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ONTWERP VAN NIET-WETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 
Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002 M(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (COM(2020)0002),

– gezien de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese 
Unie en de Republiek der Seychellen,

– gezien het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 
visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen (2020-2026),

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

– gezien zijn wetgevingsresolutie van ...1 over het ontwerp van besluit van de Raad, 

– gezien artikel 31, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB),

– gezien zijn resolutie van 12 april 2016 over gemeenschappelijke regels met het oog op 
de toepassing van de externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de 
visserijovereenkomsten2,

– gezien het eindverslag van 29 april 2019 met als titel “Ex-post and Ex-ante evaluation 
study of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union 
and the Republic of Seychelles and of its Implementing Protocol” (Studie met een ex-
ante- en ex-postbeoordeling van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame 
visserij tussen de Europese Unie en Republiek der Seychellen en het bijbehorende 
uitvoeringsprotocol),

– gezien het verslag van de 18e zitting van het wetenschappelijk comité van de 
Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) van november 2015, en 
met name zijn aanbeveling over geelvintonijn,

– gezien het verslag van de 21e zitting van het wetenschappelijk comité van de IOTC van 
december 2018, en met name zijn beoordeling van de visbestanden in de Indische 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(0000)0000.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0110.
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Oceaan,

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

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

A. overwegende dat de Commissie en de regering van de Seychellen hebben onderhandeld 
over een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij (PODV 
EU‑Seychellen) en een protocol tot uitvoering voor een periode van zes jaar;

B. overwegende dat de PODV EU-Seychellen in het algemeen tot doel heeft duurzame 
visserij te bevorderen en de regels vast te stellen voor de toegang van vissersvaartuigen 
van de Unie tot de visserijzone van de Seychellen;

C. overwegende dat de verplichtingen van de EU overeenkomstig internationale 
overeenkomsten, met name de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties (SDG’s), in het bijzonder SDG’s 14 en 10, ook in het kader van de 
PODV moeten worden ondersteund; overwegende dat alle EU-acties, met inbegrip van 
de sluiting van de PODV, aan die doelstellingen moeten bijdragen;

D. overwegende dat de visserij, met inbegrip van de tonijnvisserij, een belangrijke sector is 
van de economie van de Seychellen en van cruciaal belang is voor de economische 
ontwikkeling en de voedselzekerheid van het land, en dat gezonde bestanden essentieel 
zijn voor de stabiliteit van de visserij op de lange termijn;

E. overwegende dat de PODV moet bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de 
visserijsector van de Seychellen, teneinde voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit op 
lange termijn voor de bevolking van de Seychellen te waarborgen;

F. overwegende dat, in het kader van de vorige overeenkomst, de totale benuttingsgraad 
voor vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug 7 % en voor vaartuigen voor de 
tonijnvisserij met de zegen 69 % bedroeg, wat betekent dat gemiddeld 27 
zegenvisserijvaartuigen van de EU een machtiging hadden, terwijl maximaal 40 
vaartuigen daarvoor in aanmerking hadden kunnen komen;

G. overwegende dat uit de beoordelingen van de IOTC van de bestanden blijkt dat 
gestreepte tonijn en grootoogtonijn op een duurzaam niveau worden bevist, maar dat de 
bestanden van geelvintonijn overbevist zijn en in de regio aan een buitensporige 
visserij-inspanning worden blootgesteld;

H. overwegende dat het wetenschappelijk comité van de IOTC in 2015 heeft aanbevolen 
de vangst van geelvintonijn met 20 % te verminderen en dat aan deze aanbeveling geen 
gevolg is gegeven; overwegende dat het comité in 2018 zijn aanbeveling heeft herhaald 
om de vangst van geelvintonijn te verminderen, zodat de biomassa weer een duurzaam 
niveau bereikt;

I. overwegende dat in het vorige protocol de door scheepseigenaren te betalen vergoeding 
per ton gevangen tonijn is verhoogd van 55 EUR tot 75 EUR en dat het nieuwe protocol 
voorziet in een verhoging van 80 EUR per ton in 2020 tot 85 EUR per ton in een 
periode van zes jaar;
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J. overwegende dat is gebleken dat een gedeelte van de sectorale steun die in het kader 
van de vorige partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en de Seychellen 
is verleend, is gebruikt voor de financiering van infrastructuur die de buitenlandse vloot 
ten goede komt in plaats van de plaatselijke visserijsector, zoals de commerciële haven;

K. overwegende dat een aantal vaartuigen die onder de vlag van de Seychellen varen, 
eigendom is van burgers of bedrijven uit de EU;

L. overwegende dat het Europees Parlement onmiddellijk en volledig moet worden 
geïnformeerd in alle fasen van de procedures betreffende het PODV, het bijbehorende 
protocol, en de verlenging ervan;

1. benadrukt dat de PODV EU-Seychellen bij het voorzien in vangstmogelijkheden voor 
EU-vaartuigen ervoor moet zorgen dat de visserijactiviteit van de EU-vloot strookt met 
de doelstellingen inzake duurzaamheid en milieubescherming, en de mariene 
biodiversiteit niet schaadt, hetgeen betekent dat EU-vaartuigen alleen overschotten van 
visbestanden mogen vangen, zoals berekend op basis van de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis en advies;

2. benadrukt dat de PODV volledig in overeenstemming moet zijn met en moet bijdragen 
aan de instandhoudings- en beheersmaatregelen van de regionale organisaties waartoe 
de Republiek der Seychellen behoort, met name de IOTC;

3. is ingenomen met het feit dat de Seychellen en de EU voornemens zijn hun 
samenwerking in de IOTC te versterken en moedigt de Commissie aan gezamenlijke 
voorstellen te doen voor de versterking van het toezicht en de controles;

4. is van mening dat de PODV EU-Seychellen verdere economische, financiële, 
technische en wetenschappelijke samenwerking tussen de EU en de Seychellen op het 
gebied van duurzame visserij moet bevorderen, alsook een verantwoorde exploitatie van 
de visbestanden in de visserijzone van de Seychellen;

5. betreurt het dat de visserijsector van de Seychellen, met inbegrip van zijn ambachtelijke 
component, niet bij de onderhandelingen betrokken is geweest; verzoekt de sector 
onmiddellijk bij de onderhandelingen te betrekken om ervoor te zorgen dat de belangen 
en de ontwikkeling van de visserijsector van de Seychellen niet worden ondermijnd 
door de PODV EU-Seychellen;

6. betreurt het feit dat het protocol bij de PODV EU-Seychellen een verhoging van de 
vangstcapaciteit mogelijk zal maken, met een stabiel aantal toegestane 
zegenvisserijvaartuigen en een groter aantal vaartuigen met de drijvende beug, ondanks 
de lage benuttingsgraad van de capaciteit in het kader van de vorige overeenkomst, 
ondanks de wetenschappelijke aanbevelingen om de vangst van geelvintonijn te 
verminderen, en ondanks de oproep van de Seychellen om de visserij-inspanning in de 
regio terug te dringen;

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging van de door de IOTC aanbevolen maatregelen, met 
name de maatregelen voor het herstel van de geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan aanvullende spoedmaatregelen te nemen om een einde te maken aan 
de overbevissing van geelvintonijn door de EU-vloot;
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8. benadrukt de noodzaak om de selectiviteit te verbeteren met het oog op een sterke 
vermindering van de bijvangst van kwetsbare soorten en jonge exemplaren, teneinde de 
duurzaamheid van de visbestanden op de lange termijn te waarborgen;

9. is ingenomen met de invoering van maatregelen ter beperking van het aantal 
ondersteuningsvaartuigen en het gebruik van visaantrekkende voorzieningen (FAD’s), 
die negatieve gevolgen hebben voor jonge exemplaren; is echter van mening dat deze 
maatregelen niet volstaan om de negatieve impact van FAD’s op de biodiversiteit en 
zwerfvuil op zee te beperken;

10. is verheugd dat de Seychellen de laatste jaren in de eigen wateren beschermde mariene 
gebieden hebben ingericht; uit zijn bezorgdheid over hun beheer en waarschuwt voor de 
negatieve effecten die activiteiten zoals de exploratie en exploitatie van aardolie in deze 
beschermde gebieden kunnen hebben;

11. benadrukt dat het verzamelen van nauwkeurige en betrouwbare gegevens, evenals 
doeltreffende monitoring en controles, van essentieel belang zijn voor het waarborgen 
van gezonde visbestanden op de lange termijn, en dat de PODV EU-Seychellen de 
samenwerking op deze gebieden moet versterken; is ingenomen met de mogelijkheid 
om gezamenlijk programma’s voor risicogebaseerde inspecties uit te voeren op EU-
vaartuigen;

12. benadrukt dat de samenwerking tussen de EU en de Seychellen moet worden versterkt 
in de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij), 
onder meer door ambtenaren van de Seychellen te scholen in toezicht en inspectie;

13. is ingenomen met de invoering van een verplichting voor de regering van de Seychellen 
om alle door de Seychellen ondertekende visserijovereenkomsten openbaar te maken;

14. verzoekt de Commissie zich te buigen over de kwestie van omvlagging van EU-
vaartuigen die de regels inzake belastingheffing, vangstquota of transparantie willen 
omzeilen, terwijl deze nog steeds in handen zijn van burgers of ondernemingen uit de 
EU, onder meer door de bevordering van een verplicht IMO-nummer dat gedurende zijn 
volledige levensduur aan een vaartuig zou worden bevestigd;

15. benadrukt dat de sectorale steun meer in het bijzonder erop gericht moet zijn dat 
uitsluitend de maatregelen gefinancierd worden die de plaatselijke visserijsector 
daadwerkelijk helpen ontwikkelen en bijdragen tot een efficiënt beheer van de visserij, 
de veiligheidsopleiding van de bemanning en de verbetering van de monitoring, de 
controle en de bewaking (MCS); verzoekt om de publicatie van de gedetailleerde lijst 
van projecten die worden gefinancierd uit hoofde van de sectorale steun die in het kader 
van deze PODV wordt verleend;

16. verzoekt om een uitgebreide evaluatie van de voordelen die de toepassing van de PODV 
zal opleveren voor de lokale economie wat betreft werkgelegenheid, infrastructuur en 
sociale verbeteringen;

17. roept de Commissie op het deel van de totale kosten van PODV’s die door 
scheepseigenaren worden betaald verder te verhogen door de vergoeding per ton 
gevangen vis te verhogen, met als doel het aandeel van de toegangsrechten die uit de 
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EU-begroting worden betaald, te verminderen; 

18. verzoekt de Commissie de notulen en conclusies van de vergaderingen van de 
gemengde commissie waarin is voorzien in artikel 12 van de PODV, toe te zenden aan 
het Parlement en openbaar te maken, net als de bevindingen van de jaarlijkse evaluaties; 
verzoekt de Commissie de deelname van vertegenwoordigers van het Parlement als 
waarnemer op de bijeenkomsten van de gemengde commissie mogelijk te maken, ook 
in de vorm van teleconferenties, en de deelname van vissersgemeenschappen van de 
Seychellen en daarmee verbonden belanghebbenden aan te moedigen;

19. verzoekt de Commissie en de Raad om binnen de grenzen van hun bevoegdheden het 
Parlement onmiddellijk en volledig te informeren in alle fasen van de procedures 
betreffende de overeenkomst en het bijbehorende protocol, en in voorkomend geval de 
verlenging ervan, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en artikel 218, lid 10, VWEU;

20. wijst de Commissie en de Raad erop dat het in strijd is met de leidende beginselen van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven om steeds weer over te gaan tot de 
voorlopige toepassing van internationale overeenkomsten voordat het Parlement zijn 
goedkeuring heeft gegeven en dat deze praktijk afbreuk doet aan het democratische 
gehalte van de EU als geheel;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en de regering en het 
parlement van de Republiek der Seychellen.


