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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de 

Unie van de Comoren 

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad (14423/2017), 

– gezien de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap 

en de Unie van de Comoren1, 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en 

artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (C8-0447/2017), 

– gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...2 over het ontwerp van besluit, 

– gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking (A8-0058/2018), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad; 

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 

Unie van de Comoren. 

 

                                                 
1 PB L 290 van 20.10.2006, blz. 7. 
2 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(0000)0000. 
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TOELICHTING 

De Unie van de Comoren bestaat uit drie eilanden in het westen van de Indische Oceaan, voor 

de oostkust van Afrika. Bij de eilandengroep, die sinds 1975 onafhankelijk is, hoort ook nog 

een vierde eiland, Mayotte, dat voor de Franse soevereiniteit heeft gekozen. 

 

Volgens gegevens uit 2013 tellen de Comoren circa 734 000 inwoners. Gezien de historische 

context, politieke instabiliteit en moeilijke toegang tot hulpbronnen behoren de Comoren tot 

de minst ontwikkelde landen, met een economie die sterk afhankelijk is van buitenlandse 

subsidies en technische bijstand. 

 

De visserij is de op één na belangrijkste sector van het land, na de landbouw, en wordt 

beschouwd als van strategisch belang. Zij is goed voor 10 % van de werkgelegenheid en 8 % 

van het bbp (gegevens van 2013). Uit deze percentages blijkt echter dat de sector een minder 

belangrijke rol is gaan spelen voor zowel de werkgelegenheid als de economie, als gevolg van 

de gevoeligheid voor externe factoren – alle nationale visserijactiviteiten (8 000 vissers) zijn 

ambachtelijk en kleinschalig, en er wordt gebruikgemaakt van kleine bootjes van glasvezel 

van 6 tot 7 meter lang met een motorcapaciteit van maximaal 25 pk en zeer bescheiden 

technische middelen, of van kano's zonder motor. 

 

De visbestanden die in de EEZ van de Comoren kunnen worden geëxploiteerd – voornamelijk 

grote pelagische vissoorten (tonijn en zwaardvis) – worden geschat op 33 000 ton per jaar, 

maar de door de lokale vissers gerealiseerde jaarlijkse vangsten bedragen zo'n 16 000 ton. De 

rest van de vis wordt door buitenlandse industriële vloten geëxploiteerd, en elders aangeland. 

De verwerking van de vis, met inbegrip van de vangsten van de lokale vissers, vindt eveneens 

buiten de Comoren plaats. 

 

De bilaterale visserijbetrekkingen tussen de Europese Unie (en haar voorgangers) en de 

Comoren gaan terug tot 1988. Sinds 2006 worden deze betrekkingen echter gereguleerd door 

een partnerschapsovereenkomst inzake visserij, waarvan de financiële tegenprestaties uit twee 

verschillende onderdelen bestaan: toegang tot de visbestanden enerzijds en sectorale steun en 

ontwikkeling van de lokale capaciteiten anderzijds. 

 

De onderhavige overeenkomst omvat een totale financiële tegenprestatie van 1 845 750 EUR, 

waarvan circa 49 % bestemd is voor sectorale steun. Op grond van deze overeenkomst zijn 45 

vergunningen voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de ringzegen en 25 voor vaartuigen 

voor de visserij met de drijvende beug toegekend (verdeeld tussen Spanje, Frankrijk en 

Portugal). Deze overeenkomst verplichtte EU-vaartuigen die in het kader daarvan hun 

activiteiten beoefenden een minimumaantal Comorese personeelsleden in dienst te hebben, en 

omvatte een exclusiviteitsclausule met betrekking tot de soorten waarop mocht worden gevist. 

 

Ongeacht de in de overeenkomst en het bijbehorende protocol vastgelegde voorwaarden, werd 

de tenuitvoerlegging ervan gehinderd door verschillende factoren – met name piraterij – die 

ertoe leidden dat deze visserijvergunningen niet werden benut. Voorts waren de Comoren 

betrokken bij handelingen die in strijd zijn met de verordening betreffende illegale, 

ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij), voornamelijk door omvlagging toe 

te staan bij vloten die betrokken zijn bij IOO-visserij, met als gevolg dat de EU de Comoren 

er in oktober 2015 voor waarschuwde dat het zou kunnen worden aangemerkt als een niet-
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meewerkend land – wat in mei en juni 2017 daadwerkelijk gebeurde (toen het land een 'rode 

kaart' kreeg). 

 

Aangezien de Comorese autoriteiten tijdens deze gehele procedure een reactie schuldig zijn 

gebleven, stellen de Commissie en de Europese Raad voor deze overeenkomst op te zeggen. 

 

De rapporteur is het daar over het algemeen mee eens, maar acht het wel van belang dat twee 

zaken in ogenschouw worden genomen: de nijpende maatschappelijke situatie in de Comoren; 

en enkele door VN-organen uitgevoerde evaluaties, waarin kritiek wordt geuit op de 

machtspositie van de EU bij het opstellen van de overeenkomsten en het vaststellen van de 

visprijzen (de EU betaalt minder dan de geschatte groothandelsprijs voor tonijn), en die 

aantonen dat de partnerschapsovereenkomsten hebben gefaald wat betreft het steunen van de 

ontwikkeling van de lokale sector. 

 

De rapporteur wil er inderdaad op wijzen dat het in de bijna dertig jaar dat er 

visserijovereenkomsten bestaan tussen de EU en de Comoren – met inbegrip van een 

samenwerkings- en ontwikkelingscomponent ten aanzien van de lokale sector – niet is gelukt 

tastbaardere resultaten te boeken in de ontwikkeling van de Comorese visserijsector, evenmin 

wat betreft het niveau van de monitoring- en bewakingcapaciteit en van de wetenschappelijke 

ontwikkeling of technische opleiding van vissers en waarnemers. 

 

Gezien deze evaluatie is het noodzakelijk in deze resolutie enkele voorstellen te doen die 

kunnen bijdragen tot de continuïteit van de ontwikkelingssteun en de verbetering van de 

visserijomstandigheden op de Comoren, van de visserijgerelateerde activiteiten en van de 

kwaliteit van leven van de vissers en de visserijgemeenschappen. 

 

Zo is het in de huidige context van de samenwerking tussen de EU en de Comoren, en met 

name de ontwikkelingssamenwerking, van belang dat het beleid van de EU en haar lidstaten 

ten aanzien van de Comoren gericht is op de strategische prioriteiten, aangezien de 

visserijsector in deze prioriteiten centraal staat. Zo moet de EU overschrijvingen blijven 

bevorderen die de Comoren onder meer in staat stellen om: 

 het bestuurs- en beheerstelsel van de visserij vanuit juridisch oogpunt te verbeteren wat 

betreft de institutionele structuur, personele middelen (vissers, wetenschappers, 

inspecteurs enz.), en de culturele en handelswaarde van de traditionele Comorese visserij; 

 hun capaciteiten te ontwikkelen op het vlak van wetenschap en toezicht, 

kustbescherming, inspectie en kwaliteitsbewaking en -controle;  

 koel-, distributie- en verwerkingsstructuren voor de vis te ontwikkelen of renoveren; 

 aanlandings- en veiligheidsstructuren in havens en op pieren te bouwen en versterken; 

 de vernieuwing van de kleinschalige vloot te bevorderen, in termen van veiligheid, de 

lengte van het verblijf op zee en de vangstcapaciteit. 

 

De rapporteur is van oordeel dat overeenkomsten inzake duurzame visserij tussen de EU en 

derde landen wederzijdse voordelen moeten opleveren, met als prioriteit meer zeggenschap 

van derde landen over hun eigen visserij, de ontwikkeling van visserijgerelateerde 

economische activiteiten en de bescherming van maritieme hulpbronnen, 

visserijgemeenschappen en werknemers in de visserijsector. Deze ontwikkeling – en niet het 

uitsterven van de visbestanden – is de meest doeltreffende en geschikte manier om IOO-

visserij tegen te gaan. 
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De rapporteur wenst dat het Europees Parlement onverwijld op de hoogte wordt gehouden 

van eventuele ontwikkelingen in deze procedure. 
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21.2.2018 

ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

aan de Commissie visserij 

inzake het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de 

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van 

de Comoren 

(14423/17 – C8-0447/2017– 2017/0241(NLE)) 

Rapporteur voor advies: Norbert Neuser 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO-)visserij wordt in brede kring erkend als een 

groot ecologisch, economisch en maatschappelijk probleem. Het vormt een grote bedreiging 

voor mariene ecosystemen, benadeelt verantwoordelijke vissers en leidt tot een verstoring van 

de markt voor vis, schaal- en schelpdieren. Het bestrijden van IOO-visserij is cruciaal om tot 

een duurzaam beheer van de wereldwijde visserij te komen. 

Ontwikkelingslanden zijn bijzonder kwetsbaar voor IOO-visserij. Aangezien deze landen een 

beperkte capaciteit hebben voor controle en toezicht op hun wateren zijn IOO-vissers juist 

daar vaak actief waardoor het beheer van die visserijsectoren verder gedestabiliseerd raakt. 

Zwak bestuur en een grote mate van IOO-visserij gaan vaak samen. Ten slotte berooft IOO-

visserij ontwikkelingslanden van hun inkomsten en voedselvoorziening. 

Een aantal internationale instrumenten vormt de basis voor de strijd tegen IOO-visserij. Wat 

deze instrumenten gemeen hebben, is dat de primaire verantwoordelijkheid bij de kuststaat 

ligt om toe te zien op de naleving van de wet op visserijactiviteiten in zijn wateren, 

onverminderd de verplichting van vlaggenstaten om de nodige zorgvuldigheid in acht te 

nemen. 

De strijd tegen IOO-visserij is tevens een prioriteit op de agenda voor 

ontwikkelingssamenwerking, zoals ook blijkt uit duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 

("SDG 14") over de instandhouding en het duurzame gebruik van de oceanen, zeeën en 

mariene hulpbronnen met het oog op duurzame ontwikkeling. In SDG 14, streefdoel 4 wordt 

ervoor gepleit een halt toe te roepen aan overbevissing, IOO-visserij en destructieve 

visserijpraktijken. 

Daarnaast heeft het Europees Parlement in diverse resoluties consistent gewezen op de 

noodzaak van verdere maatregelen tegen alle vormen van IOO-visserij. In deze context heeft 
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de Europese Unie Verordening (EG) nr. 1005/2008 vastgesteld ("de IOO-verordening"), die 

een procedure met meerdere stappen omvat, waaronder dialoog, om landen die niet 

meewerken aan te pakken.  

De rapporteur is tevreden met de uitleg van de Commissie waarom de procedure voor derde 

landen die niet meewerken uit hoofde van de IOO-verordening op de Comoren moet worden 

toegepast, en schaart zich dan ook achter het voorstel om de visserijovereenkomst met dit 

land op te zeggen. 

Wel is de rapporteur er voorstander van om de politieke dialoog met de autoriteiten van de 

Comoren voort te zetten, met een beter beheerde visserijsector van dit land tot gevolg. De 

rapporteur pleit tevens voor een heroriëntering van de steun die dit land via andere 

financieringsinstrumenten van de Unie ontvangt zodat de bevolking niet de dupe wordt van de 

ontstane situatie. 

 

****** 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij de 

aanbeveling te doen dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan het voorstel voor een 

besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren. 
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