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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een nieuwe 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij en van een nieuw protocol tot vaststelling 
van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de 
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek 
Mauritius
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2012)0442),

– gezien het ontwerp van een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij en van een 
nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie 
waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese 
Unie en de Republiek Mauritius (0000/2012),

– 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 (C7-0000/2012),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A7-0000/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt de Commissie het Parlement de notulen en de conclusies te doen toekomen van 
de vergaderingen van de gemengde commissie als bedoeld in artikel 9 van de 
overeenkomst, het meerjarige sectorale programma als vermeld in artikel 3 van het nieuwe 
protocol en de resultaten van de respectievelijke jaarlijkse evaluaties; verzoekt de 
Commissie om de deelneming van vertegenwoordigers van het Parlement als waarnemer 
op de bijeenkomsten van de gemengde commissie te vergemakkelijken; verzoekt de 
Commissie om in het laatste jaar waarin het protocol geldt en vóór het openen van de 
onderhandelingen met het oog op de verlenging van de overeenkomst, het Parlement en de 
Raad een volledig verslag over de uitvoering ervan voor te leggen, zonder onnodige 
beperkingen op de toegang tot dit document;

3. verzoekt de Commissie en de Raad om het Parlement binnen de grenzen van hun 
bevoegdheden onmiddellijk en volledig te informeren over alle fasen van de procedures 
betreffende het protocol en de verlenging ervan, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 218, lid 10, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
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Republiek Mauritius.
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TOELICHTING

Inleiding

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius op visserijgebied 
dateren van 1989. Tot 2007 verliep een en ander rimpelloos maar toen het protocol voor 
2003-2007 afliep konden de partijen niet tot overeenstemming over verlenging komen. 
Sindsdien moest de Europese vissersvloot in het kader van private toegangsregelingen 
opereren. In 2010 is opnieuw gepoogd tot een vergelijk te komen, en dat heeft geleid tot de 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij en het protocol die de Commissie op 23 februari 
2012 geparafeerd heeft.

De Commissie stelt voor dat de Raad overgaat tot sluiting van de partnerschapsovereenkomst 
en het protocol (COM (2012) 442), waarin een exclusiviteitsclausule ten behoeve van de 
Europese visserij is opgenomen. De Commissie stelt tevens een verordening van de Raad 
betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden tussen de lidstaten voor. Voor de 
sluiting van de partnerschapsovereenkomst en het protocol is de goedkeuring van het 
Europees Parlement vereist.

De goedkeuring van het Parlement hangt af van de vraag of met de overeenkomst en het 
protocol de volgende zaken bereikt kunnen worden:

1) een redelijk economisch vergelijk gelet op de beschikbare vangstmogelijkheden;

2) een grondslag voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de betrokken 
visbestanden;

3) toereikende steun en voorwaarden voor de lokale visserij.

Analyse van het nieuwe protocol

De belangrijkste punten van het nieuwe protocol zijn:

- Een jaarlijkse financiële tegenprestatie van 660 000 EUR, bestaande uit a) 357 500 EUR per 
jaar overeenkomend met een referentiehoeveelheid van 5 500 ton per jaar, en b) 302 500 EUR 
per jaar overeenkomend met het extra door de Unie betaalde bedrag ter ondersteuning van het 
beleid van Mauritius op het gebied van visserij en maritieme zaken.

- Vangstmogelijkheden: 41 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en 45 vaartuigen 
voor de visserij met de drijvende beug worden gemachtigd om binnen een jaarlijkse 
referentiehoeveelheid van 5 500 ton te vissen. Niettemin kunnen deze vangstmogelijkheden 
naar boven of naar beneden worden bijgesteld naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van 
de toestand van de visbestanden, hetgeen tot een overeenkomstige herziening van de 
financiële tegenprestatie leidt. Voor de toewijzing van deze vangstmogelijkheden aan de 
lidstaten wordt een voorstel voor een specifieke verordening van de Raad ingediend.

- Door de reders te betalen voorschotten en rechten: 35 EUR per ton in de Mauritiaanse 
visserijzone gevangen tonijn.

De Commissie heeft in 2010 opdracht gegeven voor de uitvoering van een evaluatie vooraf in 
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het kader van de verkennende werkzaamheden voor een eventuele nieuwe 
visserijovereenkomst. De effectbeoordeling bracht geen negatieve sociaal-economische en 
milieueffecten aan het licht. Integendeel, blijkens de effectbeoordeling heeft de voorgaande 
overeenkomst verscheidene positieve effecten gehad, waaronder een versterking van de 
Europese en Mauritiaanse visserij en baten voor de plaatselijke bevolking. Voorts werd 
geconcludeerd dat de vangstmogelijkheden in de wateren van Mauritius niet zozeer tot een 
verhoging van de totale Europese vangst in de Indische Oceaan zouden leiden als wel tot een 
betere geografische spreiding van de visserijinspanningen. Een andere conclusie was dat de 
visserijzone van Mauritius geen bijzondere biologische of ecologische gevoeligheden 
vertoonde.

De visserij levert een betrekkelijk kleine bijdrage tot het bnp van Mauritius en slechts geringe 
ontvangsten voor de staatskas (0,1 % van de ontvangsten in 2010, voornamelijk in de vorm 
van heffingen die buitenlandse vissersschepen moeten betalen). De visserij biedt daarnaast 
werk aan een bescheiden aantal mensen (12 000 banen, voor het merendeel in de verwerkende 
industrie, hetgeen neerkomt op 2 % van de totale werkgelegenheid in Mauritius). De visserij 
nam in 2010 evenwel 15 % van de totale export van Mauritius voor zijn rekening. De uitvoer 
bestaat hoofdzakelijk uit tonijn in blik en tonijnzijden ("loins"), die bereid worden op basis 
van ingevoerde vis. Sinds begin 2000 vertoont de uitvoer van visserijproducten een stijgende 
lijn.

De referentiehoeveelheid is ten opzichte van de vorige overeenkomst, die in 2007 
afliep,verlaagd van 6500 tot 5500 ton per jaar. Gelet op de behoeften van de Mauritiaanse 
visserij zijn de financiële bijdragen bij de verschillende posten aanzienlijk verhoogd, te weten 
met 365 000 EUR per jaar.

Het nieuwe protocol bevat meer gedetailleerde clausules betreffende opschorting en 
herziening van de betaling van de financiële tegenprestatie, alsook betreffende opschorting 
van de toepassing van het protocol in bepaalde omstandigheden, met name in geval van 
schending van wezenlijke en fundamentele elementen van de mensenrechten en 
democratische beginselen, zoals bepaald in artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou (zie 
de artikelen 7 en 8 van het protocol).

Volgens hoofdstuk IX van de bijlage bij het nieuwe protocol moeten de Europese schepen een 
bepaald aantal Mauritiaanse zeelui in dienst nemen, terwijl deze verplichting volgens het 
vorige protocol voor zeelui uit de ACS-landen in het algemeen gold, zij het dat daaraan 
volgens een aantal zegslieden niet werd voldaan.

Opmerkingen en conclusie van de rapporteur

Mauritius is een eilandstaat in de Indische Oceaan op ongeveer tweeduizend km van de 
zuidoostkust van het Afrikaanse vasteland. Het land heeft 1 313 095 inwoners en omvat de 
Agalega-eilanden, Cargados Carajos (St. Brandon) en Rodrigues. Mauritius maakt samen met 
het nabijgelegen Réunion deel uit van de Mascarenen-archipel. De oppervlakte van het land 
bedraagt 2040 km2 en de kustlijn is 177 km lang. De exclusieve economische zone (EEZ) is 
1,9 miljoen km2 groot.

Het land heeft een president als staatshoofd, maar het wordt bestuurd door de premier en de 
ministers. Mauritius wordt algemeen als een volwaardige democratie beschouwd. Het voldoet 
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aan alle eisen op het gebied van mensenrechten en democratie.

De economie is gebaseerd op suiker, toerisme, textiel en kleding en financiële 
dienstverlening. Sectoren als visverwerking, ICT en onroerend goed zijn in opkomst. Het bbp 
(koopkrachtpariteit) bedraagt 1,29 miljard dollar en het bbp per hoofd 15 000 dollar, waarmee 
Mauritius 82e op de wereldranglijst is. De economische groei bedraagt thans 3,4 % en stijgt 
naar verwachting tot 5,5 % in 2015. De begroting voor 2011 bedroeg naar schatting 2,41 
miljard dollar. De staatsontvangsten uit onder meer belastingen bedroegen 21,7 % van het bbp 
en het financieringstekort was 3,3 %. Slechts 8 % van de bevolking leeft beneden de 
armoedegrens (volgens schattingen uit 2006).

Volgens het landenstrategiedocument 2008-2013, dat de regering van de Republiek Mauritius 
en de Europese Commissie hebben ondertekend, en het nationale indicatieve programma stelt 
de Unie een bedrag van 51 miljoen euro beschikbaar voor macro-economische steun, 
sectorbeleid, -programma's en -projecten op aandachtsgebieden en andere terreinen, alsmede 
een bedrag van 12,4 miljoen euro voor onvoorziene uitgaven, bijvoorbeeld voor noodhulp die 
niet voor financiering uit de EU-begroting in aanmerking komt, bijdragen aan internationale 
initiatieven tot schuldverlichting en compensatie voor fluctuaties in de inkomsten uit export.

De EEZ heeft een redelijke visstand, zowel van pelagische als demersale soorten. De visserij 
omvat de ambachtelijke visserij nabij de kust, de visserij op demersale soorten nabij de 
ondiepten van het Mascarenenplateau en de tonijnvisserij in de westelijke Indische Oceaan.

Mauritius heeft geprofiteerd van de financiële steun van de EU en reders, zoals blijkt uit het 
evaluatierapport.

De nieuwe visserijovereenkomst en het nieuwe protocol beogen een versterking van de
capaciteit van Mauritius om de illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij 
tegen te gaan, met name door verbetering van de infrastructuur voor surveillance en controle 
op de visserij in de EEZ. Tevens zal de overeenkomst belangrijke gevolgen hebben voor de 
budgettaire en politieke stabiliteit van het land. Er moet worden toegezien op de correcte 
besteding van het extra door de Unie betaalde bedrag ter ondersteuning van het beleid van 
Mauritius op het gebied van visserij en maritieme zaken.

Voor de EU betekent het sluiten van de nieuwe visserijovereenkomst en het nieuwe protocol 
een bijdrage aan het behoud van continuïteit in de vangstgebieden die vallen onder 
overeenkomsten in Oost-Afrika, en aan de levensvatbaarheid van Europese bedrijven, 
aangezien het protocol de EU-vaartuigen en de hiervan afhankelijke sectoren een juridisch 
stabiele omgeving en voorspelbaarheid op middellange termijn biedt.

De Commissie verduidelijkt dat de lokale vissers en de Europese vissersschepen in 
afzonderlijke zones zullen opereren (15 mijl-clausule). Bovendien vissen de Mauritianen op 
andere soorten. De vangsten van de Europese schepen zijn van zodanige omvang dat ze geen 
bedreiging inhouden voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de betrokken 
visbestanden. Volgens het wetenschappelijk comité van de Commissie voor de tonijnvisserij 
in de Indische Oceaan is er geen sprake van overbevissing in het betrokken gebied.

Mauritius heeft een goede staat van dienst wat betreft de eerbiediging van de grondrechten en 
de democratische beginselen, aldus het landenstrategiedocument. Ofschoon maatschappelijke 
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organisaties en belanghebbenden inspraak hebben bij kwesties van nationaal belang en in de 
beleidsontwikkeling, verdient vermelding dat verscheidene Mauritiaanse visserijorganisaties 
kritiek hebben geuit op het verloop van de onderhandelingen over de nieuwe 
visserijovereenkomst en het nieuwe protocol. Het behoud van de goodwill en 
geloofwaardigheid van de EU is essentieel voor de opbouw van vertrouwen en een langdurige 
relatie met wederzijds profijt in de regio.

Met de evaluatie van de situatie in de Mauritiaanse visserij die met steun van de Commissie is 
uitgevoerd met het oog op de sluiting van de nieuwe visserijovereenkomst en het nieuwe 
protocol, zijn geen negatieve sociaal-economische en milieueffecten aan het licht gekomen.

De nieuwe visserijovereenkomst en het nieuwe protocol vormen een evenwichtig geheel 
en zijn in het belang van beide partijen, zodat de goedkeuring van het Parlement op zijn 
plaats is.

Overeenkomstig het verzoek in de paragrafen 2 en 3 van de ontwerpwetgevingsresolutie 
dient het Parlement onmiddellijk en volledig geïnformeerd te worden over alle fasen van 
de procedures betreffende de partnerschapsovereenkomst voor visserij en het protocol 
c.q. de verlenging ervan.


