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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 recentste protocol2 tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële 
tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst, is tweemaal gewijzigd (bij 
besluit (EU) 2017/451 van de Commissie3 en bij besluit (EU) 2017/1373 van de Commissie4). 
Dit protocol werd van kracht op 16 november 2015 en is verstreken op 15 november 2019. 

In afwachting van de afronding van de onderhandelingen over de verlenging van de 
partnerschapsovereenkomst en het bijbehorende protocol is dit protocol op 8 november 2019 
middels een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met één jaar verlengd, tot en met 
15 november 20205. De onderhandelingen zijn voortgezet in 2020 maar als gevolg van de 
COVID-19-pandemie zullen ze niet op tijd afgerond zijn om te voorkomen dat de 
visserijactiviteiten van de Europese vloot in de Mauritaanse wateren worden onderbroken. 

Daarom heeft de Commissie, op basis van een machtiging van de Raad, namens de Europese 
Unie een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling gesloten met de Islamitische 
Republiek Mauritanië waarbij het protocol bij de partnerschapsovereenkomst nogmaals met een 
jaar wordt verlengd. De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is geparafeerd op 7 
juli 2020.

De overeenkomst 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 tijdens het laatste jaar van het protocol geldende regeling wordt onder dezelfde voorwaarden 

1 PB L 343 van 8.12.2006, blz.1. 
2 PB L 315 van 1.12.2015, blz. 3.
3 PB L 69 van 15.3.2017, blz. 34.
4 PB L 193 van 25.07.2017, blz. 4.
5 PB L 297 I van 18.11.2019, blz. 1.
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verlengd voor maximum één jaar. 

De financiële tegenprestatie van de Europese Unie bedraagt op jaarbasis 61 625 000 EUR, 
bestaande uit:

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 EUR;

b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van Mauritanië ten bedrage 
van 4 125 000 EUR op jaarbasis voor de duur van de verlenging van het protocol. 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.

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 getreden.

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 voorstel voor een 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 een 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 2020 afloopt.
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