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BEKNOPTE MOTIVERING
De huidige partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de
Islamitische Republiek Mauritanië (hierna "de partnerschapsovereenkomst" genoemd) werd
aangenomen op 30 november 20061.
Het protocol is er in de eerste plaats op gericht om binnen de grenzen van het beschikbare
overschot vangstmogelijkheden in de Mauritaanse wateren toe te kennen aan de vaartuigen van
de Europese Unie, met inachtneming van de beschikbare wetenschappelijke evaluaties, met
name die van de Visserijcommissie voor het centraal-oostelijke deel van de Atlantische Oceaan
(Cecaf), en met inachtneming van het wetenschappelijke advies en de aanbevelingen van de
Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat). Voorts
wordt beoogd om in het belang van beide partijen de samenwerking tussen de Europese Unie
en de Islamitische Republiek Mauritanië te verstevigen met het oog op de instelling van een
partnerschapskader voor de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid en de verantwoorde
exploitatie van de visbestanden in de Mauritaanse visserijzone.
Het meest recente protocol2 tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële
tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst, trad in werking op
16 november 2015 en liep af op 15 november 2019. Dit protocol werd tweemaal gewijzigd (bij
Besluit (EU) 2017/451 van de Commissie3 en bij Besluit (EU) 2017/1373 van de Commissie4).
In afwachting van de afronding van de onderhandelingen over de vernieuwing van de
partnerschapsovereenkomst en het bijbehorende protocol heeft de Commissie op basis van een
machtiging van de Raad namens de Europese Unie met de Islamitische Republiek Mauritanië
een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling uitonderhandeld waarbij het protocol bij
de partnerschapsovereenkomst met één jaar wordt verlengd. De overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling is op 13 november 2019 ondertekend.
De briefwisseling moet ervoor zorgen dat de Europese Unie en de Islamitische Republiek
Mauritanië hun samenwerking op het gebied van de bevordering van een duurzaam
visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de Mauritaanse wateren
kunnen voortzetten, en dat de vaartuigen van de Unie hun visserijactiviteiten in die wateren
kunnen uitoefenen.
De in het laatste jaar van het protocol geldende regeling wordt onder dezelfde voorwaarden
verlengd voor maximaal één jaar.
De financiële tegenprestatie bedraagt 61 625 000 EUR voor een periode van ten hoogste één
jaar in verband met de verlenging, en wel op basis van:

PB L 343 van 8.12.2006, blz. 1.
PB L 315 van 1.12.2015, blz. 3.
3 PB L 69 van 15.3.2017, blz. 34.
4 PB L 193 van 25.7.2017, blz. 4.
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(a) een bedrag op jaarbasis voor de toegang tot de visbestanden voor de in het protocol
genoemde categorieën. Dit bedrag is voor de duur van de verlenging van het protocol
vastgesteld op 57 500 000 EUR5;
(b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Islamitische
Republiek Mauritanië ten belope van 4 125 000 EUR per jaar. Deze steun beantwoordt
aan de doelstellingen van het nationale beleid inzake duurzaam beheer van de
continentale en maritieme visbestanden gedurende de gehele looptijd van het protocol.
De briefwisseling over de verlenging voorziet ook in een evenredige verlaging van dit bedrag
ingeval de onderhandelingen over de vernieuwing van de partnerschapsovereenkomst en het
bijbehorende protocol ertoe leiden dat deze worden ondertekend en dientengevolge worden
toegepast vóór het aflopen van de periode van verlenging met een jaar waarop de briefwisseling
betrekking heeft.
******
De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie visserij de goedkeuring aan te
bevelen van het ontwerp van besluit van de Raad 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 2019 afloopt

Bij Besluit (EU) 2017/451 van de Commissie van 14 maart 2017 werden namens de Europese Unie bepaalde
wijzigingen van het protocol goedgekeurd, met name de invoering van een nieuwe visserijcategorie voor
vriestrawlers voor de visserij op zwarte heek, de voor die nieuwe categorie geldende voorwaarden voor de
uitoefening van de visserij en de verhoging van de financiële tegenprestatie voor de toegang. Deze wijzigingen
zijn opgenomen in bijlage 5 bij de notulen van de vergadering van de Gemengde Commissie van 15 en
16 november 2016.
5

PE644.820v02-00

NL

4/6

AD\1196773NL.docx

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE
Titel

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 2019 afloopt

Document- en procedurenummers

12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE)

Bevoegde commissie

PECH

Advies uitgebracht door
Datum bekendmaking

BUDG
25.11.2019

Rapporteur voor advies
Datum benoeming

Francisco Guerreiro
6.11.2019

Behandeling in de commissie

22.1.2020

Datum goedkeuring

17.2.2020

Uitslag eindstemming

+:
–:
0:

Bij de eindstemming aanwezige leden

Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris
Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal
Rubial, Alexandra Geese, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz
Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig,
Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca,
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Bij de eindstemming aanwezige vaste
plaatsvervangers

Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Jens Geier, Fabienne Keller, Aušra
Maldeikienė

Bij de eindstemming aanwezige
plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Delara Burkhardt, Nicolaus Fest, Herve Juvin

AD\1196773NL.docx

26
3
1

5/6

PE644.820v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

+

26
ECR

Bogdan Rzońca

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Jan
Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Erik Bergkvist, Delara Burkhardt, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Margarida
Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

-

3
GUE/NGL

Silvia Modig

ID

Anna Bonfrisco, Herve Juvin

0

1
ID

Nicolaus Fest

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

PE644.820v02-00

NL

6/6

AD\1196773NL.docx

