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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
Islamitische Republiek Mauritanië en het bijbehorende uitvoeringsprotocol
(COM(2021)0589 - 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
Islamitische Republiek Mauritanië en het bijbehorende uitvoeringsprotocol 
(12208/2021),

– gezien de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese 
Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië (12446/2021),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, 
lid 2, en artikel 218, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (C9-0419/2021),

– gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...  over het ontwerp van besluit1,

– 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 (A9-0148/2022),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

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 
Islamitische Republiek Mauritanië.

1 Aangenomen teksten van die datum, P9_TA(0000)0000.
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TOELICHTING

Achtergrond

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij (POV) tussen de Unie en Mauritanië van 2008 
heeft de EU-vloot de afgelopen jaren aanzienlijke vangstmogelijkheden geboden, zowel voor 
demersale en pelagische soorten als voor tonijn en over grote afstanden trekkende soorten. 
Het is de belangrijkste van de gemengde visserijovereenkomsten van de EU met derde landen, 
die voortbouwt op een lange geschiedenis van visserijovereenkomsten tussen beide partijen 
die teruggaat tot 1987. Krachtens het protocol bij de overeenkomst van 2008, dat tot eind 
2021 van kracht was, mochten maximaal 58 vaartuigen uit Duitsland, Italië, Litouwen, 
Letland, Polen, Spanje, Portugal, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk 
vissen in Mauritaanse wateren. 

De POV met Mauritanië maakt deel uit van een netwerk van bilaterale overeenkomsten die de 
EU in Noordwest-Afrika heeft gesloten, namelijk met Marokko, Senegal, Gambia, 
Guinee-Bissau, Liberia en Ivoorkust.

In 2018-2019 heeft de Commissie een evaluatie vooraf uitgevoerd van een mogelijke 
verlenging van het protocol, waarin werd geconcludeerd dat de visserijsector van de EU sterk 
geïnteresseerd is in visserij in Mauritanië en dat een verlenging van het protocol zou bijdragen 
tot een versterking van het toezicht, de controle en de bewaking en tot een beter beheer van de 
visserij in de regio. 

Onderhandelingen over een nieuwe POV en verlenging van het vorige protocol in 2019-2020

In juli 2019 heeft de Raad een mandaat aangenomen waarbij de Europese Commissie werd 
gemachtigd onderhandelingen te starten met het oog op de opstelling van een nieuwe POV en 
een nieuw protocol tussen de EU en Mauritanië. Tegelijkertijd stelde het mandaat de 
Commissie in staat te onderhandelen over een beperkte verlenging met één jaar van het 
protocol bij die overeenkomst, waarin de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie 
waren vastgesteld, aangezien het protocol in november 2019 zou aflopen. De 
onderhandelingen duurden wel langer dan verwacht, voornamelijk als gevolg van de 
COVID-19-uitbraak begin 2020, en de EU en Mauritanië bereikten uiteindelijk een akkoord 
in juli 2021. Het protocol is daarom tweemaal met een periode van één jaar verlengd en is 
onlangs verstreken, op 15 november 2021. 

Het EP heeft zijn goedkeuring gehecht aan deze twee verlengingen met één jaar, in de 
aanbevelingen van mevrouw Aguilera (A9-0088/2020) en mevrouw Schreijer-Pierik 
(A9-0244/2020), die respectievelijk zijn goedgekeurd in de plenaire vergadering op 13 mei en 
15 december 2020. Het EP heeft met deze verlengingen ingestemd om een onderbreking van 
de visserijactiviteiten van de EU-vloot te voorkomen, waarbij het er bij de Commissie op 
aandrong de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst en een nieuw protocol af te 
ronden om verdere verlengingen te vermijden.

De nieuwe overeenkomst en het nieuwe protocol die zijn goedgekeurd in juli 2021

De nieuwe overeenkomst is zes jaar geldig; zij kan stilzwijgend met nog eens zes jaar worden 
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verlengd. Zij is op 16 november 2021 voorlopig in werking getreden (artikel 20 maakt 
voorlopige inwerkingtreding mogelijk).

Het nieuwe protocol bij de overeenkomst, dat 5 jaar geldig is, laat de financiële tegenprestatie 
van de EU ongewijzigd op 57,5 miljoen EUR per jaar voor de eerste twee jaar.

De bijdrage van de EU voor sectorale steun wordt vastgesteld op 16,5 miljoen EUR voor de 
looptijd van het protocol (3,3 miljoen EUR per jaar), iets minder dan de 4,13 miljoen EUR 
per jaar in het kader van het vorige protocol.

Het nieuwe protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën, die 
grotendeels ongewijzigd zijn ten opzichte van het vorige:

Categorieën Totaal toegestane vangst en 
referentietonnage 

1 Vaartuigen voor de visserij op schaaldieren met 
uitzondering van langoesten en krabben

5 000 ton

2 Trawlers (andere dan vriesvaartuigen) en vaartuigen 
voor de visserij met de grondbeug op zwarte heek 

6 000 ton

2 
a

(Vries)trawlers voor de visserij op zwarte heek zwarte heek: 3 500 ton
pijlinktvis: 1 450 ton 

inktvis: 600 ton

3 Vaartuigen voor de visserij op andere demersale 
vissoorten dan zwarte heek, met ander vistuig dan 

trawls 

3 000 ton

4 Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen 14 000 ton 

5 Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel en met 
de drijvende beug 

7 000 ton

6 Vriestrawlers voor de pelagische visserij 225 000 ton*

7 Koelvaartuigen voor de pelagische visserij 15 000 ton**

8 Koppotigen [pm] ton

* Mag met maximaal 10 % worden overschreden zonder gevolgen voor de financiële bijdrage 
van de EU voor toegang

** In geval van benutting in mindering gebracht op het volume van categorie 6
 
Op basis van de beschikbare wetenschappelijke adviezen kunnen beide partijen in de 
gemengde commissie overeenkomen vangstmogelijkheden toe te kennen voor vriestrawlers 
voor de visserij op demersale vissoorten waarbij het bestaan van een overschot is vastgesteld.
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De kleine verschillen ten opzichte van het vorige protocol hebben betrekking op categorie 4 
(voorheen 12 500 ton in referentietonnage) en categorie 5 (voorheen 7 500 ton). Wat vangsten 
betreft, blijft verreweg de grootste categorie die van vriestrawlers voor de pelagische visserij; 
deze categorie is de afgelopen jaren aanzienlijk onderbenut.

In artikel 7 van het nieuwe protocol is bepaald dat beide partijen met ingang van het derde 
jaar van de toepassing opnieuw kunnen onderhandelen over de financiële tegenprestatie van 
de EU en de bijbehorende vangstmogelijkheden.

Er zij ook op gewezen dat het nieuwe protocol de visserijzone voor kleine pelagische soorten 
wijzigt en uitbreidt, maar deze wijziging afhankelijk stelt van de voorwaarde dat Mauritanië 
een beheersplan voor deze bestanden voorstelt. Het protocol koppelt ook de betaling van 
7,5 miljoen EUR van de EU-bijdrage aan de goedkeuring van het nieuwe beheersplan voor 
kleine pelagische soorten.

Een andere wijziging is dat bij de vaststelling van de door de reders in categorie 6 betaalde 
rechten rekening wordt gehouden met de marktwaarde van elke kleine pelagische soort die 
wordt gevangen. 

De nieuwe overeenkomst en het nieuwe protocol bevatten bepalingen op grond waarvan 
Mauritanië alle overeenkomsten met buitenlandse vloten openbaar moet maken. In de 
overeenkomst is ook bepaald, in artikel 3, dat de EU-vloot dezelfde voorwaarden voor 
toegang tot de bestanden en technische voorwaarden voor de visserij moet genieten als alle 
andere vloten. In bijlage 3 bij het protocol worden de transparantievereisten voor Mauritanië 
nader omschreven.

Op grond van het protocol kunnen EU-vaartuigen hun vangsten in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de landgrens geblokkeerd is, aanlanden buiten 
Mauritaanse havens. De EU-vloot heeft de afgelopen jaren gevraagd dat dergelijke 
uitzonderingen worden toegestaan, aangezien zij verliezen heeft geleden als gevolg van 
tijdelijke blokkades aan de grens met Marokko. Het protocol staat EU-vaartuigen toe om 
visolie te produceren, waarmee een ander verzoek van de sector wordt ingewilligd, dat met 
name afkomstig is van vaartuigen van de Canarische Eilanden.

De nieuwe overeenkomst voorziet in de oprichting van een nieuw coördinatieorgaan (“cellule 
de coordination”) voor sectorale steun en maakt het mogelijk het geld van de sectorale steun 
te gebruiken voor een verbetering van de administratieve capaciteit van Mauritanië. De 
sectorale steun is onderverdeeld in acht actiegebieden: 

 behoud van het mariene milieu en het kustmilieu 
 opvoering van de controle- en bewakingsactiviteiten
 intensivering van het wetenschappelijk onderzoek
 versterking van het informatiesysteem van de sector
 hygiëne en kwaliteit van visserijproducten
 infrastructuur voor de bevordering van de menselijke consumptie van visserijproducten 
 steun voor de ambachtelijke visserij en voor de kustgemeenschappen



RR\1256306NL.docx 9/20 PE704.886v01-00

NL

 technische ondersteuning.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is van mening dat deze overeenkomst met Mauritanië de belangrijkste is van de 
huidige visserijovereenkomsten van de EU met derde landen. De eerste overeenkomst is meer 
dan 30 jaar geleden ondertekend en voorziet momenteel in vangstmogelijkheden voor 
vaartuigen uit tien lidstaten die op demersale en pelagische soorten vissen.

De rapporteur is ingenomen met het feit dat de sectorale steun in het kader van het nieuwe 
protocol op acht actiegebieden is gericht en onder meer betrekking heeft op steun voor de 
ambachtelijke visserij en de kustgemeenschappen, intensivering van het wetenschappelijk 
onderzoek, opvoering van de controle- en bewakingsactiviteiten en technische ondersteuning 
voor de Mauritaanse autoriteiten. Zij is ook ingenomen met het werk dat zal worden verricht 
in de gemengde commissie, die onder meer een meerjarenprogramma voor het gebruik van de 
sectorale steun zal goedkeuren. De Mauritaanse autoriteiten zijn verplicht een eindverslag 
over de uitvoering van de geplande steun in te dienen.

De rapporteur is bovendien ingenomen met de vooruitgang die is geboekt door de opname in 
dit protocol van een transparantieclausule waardoor Mauritanië elke overeenkomst openbaar 
moet maken waarbij buitenlandse vaartuigen toegang wordt verleend tot zijn territoriale 
wateren. Zij is van mening dat dit model navolging verdient in alle overeenkomsten van de 
Unie met derde landen, en moedigt de Europese Commissie aan te blijven ijveren voor meer 
transparantie bij alle bilaterale onderhandelingen van de EU inzake visserij.

Aangezien de EU-vloot dezelfde technische voorwaarden voor de visserij en toegang tot de 
bestanden moet genieten als alle andere vloten, roept de rapporteur Mauritanië op alle 
overeenkomsten openbaar te maken waarbij buitenlandse vaartuigen toegang wordt verleend 
tot zijn visserijzone en de uitwisseling van informatie te versterken.

Zij acht het positief dat het nieuwe protocol EU-vaartuigen in uitzonderlijke omstandigheden 
de mogelijkheid biedt om hun vangsten te ontschepen buiten Mauritaanse havens, een oud 
verzoek van de EU-vissersvaartuigen die in Mauritanië actief zijn. Zo kunnen EU-vaartuigen 
hun werkzaamheden in dergelijke omstandigheden beter organiseren.

Gedeelde bestanden van kleine pelagische soorten vormen een van de punten van zorg in de 
regio en de rapporteur is ingenomen met de beoordeling door de Commissie van het vorige 
protocol, waarin wordt opgeroepen tot de vaststelling van een regionaal beheerskader voor 
deze visserij.

Zij moedigt de Commissie aan de betrokkenheid van deskundigen en wetenschappers en de 
uitwisseling tussen hen onderling in het kader van deze overeenkomst en bij alle 
werkzaamheden in verband met de uitvoering ervan te vergemakkelijken.

De rapporteur onderstreept het vaste voornemen om de IAO-beginselen toe te passen en de 
rechten van alle vissers op EU-vaartuigen te waarborgen om discriminatie op het gebied van 
arbeid en beroep uit te bannen; op de tenuitvoerlegging van deze normen moet toezicht 
worden gehouden. Zij beschouwt sectorale steun als een belangrijk element voor de 
ontwikkeling van de Mauritaanse visserijsector en het scheppen van banen in 
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kustgemeenschappen.

Zij is ingenomen met de tewerkstelling van gekwalificeerde Mauritaanse vissers op EU-
vaartuigen met contracten die in overeenstemming zijn met de IAO-normen en de vereisten 
inzake sociale dekking. De rapporteur dringt aan op meer inspanningen om stagiairs in dienst 
te nemen, teneinde het aantal gekwalificeerde personen in het kader van het sectorale 
programma te verhogen.

Zij pleit voor meer projecten in het kader van de sectorale steun die gericht zijn op het helpen 
van de vrouwen in de Mauritaanse visserijsector, met name degene die betrokken zijn bij de 
verwerking. Zij vraagt erkenning van het feit dat dergelijke projecten belangrijk zijn voor de 
lokale voedselzekerheid en moedigt initiatieven aan om vrouwen uit te nodigen om deel te 
nemen aan workshops voor de presentatie en programmering van ondersteunende acties.

Tot slot benadrukt zij dat een van de algemene problemen met sectorale steun in de PODV’s 
van de EU het gebrek aan zichtbaarheid is. Zij roept daarom op tot meer inspanningen om de 
zichtbaarheid en publiciteit te waarborgen van alle activiteiten in verband met de uitvoering 
van het protocol, zodat de voordelen hiervan volledig zichtbaar worden.
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19.4.2022

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Commissie visserij

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
Islamitische Republiek Mauritanië en van het bijbehorende uitvoeringsprotocol
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Rapporteur voor advies: Rosa Estaràs Ferragut

BEKNOPTE MOTIVERING

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij (POV) tussen de Europese Gemeenschap en de 
Islamitische Republiek Mauritanië is op 8 augustus 2008 ondertekend voor een periode van zes 
jaar, en kan stilzwijgend worden verlengd. Het laatste vierjarige uitvoeringsprotocol bij de POV 
is verstreken in november 2019 en is tweemaal verlengd, telkens voor een periode van één jaar. 
Met het oog op de intrekking en vervanging van de POV van 2008 heeft de Europese 
Commissie onderhandelingen gevoerd met de regering van de Islamitische Republiek 
Mauritanië.

Na deze onderhandelingen is de nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij 
(PODV) tussen de EU en de Islamitische Republiek Mauritanië in juli 2021 geparafeerd en in 
november 2021 voorlopig in werking getreden. De PODV biedt een geactualiseerd kader voor 
samenwerking en houdt daarbij rekening met de prioriteiten van het hervormde 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de externe dimensie ervan. Het is de bedoeling 
verantwoorde visserij te bevorderen die zich baseert op de beginselen van duurzame exploitatie 
van de visbestanden en de mariene ecosystemen. De PODV heeft een looptijd van zes jaar en 
kan stilzwijgend worden verlengd.

Het nieuwe uitvoeringsprotocol heeft een looptijd van vijf jaar en bevat een clausule die 
voorziet in een evaluatie tijdens het tweede jaar van toepassing ervan. Dit uitvoeringsprotocol 
biedt Europese vaartuigen toegang tot de Mauritaanse wateren voor de visserij op schaaldieren, 
demersale vissen, tonijn en kleine pelagische soorten – in totaal voor circa 290 000 ton per jaar. 
De financiële bijdrage van de EU aan Mauritanië voor de toegang tot de visbestanden van 
Mauritanië bedraagt 57,5 miljoen EUR per jaar. Daarnaast zal de EU gedurende de looptijd van 
het protocol 16,5 miljoen EUR uittrekken voor sectorale steun. Het protocol voorziet in een 
mogelijke herziening van deze bedragen vóór het einde van het tweede jaar van toepassing om 
de vangstmogelijkheden in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de 
Europese vloot in de Mauritaanse wateren.

De visserij is een belangrijke sector van de Mauritaanse economie. Zij draagt actief bij tot de 
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nationale ontwikkeling en heeft een groot aandeel in de uitvoer van het land. De visserijsector 
speelt ook een belangrijke rol op het gebied van werkgelegenheid voor jongeren en 
voedselzekerheid. Vis biedt de bevolking van Mauritanië en West-Afrika een goedkope bron 
van eiwitten, vitaminen en essentiële micronutriënten. De overbevissing van de Mauritaanse 
visbestanden heeft echter ernstige sociaal-economische en ecologische gevolgen, en 
veroorzaakt voor de plaatselijke gemeenschappen voedselonzekerheid en verlies van 
bestaansmiddelen.

Het nationaal park Banc d’Arguin (PNBA) in Mauritanië is het grootste beschermde mariene 
gebied in West-Afrika. Het nationale park is rijk aan biodiversiteit en bestrijkt een derde van 
de Mauritaanse kustlijn. De afgelopen twee decennia heeft de commerciële visserij de druk op 
de mariene rijkdommen van het PNBA vergroot en de duurzaamheid van de visserij in de regio 
in gevaar gebracht.

Het nieuwe protocol heeft tot doel de impact van de visserij op mariene ecosystemen tot een 
minimum te beperken en beoogt de ambachtelijke visserij en kustgemeenschappen te 
respecteren en te ondersteunen. Het protocol voorziet in controle- en toezichtmaatregelen om 
de toestand van de visbestanden te monitoren, zodat de visserijactiviteiten op een duurzaam 
niveau blijven. In dit verband draagt de aangeboden sectorale steun er onder meer toe bij dat 
Mauritanië zich meer inzet voor een duurzaam beheer van de visbestanden, de bescherming van 
de mariene en kustgebieden en de transparantie van de visserijactiviteiten.

In reactie op eerdere bezorgdheid over het gebrek aan transparantie en governance voorziet de 
huidige partnerschapsovereenkomst in een gezamenlijk wetenschappelijk comité (GWC), dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van Mauritanië en de EU. Het GWC verzamelt en analyseert 
gegevens over visbestanden, onderzoekt wetenschappelijke kwesties in verband met de 
uitvoering van het protocol en houdt toezicht op de activiteiten van de nationale vloten en 
buitenlandse vloten. Zowel het GWC als de controle- en toezichtmechanismen illustreren dat 
de EU zich ten doel stelt om de duurzame exploitatie van de visbestanden door EU-vaartuigen 
te waarborgen.

De rapporteur is van mening dat het protocol een verantwoorde en duurzame exploitatie van de 
visbestanden en de ontwikkeling van het nationale visserijbeleid van de Islamitische Republiek 
Mauritanië kan bevorderen en in het belang van beide partijen is. Derhalve stelt de 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 de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de 
Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië, en aan het bijbehorende 
uitvoeringsprotocol.
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ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

aan de Commissie visserij

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de 
Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië en van 
het bijbehorende uitvoeringsprotocol 
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Rapporteur voor advies: Eider Gardiazabal Rubial 

BEKNOPTE MOTIVERING

De huidige Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Islamitische Republiek 
Mauritanië en de Europese Gemeenschap (hierna “de Partnerschapsovereenkomst” genoemd) 
is op 8 augustus 2008 ondertekend voor een periode van zes jaar en op diezelfde dag voorlopig 
van toepassing geworden. Aangezien de overeenkomst stilzwijgend kan worden verlengd, is 
deze nog steeds van kracht. Het meest recente vierjarige uitvoeringsprotocol bij de 
Partnerschapsovereenkomst (2015-2019) is vanwege de problemen bij de onderhandelingen als 
gevolg van de COVID-19-pandemie tweemaal verlengd met telkens één jaar. Het protocol is 
op 15 november 2021 verstreken1.

Op 28 juli 2021 hebben de onderhandelaars een nieuwe partnerschapsovereenkomst en een 
protocol geparafeerd. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van zes jaar die ingaat op de 
in artikel 20 ervan vastgelegde datum van voorlopige toepassing, i.e. de datum van 
ondertekening door de twee partijen. Deze overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd. 

Het nieuwe uitvoeringsprotocol heeft een looptijd van vijf jaar die ingaat op de in artikel 19 
ervan vastgelegde datum van voorlopige toepassing, i.e. de datum van ondertekening ervan 
door de twee partijen. Het bevat een herzieningsclausule die het mogelijk maakt om in de loop 
van het tweede toepassingsjaar de vangstmogelijkheden en de financiële compensatie aan te 
passen.

De nieuwe overeenkomst heeft vooral tot doel het strategisch partnerschap op het gebied van 
visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voort te zetten en te 
versterken binnen een geactualiseerd kader voor samenwerking waarin rekening wordt gehouden 
met de prioriteiten van het hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid en met de externe dimensie 
van dat beleid. 

1 PB L 404 van 2.12.2020, blz. 1.
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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 van de Visserijcommissie voor het centraal-
oostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Cecaf), alsook binnen de grenzen van het beschikbare 
overschot, vangstmogelijkheden in de visserijzone van Mauritanië toe te kennen aan vaartuigen van 
de Europese Unie. Het nieuwe protocol voorziet voor de eerste twee jaar van toepassing in dezelfde 
vangstmogelijkheden als het huidige protocol2, behalve wat betreft de referentietonnages voor de 
twee categorieën tonijnvisserij, waarvoor een geringe aanpassing is doorgevoerd.

De jaarlijkse financiële tegenprestatie van de Europese Unie bedraagt 57 500 000 EUR voor 
2021 en 61 625 000 EUR voor de periode 2022-2025, en is gebaseerd op de volgende 
elementen:

a) een bedrag op jaarbasis voor de toegang tot de visbestanden voor de in het protocol 
genoemde categorieën. Dit bedrag is voor de eerste twee jaar vastgesteld op 
57 500 000 EUR; 

b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid in Mauritanië ter waarde van 
4 125 000 EUR per jaar voor de periode 2022-2025. Deze steun beantwoordt aan de 
doelstellingen van het nationale beleid van Mauritanië inzake duurzaam beheer van de 
continentale en maritieme visbestanden gedurende de gehele looptijd van het protocol. 

Het in punt a) genoemde bedrag wordt vóór het derde jaar van toepassing van het protocol herzien 
om de vangstmogelijkheden af te stemmen op de werkelijke activiteiten van de Europese vloot in 
de Mauritaanse wateren. 

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 getreden3.

Indien er na de herziening van het protocol aanvullende kredieten nodig zijn, in afwijking van 
de financiële programmering, verwacht de commissie BUDG dat ze hierbij wordt betrokken 
via een verzoek tot overschrijving of andere relevante maatregelen4.

******

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 ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de 
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
Islamitische Republiek Mauritanië en van het bijbehorende uitvoeringsprotocol.

2 PB L 315 van 1.12.2015, blz. 3.
3 Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken, punt 20 (PB 
L 433 I van 22.12.2020).
4 Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken, punt 20 (PB 
L 433 I van 22.12.2020).
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