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ONTWERP VAN NIET-WETGEVINGSRESOLUTIE 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 
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300M(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien Besluit (EU) 2021/99 van de Raad van 25 januari 2021 betreffende de sluiting 
van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de 
Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling 
van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de 
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de 
Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2021 afloopt1,

– gezien het ontwerp van Besluit (EU) 2021/2123 van de Raad van 11 november 2021 
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 uitvoeringsprotocol2,

– gezien zijn standpunt van ... 2022 over het ontwerp van besluit,

– gezien de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap 
en de Islamitische Republiek Mauritanië, die op 8 augustus 2008 in werking is 
getreden3,

– gezien de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de 
Islamitische Republiek Mauritanië4,

– gezien zijn resolutie van 3 mei 2022 over “Naar een duurzame blauwe economie in de 
EU:  de rol van de visserij- en de aquacultuursector”5,

– 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 (VWEU),

– gezien de Partnerschapsovereenkomst van 23 juni 2000 tussen de leden van de groep 
van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), enerzijds, en de 
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (de Overeenkomst van Cotonou)6,

1 PB L 34 van 1.2.2021, blz. 1.
2 PB L 439 van 8.12.2021, blz. 1.
3 PB L 343 van 8.12.2006, blz. 4.
4 PB L 439 van 8.12.2021, blz. 3.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0135.
6 PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
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– gezien de publicatie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties 
(FAO) van 2015 getiteld “Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale 
Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication” (vrijwillige 
richtsnoeren voor het veiligstellen van duurzame kleinschalige visserij in de context van 
voedselzekerheid en armoedebestrijding),

– gezien het samenvattend verslag van 2020 van de FAO-werkgroep over de beoordeling 
van kleine pelagische vis voor de kust van Noordwest-Afrika in 2019,

– gezien het gemeenschappelijk visserijbeleid, met name de externe dimensie ervan,

– gezien het VN-Verdrag inzake het recht van de zee,

– gezien het streven van de EU naar beleidssamenhang ten aanzien van ontwikkeling 
zoals verankerd in artikel 208 VWEU,

– gezien de door de Commissie uitgevoerde beoordelingen vooraf en achteraf van de 
vorige overeenkomst en het vorige protocol,

– gezien het verslag van de buitengewone vergadering van het gezamenlijk 
wetenschappelijk comité over de visserijovereenkomst tussen de Islamitische Republiek 
Mauritanië en de Europese Unie, die plaatshad van 10 tot 12 februari 2021,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2021 over een “van boer tot bord”-strategie voor 
een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem7,

– gezien artikel 105, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0154/2022),

A. overwegende dat de uitvoering van partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame 
visserij (PODV’s) in overeenstemming moet zijn met het beste wetenschappelijke 
advies dat beschikbaar is om duurzame visserijactiviteiten te waarborgen waarbij alleen 
gebruik wordt gemaakt van het overschot van de toegestane vangst in het partnerland; 
overwegende dat sectorale steun moet bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de 
visserijsector, met name via steun voor kleinschalige visserij, en tegelijkertijd de lokale 
voedselzekerheid en lokale gemeenschappen moet versterken;

B. overwegende dat de eerste visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Islamitische Republiek Mauritanië dateert van 1987 en dat het meest recente 
uitvoeringsprotocol, dat aanvankelijk een looptijd had van vier jaar, van 2015 tot 2019, 
tweemaal met één jaar is verlengd en op 15 november 2021 is verstreken;

C. overwegende dat de Unie en Mauritanië op 28 juli 2021 overeenstemming hebben 
bereikt over een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij en een 

7 Aangenomen teksten, TA_P9(2021)0425.
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nieuw protocol;

D. overwegende dat er diverse PODV’s zijn ondertekend tussen de Europese Unie en 
Afrikaanse landen;

E. overwegende dat het nieuwe protocol een periode van vijf jaar bestrijkt en dat erin is 
voorzien in vangstmogelijkheden die vergelijkbaar zijn met die van het vorige protocol, 
waarbij de financiële tegenprestatie van de Unie voor de toegang tot de visserij 57,5 
miljoen EUR per jaar bedraagt en haar bijdrage aan sectorale steun in totaal 16,5 
miljoen EUR;

F. overwegende dat de partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Mauritanië de 
grootste gemengde overeenkomst van de EU is; overwegende dat in de overeenkomst is 
voorzien in vangstmogelijkheden voor vaartuigen uit tien lidstaten die vissen op 
demersale en pelagische soorten die trekken over grote afstanden, zoals tonijn, binnen 
de grenzen van het beschikbare overschot als omschreven in artikel 62 van het VN-
Verdrag inzake het recht van de zee, rekening houdend met de vangstcapaciteit van de 
Mauritaanse vloten;

G. overwegende dat de overbevissing van kleine pelagische bestanden, met name 
Sardinella, en de verwerking hiervan tot vismeel en visolie enorme schade toebrengt, 
niet alleen aan de lokale wateren, bijvoorbeeld door vervuiling met afvalwater, maar 
ook aan de voedselzekerheid van de lokale bevolking in de gehele West-Afrikaanse 
regio; overwegende dat Mauritanië zich er in 2017 toe heeft verplicht de productie van 
vismeel en visolie te verminderen en tegen 2020 uit te faseren; overwegende dat de 
productie in kwestie sinds 2010 verdrievoudigd is en dat de vismeelfabrieken in 
Mauritanië en de buurlanden zijn uitgebreid;

H. overwegende dat degelijke wetenschappelijke gegevens, doeltreffende monitoring, 
controlesystemen en transparantie over vangsten en visvergunningen voor 
kuststaten van essentieel belang zijn om het beschikbare overschot te bepalen van 
gedeelde bestanden van kleine pelagische soorten en om ervoor te zorgen dat voor 
bestanden beheersbeslissingen kunnen worden genomen die garanderen dat zij niet 
worden bevist boven de wetenschappelijke limieten; overwegende dat met betrekking 
tot het beheer van kleine pelagische soorten in Mauritanië in het verslag van 2021 van 
de buitengewone vergadering van het gezamenlijk wetenschappelijk comité aanvullende 
maatregelen werden ondersteund om de visserij-inspanningen in de 15-mijlszone van 
het land te verminderen, zoals de invoering van quota voor bestanden waarvan 
wetenschappelijk is vastgesteld dat ze overbevist zijn;

I. overwegende dat de sectorale steun in het kader van het nieuwe protocol is gericht op 
acht actiegebieden; overwegende dat het hierbij onder meer gaat om steun voor de 
ambachtelijke visserij en de kustgemeenschappen, versterking van het wetenschappelijk 
onderzoek, versterking van de controle- en bewakingsactiviteiten en technische 
ondersteuning voor de Mauritaanse autoriteiten; overwegende dat de gemengde 
commissie haar goedkeuring zal hechten aan een meerjarig sectoraal programma voor 
het gebruik van deze steun; overwegende dat de Mauritaanse autoriteiten verplicht zijn 
een eindverslag over de tenuitvoerlegging van de sectorale steun in te dienen;

J. overwegende dat bij het nieuwe protocol een nieuw coördinatieorgaan is opgericht 
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(cellule de coordination) om de uitvoering van de in het programma omschreven 
projecten te ondersteunen en dat dit orgaan verantwoordelijk zal zijn voor het toezicht 
op de besluiten van de gemengde commissie;

K. overwegende dat artikel 7 van het nieuwe protocol de Unie en Mauritanië in staat stelt 
de vangstmogelijkheden in het derde jaar van de tenuitvoerlegging te herzien, met 
inachtneming van de duurzaamheid van de visbestanden in het visserijgebied en met 
een aanpassing van de financiële tegenprestatie van de EU;

L. overwegende dat in het nieuwe protocol is voorzien in verschillende door de reders te 
betalen rechten in categorie 6 (langoesten), die meer in overeenstemming zijn met de 
marktwaarde van elke specifieke pelagische soort waarop wordt gevist;

M. overwegende dat in artikel 3 van de nieuwe overeenkomst is bepaald dat de EU-vloot 
dezelfde technische voorwaarden voor de visserij en toegang tot de hulpbronnen moet 
genieten als alle andere vloten; overwegende dat in hetzelfde artikel wordt vereist dat de 
uitwisseling van informatie wordt versterkt en Mauritanië wordt verplicht alle 
overeenkomsten waarbij het buitenlandse vaartuigen toegang verleent tot zijn 
visserijzone, openbaar te maken;

N. overwegende dat in het nieuwe protocol de visserijzone voor kleine pelagische soorten 
voor EU-vaartuigen wordt gewijzigd en uitgebreid; overwegende dat in artikel 9 van het 
protocol is bepaald dat Mauritanië binnen zes maanden na de tenuitvoerlegging van het 
protocol een plan voor het duurzame beheer van kleine pelagische soorten moet 
opstellen, dat van toepassing is op alle vloten die in de Mauritaanse wateren vissen, als 
voorwaarde voor de instelling van de nieuwe visserijzone; overwegende dat 7,5 miljoen 
EUR van de financiële bijdrage van de Unie afhangt van de goedkeuring van dit 
beheersplan door de gemengde commissie;

O. overwegende dat het nieuwe protocol EU-vaartuigen in uitzonderlijke omstandigheden 
de mogelijkheid biedt om hun vangsten aan te landen buiten Mauritaanse havens, een 
oud verzoek van de EU-vissersvaartuigen die in Mauritanië actief zijn;

P. overwegende dat de Commissie in haar beoordeling van het vorige protocol heeft 
aangedrongen op de vaststelling van een regionaal beheerskader voor de exploitatie van 
gedeelde bestanden van kleine pelagische soorten en Senegalese heek, zoals vereist uit 
hoofde van artikel 63 van VN-Verdrag inzake het recht van de zee;

1. is ingenomen met de sluiting van een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij tussen de Unie en Mauritanië, die tot doel heeft de bestaande 
overeenkomst te verbeteren en te moderniseren; acht het positief dat voortaan geen extra 
verlengingen met één jaar van het vorige protocol meer nodig zullen zijn, of dat deze 
verlengingen zullen worden opgeheven tenzij zij absoluut noodzakelijk zijn, zonder de 
Europese vloot schade te berokkenen; is eveneens ingenomen met de opwaardering van 
de partnerschapsovereenkomst tot een volwaardige PODV en wijst erop dat dit soort 
overeenkomsten een goede basis vormt voor samenwerking op het gebied van 
oceaangovernance en duurzaam beheer van visbestanden; benadrukt het feit dat het 
belangrijk is om te waarborgen dat de beginselen van duurzaam beheer zoals verankerd 
in het gemeenschappelijk visserijbeleid worden weerspiegeld in de 
visserijovereenkomsten van de Unie, inclusief bij de uitvoering ervan;
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3. wijst erop dat de economische, sociale, administratieve en wetenschappelijke 
samenwerking en de samenwerking op milieugebied door deze overeenkomst worden 
versterkt, om duurzame visserij te bevorderen, bij te dragen tot betere 
oceaangovernance, illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden, de 
visserijactiviteiten te monitoren en te controleren en zowel bij te dragen aan de 
transparante uitvoering van de overeenkomst als aan het scheppen van banen 
overeenkomstig Verdrag nr. 188 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van 
2007 betreffende werk in de visserijsector; onderstreept het feit dat het partnerschap 
garanties en bescherming moet bieden aan alle werknemers op EU-vaartuigen; 
benadrukt het feit dat eerlijke mededinging voor alle vissers die in Mauritaanse wateren 
actief zijn, belangrijk is;

4. erkent het feit dat de nieuwe overeenkomst en het nieuwe protocol belangrijk zijn door 
de aanzienlijke vangstmogelijkheden voor de EU-vloot en als platform voor 
voortgezette gestructureerde samenwerking tussen de Unie en Mauritanië, met name op 
het gebied van duurzaam visserijbeheer en het behoud van de Europese vloot;

5. verzoekt Mauritanië ervoor te zorgen dat er geen overbevissing van kleine pelagische 
soorten plaatsvindt en de negatieve gevolgen van de vismeel- en visoliesector in 
Mauritanië een halt toe te roepen en af te bouwen; verzoekt de EU in het kader van de 
PODV bij te dragen aan deze doelstellingen; merkt op dat vis vooral moet worden 
gebruikt voor menselijke consumptie en niet als grondstof voor de 
verwerkingsindustrie, en dat het belangrijk is dat de lokale autoriteiten hierbij betrokken 
worden en hieraan meewerken;

6. is ingenomen met de in het nieuwe protocol opgenomen verplichting voor Mauritanië 
om een plan voor het duurzame beheer van kleine pelagische soorten te publiceren dat 
van toepassing zal zijn op alle vaartuigen die vissen in Mauritaanse wateren; spoort 
Mauritanië aan om bij de opstelling van een dergelijk plan rekening te houden met de 
conclusies in het verslag van de buitengewone vergadering van het gezamenlijk 
wetenschappelijk comité van 2021 en indien nodig een voorzorgsgerichte benadering te 
volgen op basis van wetenschappelijke inzichten;

7. benadrukt het feit dat de partijen zich ertoe verplichten het visserijbeheer te bevorderen 
zonder een onderscheid te maken tussen de verschillende in het gebied aanwezige 
vloten en dat de vaartuigen van de Unie toegang moeten hebben tot een passend deel 
van de overschotbestanden overeenkomstig het beste beschikbare wetenschappelijke 
advies;

8. is ingenomen met de transparantie- en non-discriminatieclausules in de nieuwe 
overeenkomst en het nieuwe protocol en dringt er bij de Commissie op aan ervoor te 
zorgen dat deze clausules volledig worden uitgevoerd en nageleefd; merkt op dat er in 
de vorige overeenkomst al transparantieregels bestonden, maar dat deze niet volledig 
werden nageleefd;

9. eist dat Mauritanië de Commissie op de hoogte brengt van alle publieke en particuliere 
overeenkomsten met buitenlandse vaartuigen die actief zijn in zijn visserijzone, 
inclusief vaartuigen van derde landen, en dat deze informatie wordt opgenomen in het 
jaarverslag dat de Commissie moet toezenden aan het Parlement; uit zijn bezorgdheid 
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over het feit dat sommige visserijovereenkomsten met derde landen nog niet door 
Mauritanië zijn gepubliceerd;

10. neemt kennis van de uit hoofde van het protocol vereiste informatie-uitwisseling met 
betrekking tot rapporten over de activiteiten van buitenlandse vloten en van 
binnenlandse vloten in buitenlandse handen die in de Mauritaanse wateren actief zijn; 
verzoekt Mauritanië de Commissie volledige informatie te verstrekken over alle 
vaartuigen die in zijn wateren vissen, in een helder, gebruiksvriendelijk formaat dat een 
duidelijk algemeen beeld geeft van de totale visserij-inspanning, de vangsten per soort 
en de toestand van de bestanden; verzoekt Mauritanië deze informatie openbaar te 
maken; merkt op dat dit een voorwaarde is voor de berekening van het “overschot” in 
de geest van het VN-Verdrag inzake het recht van de zee;

11. is ingenomen met de publicatie door Mauritanië van het eerste verslag in het kader van 
het Fisheries Transparency Initiative; merkt op dat het verslag gebaseerd is op 
informatie uit het kalenderjaar 2018; roept Mauritanië op recentere gegevens te 
publiceren;

12. uit zijn bezorgdheid over het omvlaggen van vissersvaartuigen, in het bijzonder in de 
Mauritaanse wateren, maar ook in de regio in het algemeen;

13. is van mening dat voor de Unie, gezien haar netwerk van POV's en PODV’s die van 
kracht zijn in Noord-West-Afrika, een belangrijke rol is weggelegd bij het aanmoedigen 
van Mauritanië en zijn buurlanden om de samenwerking te intensiveren op het gebied 
van het beheer van gedeelde bestanden, met name wat het identificeren betreft van 
bestanden en vangstmogelijkheden, bijvoorbeeld met betrekking tot bestanden die 
belangrijk zijn voor de lokale voedselzekerheid; wijst met name op het feit dat het voor 
de Unie belangrijk is actief samen te werken met haar partners in het gebied om te 
zorgen voor duurzame beheersbesluiten in de bevoegde regionale organisatie voor 
visserijbeheer; verzoekt de EU, Mauritanië en de buurlanden de tenuitvoerlegging te 
ondersteunen van een algemeen regionaal beheerkader voor gedeelde bestanden, door 
de oprichting van een regionale organisatie voor visserijbeheer voor deze bestanden en 
het opstarten van een internationale dialoog met de betrokken landen;

14. is ingenomen met de toezegging van alle partijen om de overeenkomst uit te voeren op 
transparante wijze en overeenkomstig de Overeenkomst van Cotonou ten aanzien van 
de mensenrechten, de democratische beginselen, de rechtstaat en goed bestuur; dringt 
erop aan dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de mensenrechten in Mauritanië, 
ook in de visserijsector, met bijzondere nadruk op arbeidsomstandigheden; merkt op dat 
het niet uitvoeren van de Overeenkomst van Cotonou met betrekking tot de eerbiediging 
van de mensenrechten kan leiden tot opschorting overeenkomstig artikel 21 van de 
overeenkomst en artikel 14 van het nieuwe uitvoeringsprotocol;

 15. wijst erop dat in de evaluatie achteraf van het vorige protocol wordt geconcludeerd dat 
Mauritanië en de EU in het algemeen een vergelijkbaar aandeel van de toegevoegde 
waarde hebben verkregen, namelijk elk tussen 40 en 45 %; wijst echter op de 
opmerking dat de toegevoegde waarde voor Mauritanië als gevolg van de activiteiten 
van EU-vaartuigen relatief laag is bij gebrek aan economische interacties aan land; roept 
de EU in verband hiermee op manieren te zoeken om deze situatie in het nieuwe 
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protocol te verbeteren;

16. merkt op dat Mauritanië moeite heeft met het absorberen van de sectorale steun; 
verzoekt de Commissie daarom technische bijstand te verlenen voor de opstelling en 
uitvoering van het meerjarig sectoraal programma en voor een versterking van de 
administratieve capaciteit in Mauritanië, met name met betrekking tot het nieuwe 
coördinatieorgaan;

17. beschouwt sectorale steun als een belangrijk element voor de ontwikkeling van de 
Mauritaanse visserijsector en voor het scheppen van banen in kustgemeenschappen;

18. is ingenomen met de sectorale steun in het kader van de assen 6 en 7; roept de 
gemengde commissie op infrastructuurprojecten te bevorderen die zullen leiden tot 
meer lokale consumptie van visproducten en projecten te financieren die rechtstreeks 
ten goede komen aan de hele waardeketen van de kleinschalige visserij van Mauritanië;

19. pleit voor meer projecten in het kader van de sectorale steun die gericht zijn op het 
helpen van de in de Mauritaanse visserijsector actieve vrouwen, met name degene die 
betrokken zijn bij de verwerking; erkent het feit dat dergelijke projecten belangrijk zijn 
voor de lokale voedselzekerheid en vraagt dat vrouwen worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan workshops voor de presentatie en programmering van ondersteunende 
acties;

20. benadrukt het feit dat een van de algemene problemen met sectorale steun in de 
PODV’s van de Unie het gebrek aan zichtbaarheid, toegankelijkheid en transparantie is; 
is daarom ingenomen met de maatregelen inzake zichtbaarheid en publiciteit die zijn 
genomen met betrekking tot de activiteiten in verband met de uitvoering van het 
protocol, zodat de voordelen hiervan volledig zichtbaar en toegankelijk zijn voor alle 
betrokkenen; merkt op dat een betere tenuitvoerlegging en benutting nodig is om de 
sectorale steun, met inbegrip van de doeltreffendheid ervan, te verhogen;

21. verzoekt de Commissie en Mauritanië de tenuitvoerlegging van de sectorale steun te 
verbeteren en te bespoedigen en de transparantie te vergroten, met name wat 
visvergunningen betreft; is daarom ingenomen met de publicatie van jaarverslagen over 
de wijze waarop sectorale steun wordt gebruikt en dringt erop aan deze openbaar te 
maken; stelt voor dat het Parlement wordt geïnformeerd over de acties of maatregelen 
met de grootste relevantie of impact op de delen van het Mauritaanse grondgebied of de 
Mauritaanse samenleving die voor deze sectorale steun in aanmerking komen;

22. wijst erop dat er een betere gegevensverzameling nodig is voor de bestanden in de 
Mauritaanse wateren en dat de tenuitvoerlegging van de PODV gebaseerd moet zijn op 
het beste beschikbare wetenschappelijke advies; is van mening dat de sectorale steun 
moet worden gebruikt ter ondersteuning van de ambachtelijke visserij en, bij wijze van 
prioriteit, om de wetenschappelijke gegevens te verbeteren met betrekking tot 
visbestanden, met name gedeelde bestanden van kleine pelagische soorten, zoals 
Sardinella-soorten en horsmakrelen, en met betrekking tot de controle- en 
bewakingsactiviteiten van alle vloten die actief zijn in de betrokken visgebieden;

23. benadrukt het feit dat wetenschappelijke gegevens over de bestanden, een goede 
gegevensverzameling en een betere monitoring belangrijk zijn, zodat het nieuwe 
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protocol de dekking door wetenschappelijke waarnemers kan vergroten en verbeteren, 
wat met name het doel moet zijn voor vissersvaartuigen uit derde landen;

24. moedigt de Commissie aan de betrokkenheid van deskundigen en wetenschappers en de 
onderlinge uitwisseling tussen hen in het kader van deze overeenkomst en tijdens de 
uitvoering ervan te vergemakkelijken, als dat nodig is voor de beoordeling van de 
verschillende soorten en de werking van de overeenkomst;

25. is ingenomen met het feit dat in het nieuwe protocol is voorzien in een aanpassing van 
de financiële tegenprestatie van de EU en van de vangstmogelijkheden in het derde jaar 
van de toepassing ervan; roept de Commissie op om indien nodig van deze flexibiliteit 
gebruik te maken;

26. is ingenomen met de nieuwe regels inzake de door de reders te betalen rechten en hoopt 
dat deze samen met andere verbeteringen in het protocol, waaronder de mogelijkheid 
voor EU-vaartuigen om hun vangsten in uitzonderlijke omstandigheden aan te landen in 
niet-Mauritaanse havens, zullen leiden tot een beter gebruik van de beschikbare 
vangstmogelijkheden in de toekomst;

27. is ingenomen en is het eens met het feit dat eigenaren van vriestrawlers voor de 
pelagische visserij en van vaartuigen voor de garnalenvisserij uit de Unie die in het 
kader van het protocol vissen, bij wijze van vergoeding in natura, voort moeten 
bijdragen aan het beleid inzake visbedeling onder behoeftige bevolkingsgroepen, door 
2 % van hun pelagische vangsten die aan het einde van een reis worden overgeladen of 
aangeland, te reserveren voor de Société nationale de distribution de poisson (Nationaal 
Visdistributiebedrijf); merkt op dat de lokale visconsumptie in Mauritanië toeneemt; 
verzoekt de Commissie en de Mauritaanse autoriteiten ervoor te zorgen dat deze 
bijdrage daadwerkelijk de bevolking bereikt en niet terechtkomt in vismeelfabrieken;

28. onderstreept het engagement om voor alle vissers op EU-vaartuigen de beginselen te 
eerbiedigen en de rechten te waarborgen waarin voorzien is door de IAO, teneinde 
discriminatie op het gebied van arbeid en beroep uit te bannen; is van mening dat deze 
eerbiediging en waarborging moeten worden gemonitord;

29. is ingenomen met de aanwerving van gekwalificeerde Mauritaanse zeelui op EU-
vaartuigen met contracten die in overeenstemming zijn met de IAO-normen en sociale 
dekking omvatten; dringt aan op meer inspanningen om stagiairs in dienst te nemen, 
teneinde het aantal gekwalificeerde personen in het sectorale programma te verhogen;

30. verzoekt de Commissie PODV’s tot essentieel onderdeel van het partnerschap van de 
EU met Afrika te maken;

31. is ingenomen met projecten die door de ontwikkelingshulp van de EU in Mauritanië 
worden gefinancierd, zoals Promopêche, dat tot doel heeft banen te scheppen en 
jongeren op te leiden op het gebied van de ambachtelijke visserij; verzoekt de 
Commissie de onderlinge afstemming en de consistentie tussen de PODV en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) te verbeteren;

32. benadrukt het feit dat de visserij, met inbegrip van de kleinschalige visserij, een 
belangrijke sector is voor de economie van Mauritanië en dat zij essentieel is voor 
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Mauritaniës economische ontwikkeling, continuïteit van de voedselvoorziening, 
voeding en werkgelegenheidskansen, met name voor vrouwen en jongeren, en voor het 
waarborgen van een inclusieve en duurzame economische ontwikkeling voor iedereen; 
steunt dan ook de maatregelen met het oog op een aanzienlijke vergroting van de 
weerbaarheid van de plaatselijke actoren, met inbegrip van kleine familiebedrijfjes en 
kustgemeenschappen, ten aanzien van de gevolgen van de klimaatverandering en 
kusterosie; wijst erop dat investeringen in de visserijsector strikt in overeenstemming 
moeten zijn met de SDG’s en niet de behoeften in gevaar mogen brengen van de 
kustgemeenschappen; hamert erop dat de financiële bijdrage waarin in de nieuwe 
overeenkomst is voorzien, zo moet worden verdeeld dat rekening wordt gehouden met 
de cruciale rol van de kustgemeenschappen; 

33. dringt aan op het bevorderen van de lokale en regionale economische ontwikkeling en 
het versterken van de kustgemeenschappen, die afhankelijk zijn van de mariene 
hulpbronnen en bijgevolg volledig in het beheer van mariene en kustgebieden moeten 
worden geïntegreerd; wijst erop dat het herstel van de mariene biodiversiteit en de 
biodiversiteit in kustgebieden goed is voor de kustgemeenschappen en bijdraagt aan een 
beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering; onderstreept dat geregeld 
overleg moet worden gepleegd met de kustgemeenschappen gedurende het hele proces 
van de tenuitvoerlegging;

34. erkent dat de markten en producenten in de EU afhankelijk zijn van de invoer van vis 
onder meer uit Mauritanië om de beschikbaarheid van voedsel voor consumenten in de 
EU te waarborgen;

35. eist dat bijkomende inspanningen van de EU in het kader van deze PODV gericht zijn 
op het beëindigen van schadelijke en niet-duurzame vissubsidies binnen de 
Wereldhandelsorganisatie en andere internationale organen, met bijzondere aandacht 
voor illegale visserij; 

36. vraagt dat het juridische acquis van de EU, met inbegrip van de uitspraken van het Hof 
van Justitie van de EU, wordt geëerbiedigd en naar behoren wordt toegepast in de 
visserij in Mauritanië en het omliggende gebied; 

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering en het 
parlement van de Islamitische Republiek Mauritanië.
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20.4.2022

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Commissie visserij

inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie 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 van het bijbehorende 
uitvoeringsprotocol
(2021/0300M(NLE))

Rapporteur voor advies: Rosa Estaràs Ferragut
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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de EU een belangrijke markt is voor vismeel en visolie uit Mauritanië;

B. overwegende dat Mauritanië zich er in 2017 toe heeft verbonden de productie van 
vismeel en visolie te verminderen en tegen 2020 uit te faseren; overwegende dat de 
productie van vismeel en visolie sinds 2010 is verdrievoudigd;

C. overwegende dat robuuste wetenschappelijke gegevens, doeltreffende monitoring- en 
controlesystemen, en transparantie over vangsten en visvergunningen een ‘must’ zijn 
voor kuststaten om het beschikbare overschot van gedeelde bestanden van kleine 
pelagische soorten te kunnen bepalen, die momenteel boven de wetenschappelijke 
limieten worden bevist;

D. overwegende dat de Commissie in haar beoordeling van het vorige protocol heeft 
aangedrongen op de vaststelling van een regionaal beheerskader voor de exploitatie van 
gedeelde bestanden van kleine pelagische soorten en gedeelde bestanden van 
Senegalese heek, zoals vereist uit hoofde van artikel 63 van VN-verdrag inzake het 
recht van de zee;

E. overwegende dat de gedeelde bestanden van kleine pelagische soorten - waar 
ambachtelijke vissers afhankelijk van zijn voor hun levensonderhoud en 
voedselzekerheid - overbevist worden; overwegende dat de vraag naar die vis toeneemt 
door de uitbreiding van buitenlandse vismeelfabrieken in Mauritanië en zijn buurlanden, 
die de voedselzekerheid in het gedrang brengen en tot bezorgdheid leiden over 
milieuvervuiling op plaatselijk niveau, bijvoorbeeld door onbehandeld afval;

1. is ingenomen met de koerswijziging die heeft plaatsgevonden in de 
partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV’s) en de bijbehorende 
uitvoeringsprotocollen, die de prioriteiten van de EU en de beleidslijnen van het externe 
beleid naar behoren weerspiegelt; wijst op de waarde die de EU hecht aan het beginsel 
van beleidscoherentie voor ontwikkeling en op de noodzaak om de PODV’s en de 
bijbehorende uitvoeringsprotocollen in overeenstemming te brengen met dit beginsel, 
met de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen en gegevens, met de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN, en met de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid;

2. erkent de rol die de PODV’s kunnen vervullen bij visserijbeheer, wetenschappelijk 
onderzoek, het verzamelen van gegevens, en transparantie over visserrij-activiteiten, in 
concreto middels het ontwikkelen van een op duurzaamheid op de lange termijn gericht 
beheersysteem voor de exploitatie van visbestanden en het vergroten van duurzaamheid 
en goede governance in de partnerlanden van de EU en wereldwijd; herinnert er in dit 
verband aan dat de PODV’s moeten stoelen op de actieve participatie van de EU en de 
partnerlanden, en bij moeten dragen aan de duurzame ontwikkeling van de kleinschalige 
visserij in niet-EU-landen en aan plaatselijke voedselzekerheid; acht het van groot 
belang dat dit protocol aangepast is aan de specifieke behoeften en prioriteiten van 
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Mauritanië;

3. benadrukt dat de visserij, met inbegrip van de kleinschalige visserij, een belangrijke 
sector is voor de economie van Mauritanië en essentieel voor de economische 
ontwikkeling, de werkgelegenheid (met name voor vrouwen en jongeren), en de 
voedsel- en voedingszekerheid van het land, en voor het waarborgen van een inclusieve 
en duurzame economische ontwikkeling voor eenieder; steunt dan ook de maatregelen 
die tot doel hebben de veerkracht van de plaatselijke actoren, met inbegrip van kleine 
familiebedrijfjes en kustgemeenschappen, en hun vermogen om op de gevolgen van 
klimaatverandering en kusterosie in te spelen, aanzienlijk te vergroten; wijst erop dat 
het belangrijk is dat investeringen in de visserijsector nauw aansluiten op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, alsmede op de behoeften van de 
kustgemeenschappen; hamert erop dat de financiële bijdrage waarin de PODV met 
Mauritanië voorziet, wordt verdeeld op een wijze die rekening houdt met de cruciale rol 
van de kustgemeenschappen;

4. juicht toe dat met het nieuwe protocol wordt beoogd bij te dragen aan verantwoorde 
visserij en een duurzaam beheer van visbestanden onder betere technische en 
operationele omstandigheden en met volledige inachtneming van het 
transparantiebeginsel, teneinde de gevolgen van de visserij-activiteiten voor mariene 
ecosystemen tot een minimum te beperken en de activiteiten van de kust- en de 
ambachtelijke vloot van Mauritanië te respecteren;

5. onderstreept dat het partnerschap garanties moet bieden en de Mauritaanse kleinschalige 
vissers moet beschermen tegen oneerlijke concurrentie, ook van vissers uit de EU, en 
dat het de lokale gemeenschappen niet mag ondermijnen;

6. is ingenomen met het feit dat de referentietonnage voor octopus in het nieuwe protocol 
op nul is gehandhaafd, teneinde octopus te reserveren voor nationale ambachtelijke 
vissers, hetgeen van essentieel belang is voor hun lokale ontwikkeling; is echter bezorgd 
over het feit dat toekomstige wetenschappelijke programma's en/of beoordelingen ertoe 
zouden kunnen leiden dat de vangstbeperkingen van koppotigen worden herzien; 
benadrukt dat de visserij van koppotigen gereserveerd moet zijn voor ambachtelijke 
vissers, gezien de hoge toegevoegde waarde ervan voor de ambachtelijke visserij;

7. benadrukt dat de toegang voor alle vaartuigen die in de Mauritaanse wateren actief zijn, 
moet worden beperkt tot het niveau van het overschot aan visbestanden en moedigt alle 
inspanningen aan om betrouwbare wetenschappelijke gegevens te verzamelen om de 
staat van de visbestanden nauwkeurig te bepalen; wijst erop dat meer transparantie en 
betere gegevensverzameling noodzakelijk zijn in dit verband; dringt er bij Mauritanië 
op aan het IMROP (het Mauritaans Instituut voor Oceanografisch en Visserij-
onderzoek) te versterken, zodat het een actieve rol kan vervullen bij de monitoring van 
aanvoer om te voorkomen dat de referentiequota worden overschreden;

8. herinnert eraan dat de EU ertoe kan bijdragen dat de overbevissing van kleine 
pelagische soorten een halt wordt toegeroepen en er een einde wordt gemaakt aan de 
situatie die voortvloeit uit de negatieve impact van de vismeel- en visoliesector in 
Mauritanië, waar de aquacultuur- en de landbouwsector van de EU afhankelijk van zijn;

9. is ingenomen met de verplichting in het nieuwe protocol voor Mauritanië om een plan 
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voor het duurzame beheer van kleine pelagische soorten te publiceren, dat van 
toepassing zal zijn op alle vaartuigen die in Mauritaanse wateren vissen; verzoekt 
Mauritanië met klem om in dit plan ambitieuze maatregelen op te nemen en daarbij 
rekening te houden met wetenschappelijk advies, teneinde bescherming te bieden aan de 
visbestanden waar de plaatselijke gemeenschappen afhankelijk van zijn;

10. verzoekt de EU in dit verband meer inspanningen te leveren door steun te verlenen aan 
de uitvoering van een regionaal beheerkader voor de exploitatie van gedeelde bestanden 
van kleine pelagische soorten en aan de oprichting van een regionale organisatie voor 
visserijbeheer voor die bestanden, alsook door een internationale dialoog met de 
betrokken landen aan te gaan;

11. juicht toe dat het nieuwe protocol het vereiste bevat dat Mauritanië bij de publicatie van 
alle publieke en private overeenkomsten met buitenlandse vaartuigen in zijn 
visserijzone, en van overeenkomsten inzake visserij-activiteiten in Mauritanië, het 
beginsel van transparantie in acht moet nemen; verzoekt Mauritanië deze informatie 
volledig openbaar te maken en zo snel mogelijk de meest recente gegevens te 
publiceren, overeenkomstig zijn verplichtingen uit hoofde van het Fisheries 
Transparency Initiative; uit zijn bezorgdheid over het feit dat Mauritanië sommige 
visserijovereenkomsten met derde landen nog niet heeft gepubliceerd;

12. verwelkomt de component voor sectorale steun in het nieuwe protocol, die gericht is op 
het verbeteren van de duurzaamheid van de visserij in Mauritanië; is van oordeel dat het 
bedrag verder had kunnen worden verhoogd en spoort Mauritanië aan het geld te 
gebruiken voor het verbeteren van onderzoek en analyse, waaronder naar/van de 
gevolgen van de opwarming van de aarde voor soorten en hun migratie als gevolg van 
klimaatverandering, dat specifieke monitoring vereist, alsook voor surveillance en 
controle van visserij-activiteiten, steun voor kustgemeenschappen, en de duurzame 
ontwikkeling van de Mauritaanse kleinschalige visserijsector; dringt aan op meer 
onshore-investeringen en op sectorale steun, in combinatie met andere acties, als 
katalysator voor op grond gebaseerde investeringen ter verbetering van het gebruik van 
vangsten voor menselijke consumptie, hetgeen essentieel is om te voorkomen dat ze op 
grote schaal verwerkt worden tot vismeel en visolie; is van mening dat de sectorale 
steun moet worden gebruikt om de wetenschappelijke gegevens over visbestanden te 
verbeteren, met name over gedeelde bestanden van kleine pelagische soorten zoals 
sardinellasoorten en horsmakrelen, hetgeen cruciaal is voor het berekenen van het 
overschot; onderstreept dat de identificatie van de prioriteiten voor de besteding van de 
sectorale steun een transparant en participatoir proces moet zijn, waaraan moet worden 
deelgenomen door de wetenschappelijke en de plaatselijke gemeenschappen, inclusief 
vrouwelijke visverwerkers; roept het gezamenlijk comité op infrastructuurprojecten te 
bevorderen die zullen leiden tot meer lokale consumptie van visproducten en projecten 
te financieren die rechtstreeks ten goede komen aan de hele waardeketen in de 
kleinschalige visserij van Mauritanië; roept de Commissie en Mauritanië daarnaast op 
om proactief jaarlijkse verslagen te publiceren over hoe de sectorale steun wordt 
gebruikt;

13. dringt aan op bevordering van de lokale economische ontwikkeling en op versterking 
van kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van mariene hulpbronnen en derhalve 
volledig moeten worden betrokken bij het beheer van mariene en kustgebieden; wijst 
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erop dat herstel van de mariene biodiversiteit en de biodiversiteit in kustgebieden goed 
is voor kustgemeenschappen en bijdraagt aan beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering; onderstreept dat gedurende het hele uitvoeringsproces voor 
regelmatig overleg met de kustgemeenschappen moet worden gezorgd;

14. juicht het toe dat eigenaren uit de EU van vriestrawlers voor de pelagische visserij en 
van vaartuigen voor de garnalenvisserij die in het kader van het protocol vissen, bij 
wijze van vergoeding in natura, bij zullen dragen aan het beleid van verdeling van vis 
onder behoeftige bevolkingsgroepen, door 2 % van hun pelagische vangsten die aan het 
einde van een reis worden overgeladen of aangeland, te reserveren voor de National 
Fish Distribution Company (SNDP); merkt op dat de lokale visconsumptie in 
Mauritanië toeneemt; benadrukt dat deze activiteiten ten goede komen aan de 
plaatselijke arbeidsmarkt en kustgemeenschappen;

15. verzoekt de Commissie en de Islamitische Republiek Mauritanië ervoor te zorgen dat 
kleine ambachtelijke vissers en kleine visverwerkers in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien door een duurzame plaatselijke blauwe economie te bevorderen, oog te hebben 
voor en te werken aan versterking van de positie van vrouwen en jongeren, die een 
essentiële rol spelen bij de verkoop en de verwerking van vis, hen te helpen middels 
projecten die met sectorale steun worden gefinancierd, een beperking in te stellen voor 
het aantal vaartuigen voor de soorten die zij mogen vangen, en de visgronden te 
beschermen waar kleinschalige vissers afhankelijk van zijn als inkomstenbron;

16. is ingenomen met de tewerkstelling van gekwalificeerde Mauritaanse zeelui op EU-
vaartuigen met contracten die in overeenstemming zijn met de normen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en die sociale dekking omvatten; is ingenomen met de 
projecten die door ontwikkelingshulp van de EU in Mauritanië worden gefinancierd, 
zoals "Promopeche", dat tot doel heeft banen te scheppen en jongeren op te leiden op 
het gebied van de ambachtelijke visserij;

17. benadrukt dat werk moet worden gemaakt van het voorkomen van illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij om ervoor te zorgen dat de visbestanden op een 
duurzaam niveau worden gehandhaafd, en verzoekt de EU ervoor te zorgen dat de 
transparantieclausule ook geldt voor door buitenlandse vissersvaartuigen middels 
plaatselijke vissers gevangen visbestanden en inbreukprocedures in te leiden tegen 
lidstaten die verzuimen erop toe te zien dat hun externe vloot zich aan de desbetreffende 
regels houden; benadrukt dat het gebruik van goedkope vlaggen en omvlagging moeten 
worden beperkt en dat overlading op zee moet worden aangepakt, met name in 
Mauritaanse wateren en in die regio in het algemeen, aangezien dit belangrijke 
instrumenten zijn om mazen op het vlak van illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij te dichten;

18. maakt zich zorgen over de berichten van mensenrechtenschendingen, zoals 
mensensmokkel en dwangarbeid op vissersvaartuigen die in West-Afrika illegaal 
vissen;

19. verzoekt de Commissie, met betrekking tot artikel 21 van de PODV met Mauritanië en 
artikel 14 van het nieuwe uitvoeringsprotocol, bijzondere aandacht te besteden aan 
mensenrechten in Mauritanië, waaronder in de visserijsector; waarschuwt dat, hoewel 



RR\1256494NL.docx 17/24 PE704.887v02-00

NL

slavernij in Mauritanië officieel verboden is, de praktijk nog steeds bestaat in het land 
en de afgelopen jaren meermaals door het Europees Parlement is veroordeeld.



PE704.887v02-00 18/24 RR\1256494NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 20.4.2022

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

16
0
9

Bij de eindstemming aanwezige leden Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine 
Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, 
Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-
Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten 
Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, 
Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, 
Chrysoula Zacharopoulou



RR\1256494NL.docx 19/24 PE704.887v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

16 +
ECR Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID Gianna Gancia

NI Antoni Comín i Oliveres

Renew Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Eric Andrieu, Udo Bullman, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino

Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Eric Marquardt, Michèle Rivasi

0 -

9 0
ID Dominique Bilde

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Junevičienė, Janina Ochojska, 
Christian Sagartz, Tomas Tobé

The Left Miguel Urbán Crespo

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding



PE704.887v02-00 20/24 RR\1256494NL.docx

NL

11.3.2022

BRIEF VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL

De heer Karleskind
Voorzitter
Commissie visserij
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 
visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië en van 
het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2021/0300M(NLE))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie internationale handel gevraagd 
een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 26 januari 2022 
heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie internationale handel heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 
3 maart 2022 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde Commissie 
visserij te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Bernd Lange
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SUGGESTIES

1. benadrukt dat de visserijovereenkomst met Mauritanië momenteel de belangrijkste is van 
alle visserijovereenkomsten die de EU met derde landen gesloten heeft; wijst erop dat 
Mauritanië al geruime tijd een nauwe partner is op het gebied van visserij: de eerste bilaterale 
visserijovereenkomst dateert van 1987; merkt op dat de visserijovereenkomsten in die regio 
hebben altijd al een aanzienlijk deel van de bilaterale handel hebben omvat; 

2. erkent dat de markten en producenten in de EU afhankelijk zijn van de invoer van vis uit 
onder meer Mauritanië, om de beschikbaarheid van voedsel voor consumenten in de EU te 
waarborgen;

3. benadrukt dat visserijactiviteiten dus duurzaam moeten zijn om overbevissing aan te 
pakken en op de lange termijn een bron te blijven voor beide partijen in het kader van het 
partnerschap voor duurzame visserij, waarmee de internationale verplichtingen inzake 
duurzaamheid worden nagekomen;

4. dringt er daarom op aan dat het visserijpartnerschap met Mauritanië onder meer tot doel 
moet hebben een einde te maken aan de overbevissing, met name van sardinella, een soort die 
voornamelijk door vloten van buiten de EU wordt bevist en voor de vismeel- en visolie-
industrie is bestemd, en dat het partnerschap erop gericht moet zijn de uitputting van de 
visbestanden efficiënt te bestrijden; herinnert eraan dat het aandeel van het bestand dat op 
niet-duurzame niveaus wordt bevist sinds 1974 verdrievoudigd is en dat de situatie van 
sardinella en kleine pelagische soorten bijzonder zorgwekkend is;

5. benadrukt dat de ambachtelijke Mauritaanse vloot een preferentiële toegang tot deze 
visbestanden moet behouden, en dat de voedselveiligheid in het gebied gewaarborgd moet 
zijn;

6. betreurt het dat de EU-begroting die is toegewezen voor sectorale steun voor de 
ontwikkeling van de kleinschalige binnenlandse sector, met inbegrip van de ontwikkeling van 
een duurzame en ambachtelijke visserijsector in Mauritanië en naburige gebieden, niet 
omvangrijk genoeg is, en vraagt een verhoging van deze specifieke begroting te overwegen; 
dringt aan op een transparanter en efficiënter gebruik van de huidige en toekomstige sectorale 
steun;

7. eist dat de verdere inspanningen van de EU in het kader van deze overeenkomst inzake 
duurzame visserij gericht zijn op het beëindigen van schadelijke en niet-duurzame 
vissubsidies binnen de WTO en andere internationale organen, met bijzondere aandacht voor 
illegale visserij; 

8. vraagt dat het juridische acquis van de EU, met inbegrip van de uitspraken van het Hof van 
Justitie van de EU, wordt geëerbiedigd en naar behoren wordt toegepast in de visserij in 
Mauritanië en het omliggende gebied;

9. eist dat alle vangsten naar behoren worden gemeld aan de bevoegde autoriteit en dat de 
bestaande mechanismen worden gehandhaafd en zo nodig uit de EU-begroting worden 
gefinancierd;
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10. onderstreept dat het partnerschap garanties moet bieden en de Mauritaanse kleinschalige 
vissers moet beschermen tegen oneerlijke concurrentie, ook van vissers uit de EU, en dat het 
de lokale gemeenschappen niet mag ondermijnen;

11. herinnert eraan dat de EU kan bijdragen aan de verbetering van de situatie die voortvloeit 
uit de negatieve impact van de vismeel- en visoliesector in Mauritanië, waarvan de 
aquacultuur- en de landbouwsector van de EU afhankelijk zijn; is ingenomen met de 
verplichting voor Mauritanië in het nieuwe protocol om een plan voor duurzaam beheer van 
kleine pelagische soorten te publiceren, dat van toepassing zal zijn op alle vaartuigen die in 
Mauritaanse wateren vissen; verzoekt de EU haar inspanningen op te voeren door de 
oprichting van een regionale organisatie voor visserijbeheer te ondersteunen en een 
internationale dialoog met de betrokken landen aan te gaan;

12. verzoekt de Europese Commissie met betrekking tot artikel 21 van de overeenkomst en 
artikel 14 van het nieuwe uitvoeringsprotocol bijzondere aandacht te besteden aan de 
mensenrechten in Mauritanië, met inbegrip van de visserijsector;

13. benadrukt dat de COVID-19-crisis en de moeilijkheden waarmee de visserijsector wordt 
geconfronteerd, niet mogen worden gebruikt als voorwendsel om de beoogde duurzaamheids- 
en klimaatdoelstellingen te verzwakken;

14. benadrukt dat het belangrijk is om via sectorale steun specifieke mechanismen op te 
nemen om de positie van vrouwen in de visserijsector te verbeteren;

15. spreekt zijn steun uit voor de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij 
(PODV) die de Unie met derde landen heeft gesloten, aangezien deze een goede basis vormen 
voor samenwerking op het gebied van oceaangovernance en duurzaam beheer van 
visbestanden.
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