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KORTFATTAD MOTIVERING

Kiribati är ett avlägset beläget Stillahavsland som består av 33 glest utspridda öar, varav 21 är 
bebodda. Även om den totala landytan endast är 726 km2, har landet den största exklusiva 
ekonomiska zonen av alla östater i Stillahavsområdet.

Kiribati är en demokratisk republik. Landets näringsliv stöter på samma betydande hinder 
som andra atollstater. Dess BNP ökar med cirka 2–3 procent per år. Landets BNP per capita, 
1 047 euro, är en av de lägsta bland parterna i Nauru-avtalet (PNA), och Kiribati klassificeras 
som en minst utvecklad AVS-stat. Utmaningar för den ekonomiska utvecklingen är landets 
storlek, avlägsna belägenhet och geografiska splittring, ofruktbar jord, begränsade resurser att 
utnyttja och en växande befolkning.  Kiribatis utvecklingsplan 2008–2011 var inriktad på att 
förbättra de ekonomiska villkoren på de yttre öarna, öka tillgången till hälso- och 
sjukvårdstjänster och ta itu med klimatförändringarna.

Kiribati är kraftigt beroende av licensavgifter från fjärrfiskenationer, som står för 23–
30 procent av statens inkomster, samt penningöverföringar från kiribatier som är anställda 
utomlands, framför allt som sjömän. Fisket är också viktigt för självförsörjningen: 80 procent 
av hushållen fiskar. Fiskesektorn står för cirka 10 procent av BNP. 

Även om Kiribati drar nytta av regionala utvecklingsinitiativ står fisket utanför den tionde 
Europeiska utvecklingsfondens landstrategidokument och nationella vägledande program för 
Kiribati. Stöd till fiske ges i stället som sektorspolitiskt stöd i de gällande partnerskapsavtalen 
om fiske. För närvarande bedrivs det inte någon handel med fiskeprodukter mellan Kiribati 
och EU, men landet har framtida ambitioner på att handla med färska tonfiskfiléer.

Utvärderingen av förslaget till nytt protokoll

De viktigaste delarna av det föreslagna nya protokollet följer linjerna för protokollet för 
2007–2012 som löpt ut. Den efterhandsutvärdering som kommissionen låtit en extern konsult 
göra visar på styrkorna och svagheterna i det tidigare protokollet, och det är därför lämpligt 
att utvärdera det nuvarande förslaget.

Vad gäller fiskemöjligheterna ska tillstånd enligt det föreslagna protokollet ges till fyra 
notfartyg för tonfiskfiske och sex långrevsfartyg. Det årliga beloppet för tillträdet till Kiribatis 
exklusiva ekonomiska zon har fastställts till 975 000 euro motsvarande en 
referensfångstmängd på 15 000 ton tonfisk per år. Ett belopp på 350 000 euro har beviljats 
den sektoriella fiskeripolitiken.

Det årliga belopp (undantaget de ytterligare avgifter som fartygsägarna ska betala) som EU 
betalar för tillträdet till Kiribatis exklusiva ekonomiska zon är fortfarande 65 euro per ton, 
medan beloppet för den sektoriella fiskeripolitiken nästan har fördubblats, från 62 400 euro 
per år i det föregående protokollet till 116 666 euro per år i förslaget till protokoll.

I efterhandsutvärderingen beskrivs några av svagheterna i det föregående protokollet: den 
gemensamma kommittén sammanträdde inte förrän 2011, utbetalningarna av det ekonomiska 
stödet till den sektoriella politiken har släpat efter under senare år, Kiribati har inte kunnat 
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lägga fram kontrollintyg och observatörersrapporter för fartygsägarna och inget har egentligen 
gjorts för att grunda gemensamma företag eller landa fångsterna på plats för förädling. 

Parterna i Nauru-avtalet (PNA)

Föredraganden är djupt oroad över att det föreslagna protokollet inte är förenligt med vissa av 
bestämmelserna i Nauru-avtalet. Detta avtal är ett bindande regionalt avtal som undertecknats 
av åtta östater i utveckling i Stillahavsområdet, bland annat Kiribati. Avtalets huvudsakliga 
mål är att samordna och harmonisera förvaltningen av östaternas fiske, som de är mycket 
beroende av.

Parterna i Nauru-avtalet har godkänt flera genomförandeprotokoll och genomförandeåtgärder 
enligt vilka överenskomna villkor ska tillämpas på samtliga utländska fiskefartyg som fiskar i 
de exklusiva ekonomiska zonerna tillhörande de länder som är parter i Nauru-avtalet. Dessa 
villkor omfattar till exempel bestämmelser om vad för slags fångst som ska behållas ombord, 
vilka områden som är stängda för fiske med anordningar som samlar fisk, bestämmelser om 
att en observatör alltid ska finnas ombord samt att det är obligatoriskt att använda sig av 
dagsplaneringen för fiskefartyg (Vessel Day Scheme (VDS)), en förvaltningsmekanism för 
fiskeansträngning som utvecklats av parterna. I dagsplaneringen fastställs antalet 
fiskeansträngningsdagar för parterna i Nauru-avtalet samt ett minimibelopp på 5 000 US-
dollar per fiskedag som ska tillämpas på utländska fiskefartyg från och med 2012. 

Det faktum att det protokoll som EU och Kiribati enats om inte överensstämmer med 
dagsplaneringen förorsakar stora spänningar, både mellan EU och vissa östater i 
Stillahavsområdet och mellan Kiribati och andra östater i Stillahavsområdet. De senare har 
uttryckt en oro över att EU handlar i ond tro och skadar den regionala solidariteten.

Föredraganden anser att samarbetet mellan östaterna i Stillahavsområdet gällande 
förvaltningen av tonfiskfisket i deras vatten måste uppmuntras och inte undermineras. Tonfisk 
är nästan den enda resurs som näringslivet på dessa öar kan dra nytta av. Det är därför oerhört 
viktigt för dessa östaters överlevnad att tonfiskresurserna förvaltas och bevaras gemensamt. 
Detta innebär att fiskeavtal som tredjeländer, bland annat EU, undertecknat med dessa länder 
till fullo bör respektera bestämmelserna i regionala och lokala avtal och åtgärder.

Om Kiribati undertecknar det föreslagna protokollet med EU skulle landet bryta mot Nauru-
avtalet. EU, å sin sida, skulle möjligtvis handla i strid mot principerna i den konsekventa 
politiken för utveckling och underminera sin egen trovärdighet som en samarbetspartner i hela 
regionen då den inte ser till att dess fiskepolitik är förenlig med den politik som 
undertecknarna av Nauru-avtalet kommit överens om. På så sätt skulle EU undergräva den 
regionala integrationen. 

Föredraganden föreslår därför att parlamentet inte ger sitt godkännande till att protokollet 
ingås. Han uppmanar kommissionen att inleda nya förhandlingar om protokollet och i 
protokollet införliva alla bestämmelser i regionala och lokala avtal och åtgärder som är 
bindande för Kiribati.
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Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå att 
ingåendet av avtalet inte godkänns.


