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***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over 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 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 2020 
afloopt
(COM(2020)0588 – C9-xxxxx – 2020/0274(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2020)0588),

– gezien Besluit (EU) 2019/1918 van de Raad van 8 november 2019 betreffende de 
ondertekening, namens de Europese Unie, en voorlopige toepassing 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,

– 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-xxxxx),

– 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. Deze overeenkomst is de belangrijkste van de gemengde 
visserijovereenkomsten met derde landen die de EU momenteel heeft en op grond ervan mogen 
momenteel maximum 58 vaartuigen vissen, uit Spanje, Italië, Portugal, Nederland, Litouwen, 
Letland, Polen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk. Zij maakt deel uit van 
een netwerk van bilaterale partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV) dat de 
EU in het leven heeft geroepen in de Atlantische Oceaan voor de westkust van Afrika, namelijk 
met Marokko, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Liberia en Ivoorkust.

In 2018-2019 heeft de Commissie een evaluatie vooraf uitgevoerd van een mogelijke verlenging 
van het protocol, waarin werd geconcludeerd dat de visserijsector van de EU sterk geïnteresseerd 
is in visserij in Mauritanië en dat een verlenging van het protocol zou bijdragen tot een 
versterking van het toezicht, de controle en de bewaking en tot een beter beheer 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.

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;
- trawlers (vriesvaartuigen) voor de visserij op zwarte heek: zwarte heek: 3 500 ton, 

pijlinktvis: 1 450 ton, inktvis: 600 ton;
* 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 ringzegen: 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.

Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij en verlenging 
van het huidige protocol in 2019

In juli 2019 heeft de Raad een mandaat aangenomen waarbij de Europese Commissie werd 
gemachtigd onderhandelingen te starten met het oog op de opstelling van een nieuwe 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij en een nieuw protocol tussen de EU en de 
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Islamitische Republiek Mauritanië. Tegelijkertijd stelde het mandaat de Commissie in staat te 
onderhandelen over een beperkte verlenging met één jaar van het protocol tot uitvoering van 
die overeenkomst, waarin de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waren 
vastgesteld, aangezien het protocol in november 2019 zou aflopen. Het doel was een 
onderbreking van de visserijactiviteiten te voorkomen indien de onderhandelingen over de 
nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij langer duurden dan verwacht.

In november 2019 hebben de EU en Mauritanië het protocol daarom met één jaar verlengd, 
tot en met 15 november 2020. Het Europees Parlement (EP) heeft vervolgens zijn 
goedkeuring gehecht aan deze verlenging met één jaar, op basis van een aanbeveling van 
mevrouw Aguilera (procedurenummer 2019/0210(NLE)), die in de plenaire vergadering is 
aangenomen op 13 mei 2020.

Tweede verlenging, onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij en COVID-19-pandemie

De EU en Mauritanië hebben tussen september 2019 en februari 2020 vier 
onderhandelingsrondes over de nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij gehouden. 
Het begin van de COVID-19-pandemie verstoorde echter het tempo van de onderhandelingen 
vanaf maart 2020. Daarom machtigde de Raad de Commissie op 26 juni 2020 om een nieuwe 
verlenging van het protocol met nog eens maximum een jaar uit te onderhandelen. Beide 
partijen zijn deze verlenging overeengekomen op 7 juli 2020. Net als in 2019 heeft deze 
verlenging tot doel een onderbreking van de visserijactiviteiten van de EU-vloot te 
voorkomen, aangezien het huidige protocol op 15 november 2020 afloopt.

Het EP wordt nu verzocht na te gaan of het zijn goedkeuring wil hechten aan deze tweede 
verlenging met één jaar. Deze verlenging laat zowel de huidige vangstmogelijkheden, zoals 
hierboven beschreven, als de financiële tegenprestatie van de EU ongewijzigd. De financiële 
bijdrage van de EU bedraagt 61 625 000 EUR voor één jaar, verdeeld als volgt:

 een jaarlijks bedrag voor toegang tot de visbestanden, vastgesteld op 57 500 000 EUR,
 een jaarlijks bedrag voor steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van 

Mauritanië ten belope 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

De visserijovereenkomst met Mauritanië is van vitaal belang voor de jaarlijkse visserijplannen van 
de pelagische vloten van de EU-lidstaten. De rapporteur erkent dat het wenselijk zou zijn het 
huidige protocol te verlengen. Hoewel zij erkent dat deze handelwijze aanbeveling verdient, 
waarschuwt zij beide partijen dat de tweede verlenging van het protocol niet mag worden misbruikt 
om de onderhandelingen langer te laten aanslepen dan nodig, en onderstreept zij dat het belangrijk 
is de overeenkomst af te ronden. Zij verzoekt de Commissie de onderhandelingen zo spoedig 
mogelijk voort te zetten om een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij en een nieuw 
protocol te kunnen voorleggen in het voorjaar van 2021.

De rapporteur is ingenomen met de vooruitgang die bij het opstellen van een nieuwe 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij is geboekt, met name op het gebied van governance. 
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Zij verzoekt de Commissie om Mauritanië te helpen bij het verbeteren van het toezicht op de 
particuliere overeenkomsten die het handhaaft, met name overeenkomsten op grond waarvan: 
vaartuigen toestemming hebben om verboden visserijzones binnen te varen, hetgeen leidt tot 
oneerlijke concurrentie, mogelijke overexploitatie van hulpbronnen, schending van de rechten van 
Mauritaanse werknemers of het tolereren van illegale, niet-gereglementeerde en niet-aangegeven 
visserij, zoals gemeld is door ngo’s die in deze visserij actief zijn. De rapporteur steunt krachtig 
de opname in het toekomstige protocol van een clausule inzake transparantie, waardoor 
Mauritanië elke overeenkomst openbaar moet maken die de toegang van buitenlandse vaartuigen 
tot zijn territoriale wateren mogelijk maakt. Het vermogen van het land om over dergelijke 
overeenkomsten te onderhandelen moet worden ontwikkeld, om te zorgen voor een gelijk 
speelveld op het gebied van naleving. De monitoring en de handhaving door de 
controleautoriteiten moet dezelfde zijn voor alle pelagische vaartuigen die in Mauritaanse wateren 
actief zijn, om ervoor te zorgen dat dezelfde voorwaarden gelden als voor EU-vaartuigen en 
andere buitenlandse vaartuigen en dat elke exploitatie van de visbestanden daadwerkelijk 
duurzaam is.

De rapporteur verzoekt de Commissie ook om de Mauritaanse autoriteiten te helpen bij het 
opzetten van doeltreffende monitoring, controle en bewaking van de vismeelindustrie en bij het 
verzamelen van wetenschappelijke gegevens over alle pelagische visserijen en 
aanlandingsplaatsen, met inbegrip van de vismeelfabrieken. Het ontbreken van wetenschappelijke 
gegevensverzameling, een deugdelijke beoordeling van de bestanden en een doeltreffend 
visserijbeheer hebben geleid tot overbevissing van de meeste pelagische bestanden in het gebied, 
met uitzondering van sardines.

De ambachtelijke Mauritaanse vloot moet een preferentiële toegang tot deze visbestanden 
behouden, en de voedselveiligheid in het gebied moet gewaarborgd zijn. De rapporteur dringt er 
bij de Commissie op aan de steun voor de lokale visserij op te voeren, om duidelijk te maken dat 
de EU vastbesloten is om te helpen bij de ontwikkeling van de vloten van de landen waarmee zij 
overeenkomsten heeft ondertekend en dat de EU het model van ecologische, economische en 
sociale duurzaamheid dat zij in haar visserijbeleid voorstaat, wil exporteren.

De rapporteur dringt er ook bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat het protocol waarover 
wordt onderhandeld, de mogelijkheid omvat om te lossen in havens buiten Mauritanië, om zo een 
einde te maken aan het onnodige lijden van de reders uit de EU als gevolg van de wegblokkades 
aan de grens met Marokko.

De rapporteur verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de verbeteringen die in het huidige 
protocol zijn opgenomen, zoals de opheffing van de aan de communautaire vloot opgelegde 
beperkingen, worden gehandhaafd. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de bepalingen 
betreffende de vaststelling en aanpassing van de zones voor de visserij op schaal- en schelpdieren 
en, door middel van trawlers, op kleine pelagische soorten, en we moeten nagaan of de 
vangstmogelijkheden voor trawlers voor de visserij op zwarte heek en vaartuigen voor de visserij 
met de grondbeug kunnen worden verbeterd op een wijze die verenigbaar is 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 bemanning die betrokken is 
bij de bediening van machines, voort buiten de berekening te houden, om de problemen op te 
lossen in verband met de schaarste aan Mauritaanse zeelieden die behoorlijk zijn opgeleid. 
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In het huidige protocol zijn ook verbeteringen aangebracht voor de vloot voor de visserij op over 
grote afstanden trekkende soorten, met voorwaarden die vergelijkbaar zijn met degene die worden 
toegepast in andere derde landen, aangezien de controle- en toegangsmaatregelen zijn 
geharmoniseerd met de maatregelen die zijn opgenomen in de overige overeenkomsten voor 
tonijnvisserij. De rapporteur dringt er bij de Commissie op aan deze verbeteringen in het nieuwe 
protocol te handhaven.
 
De rapporteur wil ook wijzen op het belang van de regel dat Europese vaartuigen 2 % van hun 
vangsten van pelagische soorten doneren aan mensen in nood. Deze donaties moeten in het 
toekomstige protocol met Mauritanië behouden blijven. De Mauritaanse autoriteiten mogen hier 
echter geen misbruik van maken door de meest waardevolle soorten te selecteren.

De rapporteur benadrukt dat de bepalingen in het huidige protocol moeten worden verbeterd, met 
name artikel 1, dat bedoeld is ter versterking van het wederzijds vertrouwen en om ervoor te 
zorgen dat de EU-vloot niet wordt gediscrimineerd ten opzichte van andere buitenlandse vloten, 
door deze laatste te verplichten dezelfde voorwaarden inzake instandhouding na te leven als zijn 
opgelegd aan de communautaire vaartuigen. Om meer transparantie te garanderen moet 
Mauritanië voort werk maken van de openbaarmaking van alle particuliere of openbare 
overeenkomsten met derde landen en moet het de Europese vloot voort prioritaire toegang 
verlenen tot de beschikbare overschotten.

Wat de visserijgebieden betreft, dringt de rapporteur er bij de Commissie op aan kleine 
pelagische soorten te beheren op regionaal niveau, aangezien Mauritanië deze bestanden deelt 
met Marokko, Gambia en Senegal. Samenwerking met het oog op de vaststelling van een TAC, 
een sharingovereenkomst en doeltreffende visserijbeheersmaatregelen wordt aanbevolen. Er 
moeten gezamenlijke onderzoeksprogramma’s worden opgezet, met de garantie dat inspanningen 
worden geleverd om ze uit te voeren.

De rapporteur is verheugd over het feit dat de nieuwe regering van Mauritanië blijk heeft 
gegeven van politieke wil om het huidige gebrek aan een doeltreffend, wetenschappelijk 
onderbouwd beheer van alle pelagische visserij in de Mauritaanse wateren te keren. Zij dringt 
er echter ook bij de Commissie op aan om EU-steun te bieden om dit te verwezenlijken en 
ervoor te zorgen dat in het nieuwe protocol het bereikte evenwicht tussen de 
vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie behouden blijft. De kosten-
batenverhouding van de overeenkomst met Mauritanië, die ook is verbeterd door de 
wijzigingen in de technische maatregelen moet ongewijzigd blijven.


