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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12928/2019),

– gezien 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 (12927/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, 
lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C9-0175/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Begrotingscommissie,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A9-0000/2020),

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.
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TOELICHTING

Achtergrond: 

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij (POV) met Mauritanië biedt de EU-vloot 
aanzienlijke vangstmogelijkheden voor demersale en pelagische soorten, tonijnachtigen en sterk 
migrerende soorten. De EU heeft in West-Afrika een netwerk met bilaterale 
partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV) opgezet, namelijk met Marokko, 
Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Liberia. 

De Commissie heeft in 2018-2019 een evaluatie achteraf van het huidige protocol bij de POV met 
Mauritanië uitgevoerd, alsook een evaluatie vooraf van een mogelijke vernieuwing van het 
protocol, waaruit bleek dat de visserijsector in de EU veel belangstelling heeft voor visserij in 
Mauritanië, en dat een vernieuwing van het protocol zou leiden tot een betere monitoring, 
controle, bewaking en governance van de visserij in de regio. Voor de EU is het van belang een 
instrument in stand te houden dat een diepgaande sectorale samenwerking mogelijk maakt met 
een belangrijke speler op het gebied van oceaangovernance op subregionaal niveau, gezien de 
omvang van het onder zijn jurisdictie vallende visserijgebied. 

Op 8 juli 2019 heeft de Raad de Commissie een mandaat verleend om te gaan onderhandelen 
over de vernieuwing van de POV tussen de EU en de Islamitische Republiek Mauritanië en 
van het bijbehorende uitvoeringsprotocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de 
financiële tegenprestatie, dat op 15 november 2019 afliep.

In dit mandaat is vastgelegd dat indien de onderhandelingen over een nieuwe 
partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij en een protocol tussen de Unie en 
Mauritanië meer tijd in beslag nemen dan verwacht de Commissie, ter voorkoming van een 
lange onderbreking van de visserijactiviteiten, de mogelijkheid moet hebben om met 
Mauritanië overeen te komen dat het huidige protocol met een periode van één jaar wordt 
verlengd, terwijl zij verder probeert om conform de doelstellingen van het mandaat 
overeenstemming te bereiken over een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 
visserij en een nieuw protocol.

Vanwege de complexe aard van de onderhandelingen, hebben beide partijen besloten het 
huidige protocol met een periode van maximaal één jaar te verlengen. Deze verlenging is 
vastgelegd in een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, die op 4 september 2019 
in Brussel is geparafeerd. Daardoor werd vermeden dat de visserijactiviteiten van 
EU-vaartuigen na de afloop van het protocol in november 2019 moesten worden onderbroken. 
De verlenging geldt voor een periode van ten hoogste één jaar. Het Europees Parlement moet 
nu een besluit nemen over de goedkeuring van de verlenging.

Het protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën:

* Vaartuigen voor de visserij op schaaldieren met uitzondering van langoesten en 
krabben: 5 000 ton en 25 vaartuigen;

* Trawlers (andere dan vriesvaartuigen) en vaartuigen voor de visserij met de grondbeug 
op zwarte heek: 6 000 ton en 6 vaartuigen;

* (Vries)trawlers voor de visserij op zwarte heek: (zwarte heek: 3 500 ton, 
pijlinktvissen: 1 450 ton en inktvissen: 600 ton);
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* Vaartuigen voor de visserij op andere demersale vissoorten dan zwarte heek, met 
ander vistuig dan trawls: 3 000 ton en 6 vaartuigen;

* Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen: 12 500 ton (referentietonnage) en 25 
vaartuigen;

* Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel en met de drijvende beug: 7 500 ton 
(referentietonnage) en 15 vaartuigen;

* Vriestrawlers voor de pelagische visserij: 225 000 ton (met een toegestane maximale 
overschrijding met ten hoogste 10 %) en 19 vaartuigen;

* Koelvaartuigen voor de pelagische visserij: 15 000 ton (in geval van benutting in 
mindering gebracht op het volume van categorie 6) en 2 vaartuigen.

Financiële tegenprestatie

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:

(a) een bedrag op jaarbasis voor de toegang tot de visbestanden voor de in het protocol 
genoemde categorieën, vastgesteld op 57 500 000 EUR;
(b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van Mauritanië voor een 
bedrag op jaarbasis van 4 125 000 EUR, om het land te helpen de doelstellingen te halen van 
het nationale beleid inzake duurzaam beheer van de continentale en maritieme visbestanden.

Standpunt van de rapporteur

Van alle visserijovereenkomsten tussen de EU en derde landen, is die met Mauritanië momenteel 
de belangrijkste. Meer dan dertig jaar geleden werd het eerste akkoord ondertekend. Momenteel 
mogen maximaal 58 vaartuigen visserijactiviteiten verrichten, en deze mogen afkomstig zijn uit 
Spanje, Italië, Portugal, Nederland, Litouwen, Letland, Polen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland en Frankrijk.

De rapporteur erkent dat de mogelijkheid om het huidige protocol te verlengen nuttig kan zijn, 
aangezien de complexiteit van de onderhandelingen met Mauritanië in het verleden een struikelblok 
is geweest voor een verlenging van de overeenkomst en dat in de toekomst ook het geval zou kunnen 
zijn. Zij ontkent dus niet dat dit een doeltreffende maatregel kan zijn, maar vraagt beide partijen 
hier geen misbruik van te maken om de onderhandelingen nodeloos te rekken. 

De rapporteur is ingenomen met de grotere mate van transparantie in dit protocol, waardoor 
Mauritanië elke overeenkomst openbaar moet maken die de toegang van buitenlandse vaartuigen 
tot zijn territoriale wateren mogelijk maakt. Zij is van mening dat dit model navolging verdient in 
alle overeenkomsten van de Europese Unie met derde landen, en moedigt de Europese Commissie 
aan om te blijven ijveren voor meer transparantie bij alle bilaterale onderhandelingen van de EU 
inzake visserij.

In dit verband verzoekt zij de Commissie om Mauritanië te helpen om de governance en het toezicht 
op particuliere overeenkomsten te verbeteren, met name overeenkomsten die tot overbevissing of 
schendingen van de rechten van Mauritaanse werknemers kunnen leiden, of overeenkomsten die 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij mogelijk maken, zoals gemeld wordt door de 
ngo’s die op die visgronden actief zijn. Het is noodzakelijk Mauritanië in staat te stellen opnieuw 
over deze overeenkomsten te onderhandelen, en ervoor te zorgen dat dezelfde voorwaarden gelden 
als voor schepen van de EU en dat een duurzame exploitatie van de visbestanden gewaarborgd is. 
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De ambachtelijke Mauritaanse vloot moet een preferentiële toegang tot deze visbestanden 
behouden, en de voedselveiligheid van de zone moet gewaarborgd zijn. De sectorale steun van het 
huidige protocol is ten opzichte van het vorige verhoogd om de Europese steun voor de uitvoering 
van de nieuwe sectorale strategie voor de duurzame ontwikkeling van de visserijactiviteiten in het 
land te verbeteren. 

De rapporteur dringt er bij de Commissie op aan meer steun te verlenen aan de lokale visserij, 
aangezien dit blijkt geeft van de vastberaden inzet van de EU voor de ontwikkeling van de vloten 
van de landen waarmee zij overeenkomsten onderhoudt en van haar wens om het model van 
ecologische, economische en sociale duurzaamheid dat ze in haar visserijbeleid voorstaat, te 
exporteren.

Voorts erkent de rapporteur de inspanningen die Mauritanië heeft geleverd om een alternatieve 
procedure voor het lossen in te voeren, ingeval zich opnieuw onderbrekingen van het wegvervoer 
zouden voordoen, zoals de afgelopen maanden het geval was. De reders uit de Unie hebben zware 
verliezen geleden als gevolg van de blokkade van het wegvervoer door een conflict aan de grens 
tussen Mauritanië en Marokko. De rapporteur dringt er bij de Commissie op aan in het nieuwe 
protocol, waarover zij momenteel onderhandelt, de mogelijkheid op te nemen om lossingen te laten 
plaatsvinden in havens buiten Mauritanië, zodat deze betreurenswaardige incidenten tot een einde 
komen.

De rapporteur verzoekt de Commissie te verzekeren dat de in het huidige protocol vervatte 
verbeteringen worden gehandhaafd, zoals de afschaffing van de aan de EU-vloot opgelegde 
beperkingen, die leidden tot een onderbenutting van de vangstmogelijkheden. De 
vangstmogelijkheden werden nog verder beperkt door de afschaffing van de traditionele visserij op 
koppotigen door de Europese vloot. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de vaststelling en 
aanpassing van de visserijzones voor de vloot op schaal- en schelpdieren en kleine pelagische 
vissen: dit is van essentieel belang voor de verbetering van de samenwerking met de Mauritaanse 
vloot. Indien mogelijk, moet ook een uitbreiding van de vangstmogelijkheden bekeken worden voor 
de vloot met de trawl op zwarte heek en de vloot met de grondbeug, steeds in overeenstemming 
met het beste beschikbare wetenschappelijke advies. 

Opmerkelijk is vooral het behoud van de wijziging in de berekening van het aantal Mauritaanse 
bemanningsleden dat moet worden aangemonsterd op de Europese vaartuigen. De rapporteur 
verzoekt de Commissie het percentage van 60 % te behouden, en de functies die verband houden 
met de bediening van de machinerie niet mee te rekenen. Dit biedt een oplossing voor de problemen 
met betrekking tot het opleidingsniveau van de Mauritaanse zeelieden. 
 
In het huidige protocol zijn eveneens verbeteringen opgenomen voor de visserij op over grote 
afstanden trekkende soorten. De vloot die op deze soorten vist, kan dit doen onder vergelijkbare 
voorwaarden als die van andere derde landen, aangezien de controle- en toegangsmaatregelen zijn 
geharmoniseerd met de maatregelen die zijn opgesteld voor de overige overeenkomsten voor 
tonijnvisserij. De rapporteur dringt er bij de Commissie op aan deze verbetering in het nieuwe 
protocol te handhaven.
 
De rapporteur wil ook wijzen op het belang van de regel dat Europese vaartuigen 2 % van de 
vangsten van pelagische soorten mogen doneren aan mensen in nood. Deze donaties moeten in het 
toekomstige protocol met Mauritanië behouden blijven.

De rapporteur dringt aan op een verbetering van de bepalingen in het huidige protocol, voornamelijk 
in artikel 1, die het wederzijdse vertrouwen moeten versterken en discriminatie van de Europese 
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vloot ten opzichte van andere buitenlandse vloten moeten tegengaan. Op die manier moet worden 
gewaarborgd dat aan deze laatsten dezelfde voorwaarden voor instandhouding worden opgelegd als 
aan de communautaire vaartuigen. Ten behoeve van meer transparantie moet Mauritanië zijn belofte 
nakomen om alle particuliere of openbare overeenkomsten met derde landen openbaar te maken. 
Daarnaast moet het de Europese vloot ook prioritaire toegang verlenen tot zijn overschotten.

Wat de visserijzones betreft, dringt de rapporteur bij de Commissie aan op een regionaal beheer van 
kleine pelagische soorten, zoals aanbevolen door de FAO-werkgroep voor kleine pelagische soorten 
in het zuidoosten van Afrika, aangezien Mauritanië deze bestanden deelt met Marokko, Gambia en 
Senegal. Er moeten gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s opgezet worden en, met het oog 
op het nieuwe protocol en de toepassing daarvan, moet de Commissie de bijeenkomsten van 
wetenschappelijke comités op dezelfde of opeenvolgende dagen laten plaatsvinden.

De rapporteur verzoekt de Commissie het evenwicht te bewaren dat middels de financiële 
tegenprestatie in verband met de overeengekomen vangstmogelijkheden bereikt werd. Het is 
belangrijk de verhouding tussen de kosten en de baten van de overeenkomst met Mauritanië te 
handhaven. Hiertoe dragen de gewijzigde technische maatregelen bij.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf

