
PA\1193969DA.docx PE644.820v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Budgetudvalget

2019/0210(NLE)

7.1.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Budgetudvalget

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling 
mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om 
forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den 
finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem 
Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der 
udløber den 15. november 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

Ordfører for udtalelse: Francisco Guerreiro



PE644.820v01-00 2/4 PA\1193969DA.docx

DA

PA_Leg_Consent



PA\1193969DA.docx 3/4 PE644.820v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Den nuværende fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske 
Republik Mauretanien (i det følgende benævnt "partnerskabsaftalen") blev vedtaget den 30. 
november 20061. 

Formålet med protokollen er at give EU-fartøjer fiskerimuligheder i Mauretaniens 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 videnskabelige rådgivning og 
henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i 
Atlanterhavet (ICCAT). Formålet er også at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union 
og Den Islamiske Republik Mauretanien med henblik på at skabe en partnerskabsramme for 
udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Den Islamiske Republik Mauretaniens fiskerizone i begge parters interesse.

Den seneste protokol2 om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, 
der er omhandlet i partnerskabsaftalen, trådte i kraft den 16. november 2015 og udløb den 15. 
november 2019. Denne protokol er blevet ændret to gange (ved Kommissionens afgørelse (EU) 
2017/4513 og ved Kommissionens afgørelse (EU) 2017/13734).  

I afventning af afslutningen af forhandlingerne om fornyelse af partnerskabsaftalen og 
protokollen har Kommissionen på grundlag af et mandat fra Rådet og på Den Europæiske 
Unions vegne ført forhandlinger med Den Islamiske Republik Mauretanien om en aftale i form 
af brevveksling om forlængelse af protokollen til partnerskabsaftalen med et år. Aftalen i form 
af brevveksling blev undertegnet den 13. november 2019.

Målet for brevvekslingen er at give Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik 
Mauretanien mulighed for at fortsætte samarbejdet om at fremme en bæredygtig fiskeripolitik 
og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i de mauretanske farvande samt at gøre det 
muligt for EU-fartøjer at fiske i disse farvande. 

Den ordning, som har været gældende i protokollens sidste år, videreføres på samme betingelser 
for en periode på højst et år. 

Den årlige finansielle modydelse beløber sig for en periode på højst et år i forbindelse med 
forlængelsen til 61 625 000 EUR baseret på: 

a)  et årligt beløb for adgang til fiskeressourcerne for de kategorier, der er fastsat i 
protokollen, på 57 500 000 EUR under forlængelsen af protokollen5; 

1 EUT L 343 af 8.12.2006, s. 1. 
2 EUT L 315 af 1.12.2015, s. 3.
3 EUT L 69 af 15.3.2017, s. 34.
4 EUT L 193 af 25.7.2017, s. 4.
5 Ved Kommissionens afgørelse (EU) 2017/451 af 14. marts 2017 blev der på Den Europæiske Unions 

vegne godkendt visse ændringer af protokollen, navnlig indførelsen af en ny fiskerikategori for 
frysetrawlere, som fisker efter senegalesisk kulmule, de gældende fiskeribetingelser for denne nye 
kategori og forhøjelsen af den finansielle modydelse for adgang. Disse ændringer blev optaget i bilag 5 
til protokollen for mødet i Den Blandede Komité den 15. og 16. november 2016. 
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b)  støtten til udviklingen af Den Islamiske Republik Mauretaniens fiskerisektorpolitik på 
4 125 000 EUR om året. Denne støtte stemmer overens med målene for den nationale 
politik hvad angår en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i kyst- og 
havområderne i hele protokollens gyldighedsperiode.

Brevvekslingen om forlængelsen rummer ligeledes en bestemmelse om forholdsmæssig 
nedsættelse, i tilfælde af at forhandlingerne om fornyelse af partnerskabsaftalen og den 
tilhørende protokol fører til, at disse undertegnes og efterfølgende træder i kraft inden udløbet 
af den etårige forlængelse, som er genstand for brevvekslingen.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 
udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den 
Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om 
fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik 
Mauretanien, der udløber den 15. november 2019.


