapporteur voor advies: Beata Kempa

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 visvangst in Senegal en dat 
een vernieuwing van het protocol zou bijdragen aan een betere monitoring, controle en 
bewaking en aan een beter 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 
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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 
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, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek 
Senegal (2019-2024).
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PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

Document‑ en procedurenummers 13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)
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HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE
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18.2.2020

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

aan de Commissie visserij

inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het 
protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de 
Republiek Senegal en de Europese Unie
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Rapporteur voor advies: Paolo De Castro

BEKNOPTE MOTIVERING

De partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie (hierna “de 
Unie” genoemd) en de Republiek Senegal1 is op 20 november 2014 in werking getreden. Na 
onderhandelingen tussen de Commissie en de regering van de Republiek Senegal is een nieuw 
protocol tot stand gekomen dat op 19 juli 2019 is geparafeerd. Het vorige protocol, dat op 
19 november 2019 was verstreken, werd hierbij ingetrokken.

Het nieuwe protocol biedt vaartuigen van de Unie vangstmogelijkheden in de wateren van 
Senegal 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). Dit nieuwe protocol houdt rekening met de resultaten van een evaluatie van 
het meest recente protocol (2014-2019) en van een verkennende evaluatie waarin is nagegaan 
of het wenselijk is een nieuw protocol te sluiten. Beide evaluaties werden uitgevoerd door 
externe deskundigen. Voorts zal het protocol het voor de Unie en de Republiek Senegal 
mogelijk maken om nauwer samen te werken met het oog op de bevordering van een 
verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de wateren van Senegal, en zal het de 
inspanningen van de Republiek Senegal voor de ontwikkeling van zijn blauwe economie 
ondersteunen, dit alles in het belang van beide partijen.

Het protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën:

(a) 28 vriesvaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen; 

(b) 10 vaartuigen voor de visserij met de hengel; 

(c) 5 vaartuigen voor de beugvisserij; 

(d) 2 trawlers.

De onderhandelingen over een nieuw protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij 
met de Republiek Senegal passen in het kader van het externe optreden van de Unie ten aanzien 

1 PB L 304 van 23.10.2014, blz. 3.



PE646.918v02-00 14/18 RR\1215315NL.docx

NL

van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (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 economische activiteiten die in de 
visserijsector in Senegal zouden worden gegenereerd, zouden bijdragen tot de bestrijding van 
de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie, zij het op lokale schaal. 

Het protocol heeft een looptijd van vijf jaar en gaat in op de datum van de voorlopige toepassing 
ervan, d.w.z. op de datum van ondertekening.

De jaarlijkse financiële tegenprestatie van de Unie bedraagt 1 700 000 EUR, berekend op basis 
van:

(a)  een jaarlijks specifiek bedrag van 800 000 EUR als financiële vergoeding voor de toegang 
tot de visbestanden, hetgeen voor over grote afstanden trekkende bestanden overeenkomt 
met een referentietonnage van 10 000 ton per jaar;

(b) een specifiek bedrag van 900 000 EUR voor elk van de vijf jaar, ter ondersteuning van de 
uitvoering van het sectorale visserijbeleid van Senegal. Deze steun beantwoordt aan de 
doelstellingen van het nationale beleid inzake duurzaam beheer van de visbestanden van 
Senegal gedurende de hele looptijd van het protocol.

Het jaarlijkse bedrag van de vastleggings- en betalingskredieten wordt in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure vastgesteld, onder meer voor de reservelijn voor protocollen die 
aan het begin van het jaar nog niet in werking zijn getreden2.

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

******

De Begrotingscommissie 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 Unie en de Republiek Senegal.

2 In overeenstemming met het Interinstitutioneel akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken 
(2013/C 373/01).
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PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie
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PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
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