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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van 
de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de 
Republiek Mauritius over een verlenging van het 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
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05657/2022),

– gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 
Unie en de Republiek Mauritius houdende verlenging van het Protocol tot uitvoering 
van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de 
Republiek Mauritius (05658/2022),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (C9-0166/2022),

– 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 (A9-0211/2022),

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 
Republiek Mauritius.
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TOELICHTING

Achtergrond

De Indische Oceaan is de grootste bron van tonijnvangst voor de EU-vloot (met name 
geelvintonijn en grootoogtonijn). De vangsten van de EU-vloot vertegenwoordigen echter 
slechts 8,9 % van de totale jaarlijkse vangsten. De Republiek Mauritius, gelegen in het 
zuidwestelijke deel van de Indische Oceaan (1,27 miljoen inwoners), heeft een maritieme zone 
van 2,3 miljoen km² en een exclusieve economische zone (EEZ) van 1,86 miljoen km². 
Daarnaast heeft Mauritius met de Seychellen sinds 2011 nog eens 400 000 km² in gezamenlijk 
beheer. De visserijsector in Mauritius biedt direct en indirect werkgelegenheid aan ongeveer 
22 000 personen, waarvan de meerderheid werkzaam is in de visverwerking, en draagt daarmee 
bij aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. In de kleinschalige visserij werken naar 
schatting ongeveer 2 000 ambachtelijke vissers. Het land streeft onder meer naar duurzaamheid 
van de visbestanden op de lange termijn, herstel van het mariene milieu en ontwikkeling van 
kleinschalige aquacultuur. 

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij (POV), die op 21 december 2013 door de 
Europese Unie en Mauritius werd ondertekend, trad op 28 januari 2014 in werking voor een 
periode van 6 jaar en wordt telkens met perioden van drie jaar stilzwijgend verlengd. Het laatste 
Protocol bij de visserijovereenkomst dekte de periode tot 7 december 2021. 

Op 28 september 2021 heeft de Raad een besluit aangenomen tot machtiging van de Europese 
Commissie om onderhandelingen te openen over een nieuw Protocol bij de POV EU-Mauritius 
met de mogelijkheid van een beperkte verlenging van het huidige Protocol om onderbreking 
van de visserijactiviteiten te voorkomen. Toen de toeristische sector instortte werd de economie 
van het land afhankelijk van de activiteiten van de tonijnvaartuigen, die ondanks de mondiale 
crisis bleven vissen en aan de plaatselijke visconservenfabrieken bleven leveren.

Vanwege de beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie en de complexiteit van de 
onderhandelingen zijn de partijen overeengekomen het Protocol 2017-2021 met ten hoogste zes 
maanden te verlengen, conform het genoemde besluit van de Raad. Deze verlenging is 
vastgelegd in een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, die op 6 december 2021 
werd geparafeerd. Deze verlenging is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd 
is voor de voorbereiding van de nieuwe overeenkomst en te garanderen dat de EU-verrezeevloot 
gedurende die tijd in de wateren van Mauritius kan blijven vissen.

Op grond van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Mauritius kan de EU-vloot in 
de Mauritiaanse wateren vissen op tonijn en tonijnachtigen, waarbij de vangstmogelijkheden 
zijn vastgesteld op 4 000 ton per jaar en de vloot mag bestaan uit 40 vaartuigen voor de 
tonijnvisserij met de zegen, 45 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug en maximaal 
20 bevoorradingsvaartuigen. Deze overeenkomst is belangrijk voor de tonijnvloot van de EU 
in de Indische Oceaan en versterkt de betrekkingen tussen de EU en Mauritius. De verlenging 
zou inhouden dat de vangstmogelijkheden naar evenredigheid worden aangepast, namelijk in 
die zin dat de vangstmogelijkheden worden bepaald op 2 000 ton, waartegenover een financiële 
bijdrage van de EU staat van 287 500 EUR, waarvan 177 500 EUR bestemd is voor de 
ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van Mauritius. 
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Standpunt van de rapporteur 

Aan de POV is de afgelopen jaren op bevredigende wijze uitvoering gegeven en het Protocol 
wordt relevant geacht voor de belangrijkste belanghebbenden. Uit de evaluatie achteraf is 
gebleken dat de vangstmogelijkheden in de periode 2018-2020 werden benut door jaarlijks 
gemiddeld 45 vaartuigen (27 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de ringzegen en 
18 kleinschalige beugvisserijvaartuigen), met als uitvalsbasis La Réunion. Voor EU-vaartuigen 
voor de tonijnvisserij met de ringzegen geldt dat 100 % van de EU-vloot die actief is in de 
Indische Oceaan gebruik heeft gemaakt van de vangstmogelijkheden in de Mauritiaanse 
wateren. De visconservenindustrie op Mauritius verwerkt jaarlijks ongeveer 500 000 ton door 
de EU-vloot in de gehele Indische Oceaan gevangen tonijn, hetgeen veel meer is dan het 
gemiddelde van 3 500 ton dat jaarlijks in de Mauritiaanse wateren wordt gevangen. De sector 
biedt werk aan ongeveer 4 000 personen. 67 % daarvan is vrouw. De rapporteur is van mening 
dat bij de tenuitvoerlegging van sectorale steun bijzondere aandacht moet uitgaan naar de rol 
van vrouwen in de visserijsector.

De rapporteur is van mening dat de overeenkomst de Europese Unie en de Republiek Mauritius 
ook in de gelegenheid stelt nauwer te blijven samenwerken aan de bevordering van een 
duurzame exploitatie van de visbestanden in de Mauritiaanse wateren, en bovendien de 
inspanningen van Mauritius om de visserijsector te ontwikkelen ondersteunt, zulks in het belang 
van beide partijen. De overeenkomst draagt ook bij aan de permanente samenwerking met 
Mauritius als strategische partner, gericht op alliantievorming en het behoud van de positie van 
de EU in de regio, met name in de IOTC.

Wat betreft de financiële bijdrage van de EU die bestemd is voor sectorale steun aan de visserij 
lag het zwaartepunt bij monitoring, controle en bewaking, wetenschappelijk onderzoek en 
ondersteuning van het nationale visserijbeheer. Voorts zijn middelen uitgetrokken voor de 
aanschaf van 50 nieuwe vaartuigen voor ambachtelijke visserij, waarmee vooruitgang is 
geboekt bij de uitvoering van de overeenkomst op sectoraal en lokaal niveau.

In het licht van het strategische belang van de POV met Mauritius voor de EU-vissersvloot in 
de Indische Oceaan en om ervoor te zorgen dat de activiteiten kunnen worden voortgezet totdat 
het nieuw overeengekomen Protocol wordt ondertekend en vervolgens ter goedkeuring aan het 
Europees Parlement wordt voorgelegd, steunt de rapporteur de verlenging van het huidige 
Protocol met zes maanden onder dezelfde voorwaarden (pro rata temporis).
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26.6.2022

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

aan de Commissie visserij

inzake het besluit van de Raad over de sluiting, namens de Europese Unie, van de 
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek 
Mauritius over een verlenging van het 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 
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

Rapporteur voor advies: Vlad Gheorghe 

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 28 september 2021 heeft de Raad een besluit1 aangenomen tot machtiging van de Europese 
Commissie om onderhandelingen te openen over een nieuw protocol bij de 
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de regering van de 
Republiek Mauritius en, voor zover zulks nodig is om onderbreking van de visserijactiviteiten te 
voorkomen, over een beperkte verlenging van het huidige protocol bij de overeenkomst (hierna “het 
Protocol 2017-2021” genoemd), dat op 7 december 2021 is verstreken.

In dat besluit van de Raad is bepaald dat indien de onderhandelingen over een nieuw protocol bij 
de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de regering van 
Mauritius meer tijd in beslag nemen dan verwacht2, de Commissie ter voorkoming van een 
onderbreking van de visserijactiviteiten moet pogen een akkoord met de regering van de Republiek 
Mauritius te bereiken over een verlenging van het Protocol 2017-20213 met een beperkte periode 
van ten hoogste zes maanden, terwijl zij blijft pogen om een akkoord te bereiken over een nieuw 
protocol dat strookt met de doelstellingen van het besluit.

Als gevolg van de huidige beperkingen kon de eerste onderhandelingsronde enkel op afstand 
plaatsvinden, en wel op 6 december 2021 in Brussel en Port Louis (Republiek Mauritius). Tijdens 
de bijeenkomst hebben de onderhandelaars van de Europese Unie en de Republiek Mauritius 
vastgesteld dat wegens de complexiteit van de onderhandelingen meerdere rondes nodig zouden 
zijn om de onderhandelingen te kunnen afronden. Daarom zijn beide partijen conform het 
genoemde besluit van de Raad overeengekomen het Protocol 2017-2021 met ten hoogste zes 

1 Besluit van de Raad houdende machtiging om onderhandelingen met de Republiek Mauritius te openen met het 
oog op het sluiten van een uitvoeringsprotocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de 
Europese Unie en de Republiek Mauritius (11508/21).
2 Met name wegens de huidige gezondheidssituatie die wereldwijd is ontstaan door de COVID-19-pandemie.
3 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 (PB L 279 van 
28.10.2017, blz. 3).
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maanden te verlengen. Deze verlenging is vastgelegd in een overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling, die op 6 december 2021 is geparafeerd.

Om te voorkomen dat de visserijactiviteiten van de vloot van de Europese Unie die in de wateren 
van de Republiek Mauritius actief is, al te ingrijpend worden onderbroken, moet zo spoedig 
mogelijk een besluit van de Raad tot goedkeuring van de overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling worden aangenomen, zodat de overeenkomst door de partijen kan worden 
ondertekend en de visserijactiviteiten zo spoedig mogelijk kunnen worden hervat.

De Commissie stelt dan ook voor dat de Raad machtiging verleent voor de ondertekening en 
voorlopige toepassing van de briefwisseling die een verlenging van het Protocol 2017-2021 met ten 
hoogste zes maanden mogelijk maakt.

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling heeft tot doel de toepassing van het Protocol 
2017-2021 te verlengen om, binnen de grenzen van het beschikbare overschot, aan vaartuigen van 
de Europese Unie vangstmogelijkheden in de Mauritiaanse wateren te kunnen blijven toekennen 
overeenkomstig wetenschappelijke adviezen en de aanbevelingen van de Commissie voor de 
tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC). Voorts wordt beoogd om in het belang van beide 
partijen de samenwerking tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Mauritius te 
blijven versterken met het oog op de instelling van een partnerschapskader voor de ontwikkeling 
van een duurzaam visserijbeleid en de verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de 
visserijzone van de Republiek Mauritius.

Het Protocol 2017-2021 bood de EU-vloot de mogelijkheid om in de Mauritiaanse wateren op tonijn 
en tonijnachtigen te vissen binnen jaarlijkse indicatieve vangstmogelijkheden van 4 000 ton. De 
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot verlenging van het protocol met maximaal zes 
maanden voorziet in indicatieve vangstmogelijkheden van 2 000 ton en bepaalt dat de financiële 
tegenprestatie van de EU voor de toegang tot de wateren dienovereenkomstig moet worden 
aangepast zoals bepaald in punt 4 van deze toelichting.

De financiële tegenprestatie van de Europese Unie voor zes maanden bedraagt 287 500 EUR, 
berekend op basis van:
a) een bedrag voor de toegang tot de visbestanden voor de in het protocol genoemde categorieën 
ten belope van 110 000 EUR voor de duur van de verlenging van het protocol;
b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Republiek Mauritius ten 
bedrage van 110 000 EUR voor de duur van de verlenging van het protocol. Deze steun beantwoordt 
aan de doelstellingen van het nationale beleid inzake duurzaam beheer van de maritieme 
visbestanden van de Republiek Mauritius gedurende de hele looptijd van de verlenging van het 
protocol;
c) steun voor de ontwikkeling van het maritiem beleid en de oceaaneconomie ten bedrage van 
67 500 EUR.
Het bedrag van de vastleggings- en de betalingskredieten wordt in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure vastgesteld, onder meer voor de reservelijn voor protocollen die bij het begin 
van het jaar nog niet in werking zijn getreden4.

De briefwisseling over de verlenging bevat ook een clausule inzake de evenredige verlaging van dit 
bedrag ingeval de onderhandelingen over de vernieuwing van het protocol ertoe leiden dat een 
nieuw protocol wordt ondertekend en vervolgens in werking treedt voordat de periode van 

4 In overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken 
(2013/C 373/01).
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verlenging met zes maanden waarop de briefwisseling betrekking heeft, is afgelopen. 

******

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie visserij de goedkeuring aan te 
bevelen van het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de 
Europese Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 
Unie en de Republiek Mauritius over een verlenging van het 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.
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