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KORT BEGRUNDELSE

Rådet bemyndigede den 16. april 2018 Kommissionen til at indlede forhandlinger med 
Kongeriget Marokko med henblik på at ændre partnerskabsaftalen (der udløb den 14. juli 
2018) og nå til enighed om en ny gennemførelsesprotokol dertil. Den nye fiskeriaftale 
ophæver fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget 
Marokko, der trådte i kraft den 28. februar 2007. På et mere overordnet plan er den 
nuværende partnerskabsaftale et led i forbindelserne mellem EU og Marokko som afspejlet i 
Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber 
og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, som trådte 
i kraft i 2000. 

Disse forhandlinger og de deraf følgende tekster tager fuldt ud hensyn til dommen afsagt af 
Den Europæiske Unions Domstol den 27. februar 2018 i sag C-266/165, hvori det blev 
fastslået, at fiskeriaftalen og den tilhørende protokol ikke finder anvendelse på farvande, der 
støder op til Vestsaharas territorium. Under henvisning til betragtningerne i Domstolens dom 
og i overensstemmelse med de to parters ønsker har det imidlertid været muligt at lade dette 
territorium og de farvande, som støder op til det, omfatte af fiskeripartnerskabet. 

Fra et økonomisk synspunkt er det vigtigt, at EU-flåden udøver sit fiskeri, herunder i disse 
farvande, inden for en sikker retlig ramme. Videreførelsen af fiskeripartnerskabet er også 
afgørende for, at territoriet fortsat kan drage fordel af den sektorstøtte, der er fastsat i aftalen, 
under overholdelse af EU-retten og folkeretten og til gavn for de lokale befolkninger.

Desuden har Det Rådgivende Råd for Højsøflåden ligesom Kommissionen og Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) hørt de berørte befolkninger i Vestsahara for 
at sikre, at disse havde mulighed for at fremsætte bemærkninger om udvidelsen af 
partnerskabet til at omfatte farvandene ud for Vestsahara, og at de nyder godt af 
fiskeriaftalens socioøkonomiske fordele i en udstrækning, der er proportionel med fiskeriet.

Unionen foregriber ikke resultatet af den af FN-ledede politiske proces om Vestsaharas 
endelige status, og har fortsat bekræftet sin tilslutning til tvistbilæggelsen i Vestsahara.

Protokollen dækker en periode på fire år fra datoen for ikrafttrædelsen. Målet med den nye 
aftale er at afspejle principperne i 2009-reformen: god forvaltningspraksis inden for fiskeri og 
bæredygtighed, respekt for menneskerettighederne, gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling. Ændringen af aftalen er også nødvendig for at efterkomme 
Domstolens dom af 27. februar 2018 og skabe retsgrundlaget for anvendelse af aftalen på de 
farvande, der støder op til Vestsaharas territorium. 

Den årlige finansielle modydelse er på 37 000 000 EUR og forhøjes hvert år for i det sidste år 
at nå op på 42 400 000 EUR og fordeler sig på følgende grundlag:

a) en finansiel kompensation til gengæld for EU-fartøjers adgang på 19 100 000 EUR for det 
første år, hvor protokollen anvendes, 20 000 000 EUR det andet år og 21 900 000 EUR det 
tredje og det fjerde år

b) bistand til udvikling af fiskerisektorpolitikken i Kongeriget Marokko på 17 900 000 EUR 
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pr. år for protokollens første anvendelsesår, 18 800 000 EUR det andet år og 20 500 000 EUR 
det tredje og fjerde år. Denne bistand stemmer overens med målene i Kongeriget Marokkos 
nationale politik om bæredygtig forvaltning af fiskeressourcer i kyst- og havområder.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 
Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om 
bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende 
gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen.
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