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BEKNOPTE MOTIVERING

De partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol hebben betrekking op de 
tonijnvisserij en werden op 22 oktober 2019 door de onderhandelaars geparafeerd. 
De bestaande overeenkomst die op 18 januari 2014 in werking trad en op 17 januari 2020 afliep, 
wordt ingetrokken en vervangen door de nieuwe overeenkomst. De overeenkomst heeft een 
looptijd van zes jaar en gaat in op de datum van de voorlopige toepassing ervan, d.w.z. op de 
datum van ondertekening.

De overeenkomst zal de EU-vloot (40 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de ringzegen en 
8 beugschepen) in staat stellen om gedurende zes jaar te blijven vissen in de wateren van de 
Seychellen, en tegelijkertijd de duurzame ontwikkeling van de visserijsector op de Seychellen 
ondersteunen.

Net als het vorige protocol moet het nieuwe protocol voor de periode 2020-2026 in 
overeenstemming zijn met de verordening betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB), waarin met name de nadruk wordt gelegd op duurzame visserij en goed bestuur en 
waarin het belang van beleidssamenhang tussen het GVB en de doelstellingen van de Unie op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt erkend.

De totale waarde van dit protocol, voor de volledige looptijd ervan, wordt geraamd op 
58 200 000 EUR, wat overeenkomt met 9 700 000 EUR per jaar. De totale jaarlijkse financiële 
bijdrage van de Europese Unie omvat een jaarlijks bedrag voor de toegang tot de visserijzone 
van de Seychellen van 2 500 000 EUR, wat overeenkomt met een referentiehoeveelheid van 
50 000 ton per jaar. Een specifiek bedrag van 2 800 000 per jaar is bestemd voor de bevordering 
van het duurzaam beheer van de visserij in de Seychellen en ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de kleinschalige visserij.

De rapporteur is van mening dat het nieuwe protocol het potentieel heeft een verantwoorde en 
duurzame exploitatie van de visbestanden te bevorderen en in overeenstemming is met de 
doelstellingen van overeenkomsten voor duurzame visserij en van 
ontwikkelingssamenwerking.

Voorts benadrukt de rapporteur dat het van belang is maatregelen te nemen om de ecosystemen 
te beschermen en de visbestanden boven een niveau te houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren, aangezien omvangrijkere visbestanden een essentiële voorwaarde zijn 
voor de ontwikkeling van kustgemeenschappen die leven van de visserij, overeenkomstig de 
vrijwillige FAO-richtsnoeren voor duurzame kleinschalige visserij. 

Anderzijds moet er meer aandacht uitgaan naar een betere controle en bewaking van 
visserijactiviteiten, zodat er doeltreffender kan worden opgetreden tegen illegale visserij.

******

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 
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betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende 
uitvoeringsprotocol (2020-2026).


