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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese 
Unie, van het uitvoeringsprotocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij 
tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap (2021-2026)
(09172/2021 – C9-0253/2021 – 2021/0127(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09172/2021),

– gezien het uitvoeringsprotocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen 
de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap (2021-2026) (09171/2021),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, 
lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v), en lid 7, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0253/2021),

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

– gezien het advies van de Begrotingscommissie,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A9-0316/2021),

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 van de 
Republiek Gabon.



PE693.918v02-00 6/14 RR\1242823NL.docx

NL

TOELICHTING

De Europese Unie (EU) heeft een reeks partnerschapsovereenkomsten inzake visserij (POV’s) 
en protocollen met derde landen ondertekend, die voorzien in financiële en technische steun 
van de EU in ruil voor visserijrechten voor overtollige bestanden in de exclusieve 
economische zone (EEZ) van het land, binnen een wettelijk gereguleerde omgeving. Deze 
overeenkomsten regelen ook de bescherming van hulpbronnen en de 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 protocols bij visserijovereenkomsten een 
clausule opgenomen betreffende de eerbiediging van de mensenrechten.

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese 
Unie is op 11 juni 2007 in werking getreden voor een periode van zes jaar. Deze 
overeenkomst is stilzwijgend hernieuwbaar en is nog steeds van kracht. 

Een vorig driejarig protocol tot uitvoering van de POV liep af op 23 juli 2016. De Commissie 
heeft in 2015 een ex-postevaluatie verricht van het protocol 2013-2016 bij de POV, alsmede 
een ex-ante-evaluatie van een mogelijke vernieuwing van dit protocol. In de evaluatie werd 
geconcludeerd dat er binnen de visserijsector van de Unie veel belangstelling bestaat voor het 
uitoefenen van visserijactiviteiten in Gabon, en dat de vernieuwing van het protocol in het 
belang van beide partijen zou zijn.

De Commissie heeft onderhandelingen met Gabon gevoerd met het oog op de sluiting van een 
nieuw protocol voor de uitvoering van de POV (2021-2026). Ter afronding van deze 
onderhandelingen hebben de onderhandelaars op 10 februari 2021 een protocol geparafeerd. 
Het nieuwe protocol geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening 
door beide partijen.

Het nieuwe protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende visserijtakken:
 27 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de ringzegen;
 6 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel;
 4 trawlers die vooral vissen op bodemschaaldieren, welke nog moeten worden 

toegestaan op basis van de resultaten van verkennende visreizen;
 vaartuigen ondersteunen overeenkomstig de betreffende resoluties van de 

Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat) en 
de beperkingen die in de Gabonese wetgeving zijn vastgesteld.

De jaarlijkse financiële tegenprestatie van de Europese Unie bedraagt 2 600 000 EUR, 
berekend op basis van:
(a) een jaarlijks bedrag van 1 600 000 EUR voor de toegang tot de visbestanden in de 
Gabonese visserijzone, hetgeen overeenkomt met een referentiehoeveelheid voor over grote 
afstanden trekkende soorten van 32 000 ton per jaar;
(b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van Gabon ten belope van 
1 000 000 EUR per jaar. Deze steun is in overeenstemming met de doelstellingen van het 
strategisch visserijplan van Gabon.
Het jaarlijkse bedrag aan vastleggings- en betalingskredieten wordt vastgesteld tijdens de 
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jaarlijkse begrotingsprocedure1.

De onderhandelingen over dit nieuwe uitvoeringsprotocol bij de POV met Gabon passen in 
het kader van het externe optreden van de Unie ten aanzien 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.

Het doel van het protocol is om met inachtneming van de beste beschikbare 
wetenschappelijke adviezen en van de resoluties en aanbevelingen van de Internationale 
Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat), en binnen de grenzen 
van het beschikbare overschot, vangstmogelijkheden in de visserijzone van Gabon toe te 
kennen aan vaartuigen van de Europese Unie. 

Voorts wordt met het nieuwe protocol beoogd om in het belang van beide partijen de 
samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon te versterken met het oog op 
de bevordering van een duurzaam visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de 
visbestanden in de visserijzone van Gabon en de Atlantische Oceaan, teneinde de 
ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid in al zijn dimensies ingang te doen vinden. Het 
protocol voorziet met name in de monitoring van vaartuigen via het satellietvolgsysteem voor 
vissersvaartuigen (VMS) en in de elektronische transmissie van vangstgegevens. De sectorale 
steun die op grond van het protocol wordt verleend, zal Gabon helpen bij zijn nationale 
visserijstrategie, onder meer wat betreft de bestrijding van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij).

Deze samenwerking zal ook bijdragen tot de bevordering van fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden voor visserijactiviteiten, tot een verbetering van het onderzoek, de 
bewaking en de controle van de visserijactiviteiten door Gabon, en tot de ontwikkeling van de 
visserijsector van het land, met name de kleinschalige visserijsector.

Standpunt van de rapporteur

Overeenkomstig artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, onder a), van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie kan het Europees Parlement de sluiting van het protocol 
tussen de EU en de Republiek Gabon goedkeuren dan wel weigeren. De rapporteur beveelt 
aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de sluiting van dit protocol en is van mening 
dat de Commissie bij de tenuitvoerlegging van het protocol het volgende dient te overwegen:

Wat de sectorale steun betreft, benadrukt de rapporteur dat er meer transparantie nodig is om 
volledig te kunnen analyseren hoe de fondsen worden gebruikt en om te kunnen beoordelen of 
de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en de gewenste resultaten geboekt. 

De rapporteur wijst er met name op dat de betrokkenheid van vrouwen in de sector belangrijk 
is en moedigt de Commissie aan om zich er binnen het kader van de overeenkomst en dit 
nieuwe protocol sterk voor te maken dat meer vrouwen betrokken raken bij de visserijsector.

1 In overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken, 
punt 20 (PB L 433I van 22.12.2020).



PE693.918v02-00 8/14 RR\1242823NL.docx

NL

De rapporteur is van mening dat de beschikbaarheid van actuele wetenschappelijke gegevens 
over de visbestanden en de totale visserij-inspanning in de Gabonese wateren van groot 
belang is. Bij de tenuitvoerlegging van het protocol moet de nodige nadruk worden gelegd op 
het veiligstellen van deze gegevens, zodat het door de EU-vloot beoogde overschot in de zin 
van artikel 62 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee correct 
kan worden berekend.

De rapporteur merkt op dat de Commissie in de ex-postevaluatie van het protocol bij de POV 
2013-2016 vermeldt dat het belangrijk is om over een instrument te beschikken dat nauwe 
sectorale samenwerking mogelijk maakt, met name gezien het feit dat Gabon een belangrijke 
speler is op het gebied van oceaangovernance op subregionaal niveau. In de evaluatie wordt er 
tevens op gewezen dat het van belang is de betrekkingen met Gabon te versterken, waardoor 
het mogelijk zal worden om in het kader van de Iccat allianties aan te gaan. 

De rapporteur is van mening dat het belangrijk is de monitoring, controle en bewaking te 
versterken en behoorlijke governance van de visserijactiviteiten in de regio te verbeteren. De 
rapporteur verzoekt de Commissie dan ook ten volle gebruik te maken van de instrumenten in 
het kader van dit protocol om op dit gebied verbeteringen tot stand te brengen, met name om 
de vangsten van vaartuigen in de Gabonese visserijzone regelmatig en op de juiste manier te 
monitoren en de tekortkomingen op dit gebied aan te pakken. Meer transparantie van de 
procedures voor het vaststellen van de totale vangsten is ook belangrijk om te kunnen bepalen 
waar eventueel ruimte is voor verbeteringen naast de maatregelen ter voorkoming van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij). 

De rapporteur benadrukt dat het Parlement in alle stadia van de procedures voor de 
tenuitvoerlegging of de verlenging van het nieuwe protocol volledig geïnformeerd moet 
worden. Daarom verzoekt de rapporteur de Commissie jaarlijks verslag uit te brengen over de 
uitvoering van het protocol, met name wat de sectorale steun betreft.
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11.10.2021

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

aan de Commissie visserij

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het 
uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de 
Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap
(COM(2021)0247 – C9-0253/2021 – 2021/0127(NLE))

Rapporteur voor advies: José Manuel Fernandes

BEKNOPTE MOTIVERING

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese 
Gemeenschap (hierna: “de partnerschapsovereenkomst”) is op 4 juni 2007 ondertekend en op 
11 juni 2007 in werking getreden voor een periode van zes jaar, en is vervolgens stilzwijgend 
verlengd en nog steeds van kracht.

Het vorige driejarige uitvoeringsprotocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de 
financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst, trad in 
werking op 24 juli 2013 en liep af op 23 juli 2016. 

Op 10 februari 2021 hebben de onderhandelaars een nieuw protocol tot vaststelling van de 
vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie geparafeerd.

Het nieuwe protocol geldt voor een periode van vijf jaar (2021-2026) vanaf de datum van de 
voorlopige toepassing ervan. Het protocol heeft een looptijd van vijf jaar die ingaat op de in 
artikel 24 bedoelde datum van voorlopige toepassing, i.e. de datum van ondertekening door 
beide partijen.

Het voornaamste doel van het nieuwe protocol is om het strategisch partnerschap op het gebied 
van visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon voort te zetten en te versterken 
binnen een geactualiseerd kader waarin rekening wordt gehouden met de prioriteiten van het 
hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid en de externe dimensie van dat beleid.

Het doel van het protocol is om met inachtneming van de beste beschikbare wetenschappelijke 
adviezen en van de resoluties en aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de 
instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat), en binnen de grenzen van het beschikbare 
overschot, vangstmogelijkheden in de visserijzone van Gabon toe te kennen aan vaartuigen van 
de Europese Unie. De Commissie heeft zich onder meer gebaseerd op de resultaten van een 
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evaluatie van het vorige protocol (2013-2016) en op een verkennende evaluatie waarin is 
nagegaan of het wenselijk is een nieuw protocol te sluiten. Deze evaluaties werden uitgevoerd 
door externe deskundigen.

Voorts wordt beoogd om in het belang van beide partijen de samenwerking tussen de Europese 
Unie en de Republiek Gabon te versterken met het oog op de bevordering van een duurzaam 
visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van 
Gabon en de Atlantische Oceaan. Deze samenwerking zal ook bijdragen tot de bevordering van 
behoorlijke arbeidsvoorwaarden in de visserij.

Het nieuwe protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën:
- 27 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de ringzegen;
- 6 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel;
- ondersteuningsvaartuigen in overeenstemming met de desbetreffende resoluties van de 

Iccat en met inachtneming van de in de Gabonese wetgeving vastgestelde limieten;
- 4 trawlers in het kader van mogelijke visserij op bodemschaaldieren, die nog moet 

worden toegestaan op basis van de resultaten van verkennende visreizen.

De jaarlijkse financiële tegenprestatie van de Europese Unie bedraagt 2 600 000 EUR, 
berekend op basis van:

a) een jaarlijks bedrag van 1 600 000 EUR voor de toegang tot de visbestanden in de 
visserijzone van Gabon, hetgeen overeenkomt met een referentiehoeveelheid voor over 
grote afstanden trekkende soorten van 32 000 ton per jaar;

b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van Gabon ten belope van 
1 000 000 EUR per jaar. Deze steun beantwoordt aan de doelstellingen van het 
strategisch visserijplan van Gabon. Het jaarlijkse bedrag van de vastleggings- en de 
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 getreden.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie visserij het Parlement aan te 
bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende 
de sluiting van het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap.
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Titel Sluiting van het protocol tot uitvoering (voor de periode 2021-2026) 
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