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KORTFATTAD MOTIVERING

Det innevarande partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och 
Islamiska republiken Mauretanien (nedan kallat partnerskapsavtalet) antogs den 
30 november 20061. 

Syftet med protokollet är att erbjuda fiskemöjligheter för EU:s fartyg i mauretanska vatten, 
inom ramen för det tillgängliga överskottet, med beaktande av tillgängliga vetenskapliga 
bedömningar, särskilt från Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf), och med 
beaktande av vetenskapliga utlåtanden och rekommendationer från Internationella 
kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Syftet är också att stärka 
samarbetet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien (nedan kallad 
Mauretanien) och att inrätta ett partnerskap som kan fungera som ram för utvecklingen av 
en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i 
Mauretaniens fiskezon, i båda parters intresse.

Det senaste protokollet2 om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska 
ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet trädde i kraft den 16 november 2015 och löpte 
ut den 15 november 2019. Protokollet har ändrats två gånger (genom kommissionens beslut 
(EU) 2017/4513 och kommissionens beslut (EU) 2017/13734).

I avvaktan på att förhandlingarna om en förlängning av partnerskapsavtalet och det 
tillhörande protokollet ska slutföras har kommissionen, på grundval av ett tillstånd från rådet, 
på Europeiska unionens vägnar förhandlat fram ett avtal genom skriftväxling med 
Mauretanien om förlängning med ett år av protokollet till partnerskapsavtalet. Avtalet genom 
skriftväxling undertecknades den 13 november 2019.

Syftet med skriftväxlingen är att EU och Mauretanien ska kunna fortsätta att samarbeta för att 
främja en politik för hållbart fiske, ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Mauretaniens 
vatten och göra det möjligt för EU-fartygen att fiska i dessa vatten. 

Den ordning som gällde under protokollets sista år kommer att förlängas på samma villkor 
i högst ett år. 

Den årliga ekonomiska ersättningen har fastställts till 61 625 000 euro för en period på högst 
ett år i förbindelse med förlängningen, på grundval av följande: 

a)  Ett årligt belopp för tillträde till fiskeresurserna för de kategorier som 
fastställs i protokollet, vilket uppgår till 57 500 000 euro under den tid som 
protokollets förlängning är i kraft5. 

1 EUT L 343, 8.12.2006, s. 1. 
2 EUT L 315, 1.12.2015, s. 3.
3 EUT L 69, 15.3.2017, s. 34.
4 EUT L 193, 25.7.2017, s. 4.
5 Genom kommissionens beslut (EU) 2017/451 av den 14 mars 2017 godkändes, på Europeiska unionens vägnar, 
vissa ändringar till protokollet, särskilt införandet av en ny fiskekategori för frystrålare som fiskar efter 
senegalkummel, de fiskevillkor som kommer att gälla för den nya fiskekategorin och en ökning av den 
ekonomiska ersättningen för tillträdet. Dessa ändringar har förts in i bilaga 5 till protokollet från den 
gemensamma kommitténs möte den 15–16 november 2016. 
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b)  Stödet till utvecklingen av Mauretaniens sektoriella fiskeripolitik uppgår till 
4 125 000 euro per år. Detta stöd bidrar till uppnåendet av de mål som Mauretanien 
fastställt inom sin nationella politik för hållbar förvaltning av landets inlandsfiske-
 och havsfiskeresurser under hela den tid som protokollet är i kraft.

I skriftväxlingen om förlängningen anges också en klausul om proportionell minskning om 
förhandlingarna om förlängning av partnerskapsavtalet och det tillhörande protokollet skulle 
avslutas med ett undertecknande som leder till att de blir tillämpliga före utgången av den 
ett år långa förlängning som är föremål för skriftväxlingen.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom 
skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om 
förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den 
ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan 
Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 
15 november 2019.


