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NIET-WETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot 
uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de 
Europese Unie en de Republiek Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad (13484/2019),

– gezien de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese 
Unie en de Republiek Senegal, die op 20 november 2014 in werking is getreden,

– gezien het retrospectieve en prospectieve evaluatieverslag betreffende het protocol bij 
de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en 
Senegal,

– gezien het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 
visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal (13483/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, 
lid 2, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (C9-0178/2019),

– gezien zijn wetgevingsresolutie van ... 20201 over het ontwerpbesluit,

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

– gezien de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de 
Begrotingscommissie,

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

A. overwegende dat de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de 
Europese Unie en de Republiek Senegal op 20 november 2014 in werking is getreden, 
dat het huidige protocol tot uitvoering van de overeenkomst op 19 november 2019 is 
verstreken en dat op 19 juli 2019 een nieuw protocol is geparafeerd;

B. overwegende dat de doeltreffendheid van het meest recente protocol bevredigend is wat 
de tonijnvisserij betreft, maar dat de vaartuigen van de Unie een deel van de 
vangstmogelijkheden voor de exploitatie van demersale diepzeesoorten niet hebben 
opgebruikt; overwegende dat de vangsten van zwarte heek in de Senegalese wateren 
minder dan 10 % van de EU-vangsten in de subregio uitmaken;

C. overwegende dat de vissersvaartuigen van de Unie alleen in visserijgebieden op volle 
zee komen, zodat ze zo veel mogelijk uit het vaarwater van de Senegalese ambachtelijke 

1 Aangenomen teksten van die datum, P9_TA(0000)0000.
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visserijsector blijven en het voortbestaan daarvan niet in het gedrang brengen;

D. overwegende dat het nieuwe protocol een periode van vijf jaar bestrijkt en voorziet in 
vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Unie (28 vriesvaartuigen voor de 
tonijnvisserij met de zegen, 10 vaartuigen voor de hengelvisserij, 5 vaartuigen voor de 
beugvisserij en 2 trawlers) voor een referentiehoeveelheid van 10 000 ton tonijn per jaar 
en een toegestane vangsthoeveelheid zwarte heek van 1 750 ton per jaar;

E. overwegende dat de financiële tegenprestatie 3 050 750 EUR per jaar bedraagt, 
uitgesplitst als volgt: een bedrag van 800 000 EUR per jaar voor de toegang tot de 
visbestanden, een bedrag van 900 000 EUR per jaar voor de uitvoering van het sectorale 
beleid en een bedrag van 1 350 750 EUR per jaar voor de geraamde door de reders te 
betalen visrechten;

F. overwegende dat Senegal de meeste internationale instrumenten inzake internationale 
visserijgovernance heeft geratificeerd;

G. overwegende dat de Europese Unie en Senegal samenwerken binnen het algemene 
kader van de Overeenkomst van Cotonou en dat er financiële steun voor de visserij 
wordt verleend via het PESCAO-programma, dat erop gericht is het beheer van de 
visserijsector en de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij 
(IOO-visserij) te verbeteren;

1. stelt dat het protocol het voor de Europese Unie en Senegal mogelijk zal maken nauw te 
blijven samenwerken met het oog op een verantwoorde exploitatie van de visbestanden 
in de Senegalese wateren, en dat het de inspanningen van Senegal zal ondersteunen om 
het duurzame beheer van de visbestanden verder te ontwikkelen en de mariene 
biodiversiteit te beschermen;

2. steunt de strategie van de Unie om in de regio een netwerk van overeenkomsten in stand 
te houden, ter aanvulling van de acties met het oog op de duurzaamheid van de 
bestanden binnen de regionale visserijorganisaties;

3. neemt ter kennis dat in het nieuwe protocol, overeenkomstig de conclusies van het 
evaluatieverslag, de vangsthoeveelheid zwarte heek is verminderd (van 2 000 tot 
1 750 ton per jaar) en de financiële bijdrage voor sectorale steun (met 150 000 EUR) en 
het geraamde bedrag van de door de reders te betalen visrechten is verhoogd;

4. stelt vast dat de vangstmogelijkheden voor diepzeetrawlers (zwarte heek), 
overeenkomstig het wetenschappelijk advies van de Visserijcommissie voor het 
centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan (CECAF), zijn verlaagd om de sterfte 
te verminderen;

5. neemt kennis van de bestaande moeilijkheden bij de wetenschappelijke monitoring van 
de exploitatie van demersale diepzeebestanden en dringt erop aan dat bij de evaluatie 
ook rekening wordt gehouden met de visserijdruk van de vloot van derde landen in de 
wateren van andere kuststaten, aangezien de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van 
de Unie in de Senegalese wateren vrij beperkt zijn;

6. is van mening dat, om de toegang tot de bestaande overschotten in de Senegalese 
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wateren te garanderen, kennis van de totale visserij-inspanning noodzakelijk is, en 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het artikel inzake transparantie wordt 
toegepast in de context van het huidige protocol, alsmede in de beraadslagingen binnen 
de bevoegde regionale visserijorganisaties;

7. neemt kennis van de mogelijkheid om de vangstmogelijkheden te herzien en 
experimentele visserij toe te staan in de Senegalese visserijgebieden; is verheugd over 
de opname van de monitoring van de vangsten via het ERS-systeem (Electronic 
Reporting System); verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het systeem zo snel 
mogelijk operationeel is;

8. is verheugd dat Senegal in 2017 de FAO-overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen 
heeft geratificeerd, wat positief is, gezien het belang van de haven van Dakar voor de 
aanvoer van visserijproducten;

9. staat positief tegenover de aanmonstering van Senegalese zeelieden op de vaartuigen 
van de Europese Unie en onderstreept de goede resultaten die zijn bereikt bij de 
uitvoering van het vorige protocol; is verheugd dat Senegal IAO-Verdrag C188 
betreffende werk in de visserijsector heeft geratificeerd; verzoekt de Commissie tijdens 
de vergaderingen van de gemengde commissie regelmatig te beoordelen of het 
daadwerkelijk wordt toegepast, met name wat de arbeidsomstandigheden en 
bezoldigingsvoorwaarden betreft, die eveneens in het protocol worden genoemd;

10. beveelt – onverminderd andere activiteiten – de volgende prioritaire en strategische 
maatregelen aan om te zorgen voor de verwezenlijking van de in artikel 5 vermelde 
doelstellingen van de sectorale steun:

– versterking van de monitoring, controle en bewaking door middel van de snelle 
modernisering van het visserijcontrolecentrum (VCC);

– ondersteuning van de inspanningen van Senegal in de strijd tegen IOO-visserij 
door middel van een toezichtsmechanisme voor schepen die de haven van Dakar 
aandoen;

– ontwikkeling van de wetenschappelijke capaciteit en de verzameling van 
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek;

– ondersteuning van de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen;

– maatregelen ter ondersteuning van de valorisatie van visserijproducten door 
middel van een horizontaal programma voor capaciteitsopbouw voor actoren in de 
sector;

– vaststelling van basis- en beroepsopleidingsprogramma’s voor zeelieden 
(opleiding in visserijtechnieken, maar ook veiligheid aan boord, enz.), met 
bijzondere nadruk op de opleiding van vrouwen die in de visserijsector werken en 
daarvan leven;

– grotere inspanningen om te voorkomen dat de uitvoering van de sectorale steun 
door Senegal vertraging oploopt;
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– vergroting van de zichtbaarheid van de door de Unie gefinancierde acties en 
inspanningen om ervoor te zorgen dat de vissersgemeenschappen en het 
maatschappelijk middenveld zich bewust zijn van de concrete bijdrage van het 
protocol aan de ontwikkeling van de sector;

11. verzoekt de Commissie een algemene studie te verrichten naar de impact van de 
bilaterale visserijovereenkomsten van de Unie en in het bijzonder naar de voordelen die 
de sectorale steun en de activiteiten van de Europese vloot in de wateren van derde 
landen opleveren voor de lokale economie (ontwikkeling van duurzame visserij, 
plaatselijke werkgelegenheid, infrastructuur, sociale verbeteringen, enz.);

12. 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 Republiek Senegal.


