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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har på Den Europæiske Unions vegne ført forhandlinger om en ny 
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken 
Gambia og om en ny gennemførelsesprotokol til partnerskabsaftalen. Disse forhandlinger 
mundede ud i, at der den 19. oktober 2018 blev paraferet et udkast til en partnerskabsaftale 
med tilhørende protokol. Partnerskabsaftalen ophæver den tidligere aftale om fiskeri ud for 
Gambia, som blev indgået mellem regeringen for Republikken Gambia og Det Europæiske 
Fællesskab, og som trådte i kraft den 2. juni 1987.

Det vigtigste formål med den nye aftale er at skabe et tidssvarende grundlag for et strategisk 
partnerskab om fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia, som tager 
hensyn til prioriteterne i den fælles fiskeripolitik efter reformen og dennes eksterne 
dimension. 

Formålet med protokollen er at sætte Den Europæiske Union og Republikken Gambia i stand 
til at arbejde tættere sammen om at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig 
udnyttelse af fiskeressourcerne i Gambias farvande. Formålet med protokollen er desuden at 
give EU-fiskerfartøjer fiskerimuligheder i Gambias farvande inden for grænserne af det 
disponible overskud og under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, 
navnlig fra Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF), og i 
overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og henstillingerne 
fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet 
(ICCAT). I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende kategorier: 28 notfartøjer 
til tunfiskeri, 10 stangfartøjer og 3 trawlere (som fisker efter senegalesisk kulmule – en 
demersal dybhavsfisk). 

Den årlige finansielle modydelse på 550 000 EUR er baseret på:

– et årligt beløb for adgang til fiskeressourcerne i Gambias fiskeriområde på 275 000 EUR 
svarende til en referencemængde for stærkt vandrende arter på 3 300 tons om året 

– støtte til udvikling af Gambias sektorpolitik på 275 000 EUR om året. Denne støtte stemmer 
overens med målene for Gambias nationale politik hvad angår en bæredygtig forvaltning af 
fiskeressourcerne i kyst- og havområderne. 

Forhandlingerne om en ny fiskeripartnerskabsaftale med Gambia er del af Unionens politik 
udadtil i relation til AVS-landene, og der tages navnlig hensyn til Unionens mål vedrørende 
respekt for de demokratiske principper og menneskerettighederne. Den nye aftale og den nye 
protokol omfatter en periode på seks år fra datoen for den midlertidige anvendelse.

Kommissionen vil være bemyndiget til på Unionens vegne at godkende de ændringer af 
protokollen, som skal vedtages af Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til 
partnerskabsaftalen.
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Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 
udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri 
mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambias regering og af protokollen om 
gennemførelse af nævnte partnerskabsaftale godkendes.


