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BEKNOPTE MOTIVERING

Het aan de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en 
de Republiek Mozambique gehechte Protocol is op 31 december 2011 afgelopen. Het nieuwe 
protocol beslaat een periode van drie jaar vanaf de aanneming van het besluit van de Raad 
inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol.

Overeenkomstig artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, onder a), van het VWEU, kan het 
Europees Parlement al dan niet zijn goedkeuring hechten aan de sluiting van dit protocol.

Mozambique hoort tot de minst ontwikkelde landen, ondanks een gestage groei van het BBP 
in de afgelopen tien jaar. De ontwikkelingsindicatoren zijn de laatste jaren verbeterd, maar de 
meeste millennium-ontwikkelingsdoelstellingen zullen niet worden gehaald tenzij de regering 
en de donoren hun inspanningen in de komende vijf jaar opvoeren. Volgens gegevens van 
regeringszijde maakte ontwikkelingshulp in 2010 10,7% van het BBP uit. De nationale 
begroting werd in 2010 nog voor 47,8% door donoren gefinancierd. 

Circa 80% van de bevolking is werkzaam in de landbouw of de visserij. De visserijsector 
maakt ongeveer 4% van het BBP uit en is goed voor 13% van de exportopbrengsten.
Ongeveer 85% van de totale visserijproductie van Mozambique is afkomstig van 
ambachtelijke vissers. Kleinschalige visserij vormt direct of indirect een bestaansmiddel voor 
zo'n 300 000 mensen.

Het nieuwe protocol vermindert de visserijmogelijkheden (75 visserijschepen tegen 89 in het 
vorige protocol) en de visserijinspanning (8 000 ton tegen 10 000 ton in het vorige protocol). 
Op grond van de resultaten van de evaluatie achteraf van het huidige protocol door een extern 
bureau stelt de Commissie dat dit nodig is voor een beter evenwicht tussen de EU-betalingen 
en de daadwerkelijke EU-visserijactiviteiten in het gebied.

De financiële tegenprestatie bedraagt 2 940 000 euro, verdeeld over de driejarige looptijd van 
dit protocol. Dit bedrag stemt overeen met: 

 520 000 euro per jaar, hetgeen overeenkomt met een jaarlijkse referentiehoeveelheid 
van 8 000 ton voor 75 vaartuigen, 

 150 800 euro per jaar, wat overeenkomt met het door de EU betaalde aanvullende 
bedrag ter ondersteuning van het visserijbeleid en het maritieme beleid van 
Mozambique.

De Republiek Mozambique ontvangt derhalve 65 euro per ton gevangen tonijn plus extra geld 
voor de ontwikkeling van de nationale visserijsector en door de reders te betalen voorschotten 
en rechten. 

Uw rapporteur vindt het goed dat er onder het nieuwe protocol meer geld wordt uitgegeven 
om het visserijbeleid en het maritieme beleid van Mozambique te ondersteunen (460 000 euro 
in plaats van 250 000 euro) dan onder het vorige protocol.

Mozambique wordt verantwoordelijk voor het beheer van het voor de ontwikkeling van het 
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visserijbeleid en het maritieme beleid van het land bestemde geld, op basis van door beide 
partners vast te stellen doelen en een jaarlijkse en meerjaarlijkse planning om die doelen te 
verwezenlijken, met name voor wat betreft een gezond beheer van de visbestanden, 
uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek en van de toezichtcapaciteit van de bevoegde 
Mozambikaanse autoriteiten, en verbetering van de omstandigheden voor de verwerking van 
visserijproducten, een en ander om de betrokkenheid van Mozambique bij de exploitatie van 
zijn eigen visserij binnen zijn visserijzone te vergroten.

Dit nieuwe protocol zal samenvallen met de aanneming door het Mozambikaanse kabinet van 
een visserijwet die tot doel heeft de visserij duurzamer te maken en meer respect voor de 
visbestanden te waarborgen. Deze wet, die de visserijwet van 1990 moet herzien, heeft tot 
doel nevenactiviteiten van de visserij, zoals visverwerking, te stimuleren. 

De rapporteur meent dat het protocol kan bijdragen tot een beter beheer en behoud van 
visbestanden doordat de uitvoering van programma's die Mozambique op nationaal niveau 
heeft vastgesteld financieel worden ondersteund.

Uw rapporteur verwelkomt de nieuwe bepalingen in het protocol op grond waarvan de 
uitbetaling van de financiële tegenprestatie kan worden opgeschort in geval van schendingen 
van de mensenrechten en de democratische beginselen en indien Mozambique nalaat toe te 
werken naar een verantwoorde en duurzame visserij.

Uw rapporteur verwelkomt de bepalingen inzake de aanwerving van lokale zeelieden en 
inzake salarissen, arbeidsomstandigheden en rechten die op hen van toepassing zijn, maar is 
van mening dat het aantal plaatselijke zeelieden op EU-vaartuigen dat overeenkomstig dit 
protocol is toegestaan niet volstaat om echt bij te dragen aan de verbetering van de 
werkgelegenheid voor Mozambikaanse zeelieden. Zij verzoekt de gemengde commissie 
praktische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de EU-schepen vaker aanleggen in 
Mozambikaanse havens, zodat de plaatselijke werkgelegenheid wordt vergroot, hetgeen in 
overeenstemming met de ILO-standaards moet gebeuren, en er meer bedrijfsmogelijkheden 
worden geschapen. 

Uw rapporteur is van mening dat het gemengd comité dat bij artikel 9 van de Overeenkomst is 
opgericht, ervoor moet ijveren dat een billijk deel van het geld dat bestemd is voor de 
ondersteuning van het visserijbeleid en het maritieme beleid van Mozambique wordt 
toegewezen voor de ontwikkeling van de kustbevolking die van visserij leeft en voor het 
opzetten van kleine bedrijven op plaatselijk niveau.

Zij maakt zich zorgen over het feit dat de beleidsondersteunende maatregelen in het kader van 
de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij pas in overweging werden genomen toen de 
Overeenkomst al twee jaar liep en blijkbaar niet waren ingepast in een bredere matrix van 
visserijbeleidsmaatregelen die door de staatsbegroting en andere internationale donoren 
werden ondersteund. Zij is ook van mening dat de conclusies van de vergaderingen van het 
gemengd comité en de resultaten van het in artikel 3 van het protocol omschreven sectorale 
meerjarenprogramma transparanter moeten worden. 

Zij is verontrust over het feit dat bij de evaluatie achteraf is gebleken dat er vaak geen 
vangstaangiften overeenkomstig het protocol worden gedaan. Tot slot zou zij de 
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Mozambikaanse autoriteiten willen verzoeken om ervoor te zorgen dat de toegangsregelingen 
voor niet-EU-vaartuigen even transparant zijn als die voor EU-vaartuigen zoals die bij de 
onderhavige Partnerschapsovereenkomst inzake visserij zijn vastgesteld.

Ten slotte is de rapporteur van mening dat zowel Mozambique als de EU belang hebben bij de 
sluiting van een nieuw protocol dat het partnerschap tussen beide landen verlengt.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
visserij het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te verlenen.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking is van oordeel dat de Commissie bij de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst naar behoren rekening dient te houden met de 
volgende punten:

a) de transparantie van de procedures om de totale vangsten vast te stellen en de maatregelen 
ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij moeten worden 
verbeterd, in het bijzonder door een opwaardering van de infrastructuur voor toezicht en 
controle op de visserijactiviteiten in de exclusieve economische zone van de Republiek 
Mozambique, teneinde een verantwoorde en duurzame visserij te ontwikkelen;

b) de toegang voor de vaartuigen van de EU tot het overschot aan visbestanden moet worden 
beperkt aan de hand van de maximale duurzame vangst nadat voorzien is in de 
voedingsbehoeften van de lokale bevolking;

c) de integriteit van de hele regeling van de overeenkomst, met betrekking tot 
corruptieproblemen, moet boven elke twijfel verheven zijn;

d) het plaatselijke bestuur moet meer verantwoordingsplicht krijgen en daarnaast zorgen 
voor betere levensomstandigheden voor lokale vissers en voor de ontwikkeling van lokale, 
duurzame ambachtelijke visserij en visverwerkende industrieën alsook voor naleving van 
de milieunormen;

e) jaarlijks dient aan het Parlement en de Raad verslag te worden uitgebracht over de 
tenuitvoerlegging van het protocol - en met name van het sectoraal meerjarenprogramma 
als bedoeld in artikel 3 daarvan - ten einde de transparantie te bevorderen en ervoor te 
zorgen dat de het budget dat bestemd is voor de ondersteuning van het sectorale 
visserijbeleid daadwerkelijk voor dit doel wordt gebruikt;

f) zowel de letter als de geest van de exclusiviteitsclausule moet worden geëerbiedigd;

g) er moeten praktische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de EU-
schepen vaker aanleggen in Mozambikaanse havens, zodat de plaatselijke 
werkgelegenheid wordt vergroot en er meer bedrijfsmogelijkheden worden geschapen.


