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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en ny fiskeripartnerskabsaftale og en ny 
protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er 
omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken 
Mauritius
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2012)0442),

– der henviser til udkast til en ny fiskeripartnerskabsaftale og en ny protokol om fastsættelse 
af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius 
(0000/2012),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 
2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C7-0000/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A7-0000/2012),

1. godkender indgåelsen af aftalen og den nye protokol;

2. opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra 
møderne i Den Blandede Komité som omhandlet i artikel 9 i aftalen samt det i artikel 3 i 
den nye protokol nævnte flerårige sektorprogram og de respektive årlige evalueringer; 
opfordrer Kommissionen til at fremme deltagelse af Europa-Parlamentets repræsentanter 
som observatører i Den Blandede Komités møder; opfordrer Kommissionen til i den nye 
protokols sidste anvendelsesår og før der indledes forhandlinger om en fornyelse heraf at 
forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig evalueringsrapport om gennemførelsen 
uden unødvendige begrænsninger i forbindelse med adgangen til dette dokument; 

3. anmoder Kommissionen og Rådet om inden for rammerne af deres respektive beføjelser 
straks at underrette Europa-Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende 
den nye protokol og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Republikken Mauritius' regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Forbindelserne på fiskeriområdet mellem EU og Republikken Mauritius blev indledt i 1989. 
De fungerede uden ændringer indtil 2007, men ved udløbet af protokollen for perioden 2003-
2007 kunne parterne ikke nå til enighed om betingelserne for dens fornyelse. Siden har den 
europæiske flåde været nødsaget til at benytte sig af private adgangsordninger. I 2010 
indledtes der fornyede bestræbelser for at nå til enighed, og disse bestræbelser førte til den 
fiskeripartnerskabsaftale med dertil hørende protokol, som Kommissionen paraferede den 23. 
februar 2012. 

Kommissionen har foreslået, at Rådet indgår aftalen og protokollen (COM(2012) 442), som 
indeholder en eksklusivitetsklausul for den europæiske fiskerisektor. Samtidig har den 
forelagt et forslag til Rådets forordning vedrørende fordelingen af fiskerimulighederne blandt 
EU-medlemsstaterne.  For at kunne indgå aftalen og protokollen kræves Europa-Parlamentets 
godkendelse.  

Europa-Parlamentets godkendelse af den nye aftale og den nye protokol afhænger af, om de 
sikrer: 

1) en rimelig økonomisk ordning i betragtning af de foreliggende fiskerimuligheder

2) et grundlag for bevarelse og en bæredygtig forvaltning af de relevante fiskebestande, samt

3) tilstrækkelig støtte og rimelige betingelser for den lokale fiskerisektor. 

Analyse af den nye protokol

De vigtigste elementer i den nye protokol er:

- En årlig finansiel modydelse på 660 000 EUR: a) 357 500 EUR om året svarende til en årlig 
referencemængde på 5 500 tons og b) 302 500 EUR om året svarende til en yderligere 
bevilling, som Unionen betaler til støtte for Mauritius' fiskeri- og havpolitik. 

- Fiskerimuligheder: Der gives fiskeritilladelse til 41 notfartøjer til tunfiskeri og 45 
langlinefartøjer med flydeline med en årlig referencemængde på 5 500 ton. Disse 
fiskerimuligheder vil dog kunne justeres op eller ned ud fra de årlige vurderinger af 
bestandenes tilstand, hvilket vil medføre en tilsvarende justering af den finansielle modydelse. 
Fordelingen af fiskerimulighederne blandt de berørte EU-medlemsstater omhandles i et 
særskilt forslag til Rådets forordning. 

- Forskud og afgifter, der skal betales af rederne: 35 EUR pr. ton tun, som fanges i den 
mauritiske fiskerizone. 

Kommissionen bestilte en forhåndsevaluering i 2010, da den indledte sin undersøgelse af, om 
der var interesse for en ny fiskeriaftale. Der blev ikke påvist negative økonomiske, sociale 
eller miljømæssige virkninger ved den konsekvensanalyse, der blev foretaget. Tværtimod 
påvistes der adskillige positive virkninger af den tidligere aftale, som f.eks. styrkelse af såvel 
den europæiske som den mauritiske fiskerisektor og fordele for lokalbefolkningen. Yderligere 
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hævdedes det, at adgang til fiskerimuligheder i de mauritiske farvande ikke nødvendigvis ville 
føre til en forøgelse af europæiske fartøjers samlede fangster i Det Indiske Ocean, men at det 
snarere ville støtte en bedre geografisk spredning af fiskeriindsatsen. Konklusionen på 
analysen var, at Mauritius' fiskerizone ikke viste særlige tegn på biologisk eller miljømæssig 
sårbarhed. 

Fiskerisektoren yder et forholdsvis begrænset bidrag til det nationale BNP, bidrager i ringe 
omfang til budgetindtægterne (0,1 % af indtægterne i 2010, der for størstedelens 
vedkommende stammer fra adgangsgebyrer betalt af udenlandske fartøjer), og skaffer et 
beskedent antal arbejdspladser (12 000 arbejdspladser, hovedsagelig i forarbejdningssektoren, 
hvilket repræsenterer 2 % af beskæftigelsen i Mauritius). Fiskeindustrien tegnede sig dog i 
2010 for 15 % af den samlede værdi af eksporten fra Mauritius. De eksporterede produkter 
består mest af tun på dåse og tunfiskefileter, der forarbejdes af importerede råvarer. Siden 
begyndelsen af 2000 har der kunnet observeres en stigende tendens i eksporten af 
fiskeriprodukter.

Referencemængden nedsættes fra 6 500 til 5 500 tons pr. år i forhold til den aftale, der udløb i 
2007. Under hensyntagen til behovene i Mauritius' fiskerisektor øges de finansielle 
modydelser under de forskellige udgiftsområder ikke desto mindre betydeligt, idet der betales 
365 000 EUR mere om året. 

Den nye protokol indeholder mere detaljerede klausuler om suspensionen og revisionen af 
den finansielle modydelse og om suspensionen af protokollens gennemførelse under visse 
omstændigheder, navnlig i tilfælde af overtrædelse af væsentlige elementer, hvad angår 
menneskerettighederne og de demokratiske principper, som fastlagt i Cotonou-aftalens artikel 
9 (jf. artikel 7 og 8 i protokollen).

I henhold til kapitel IX i bilaget til den nye protokol skal EU-fartøjer påmønstre et antal 
mauritiske sømænd (i den tidligere protokol omfattede denne forpligtelse AVS-borgere 
generelt; denne forpligtelse blev dog ifølge en række kilder ikke opfyldt).

Ordførerens bemærkninger og konklusioner

Mauritius er et ørige i Det Indiske Ocean ca. 2000 km fra Afrikas sydøstlige kyst. Der er 1 
313 095 indbyggere i øriget, som omfatter øerne Agalega, Cargados Carajos (St. Brandon) og 
Rodrigues. Mauritius er en del af Mascarene-øerne, der også omfatter øen Réunion.  
Mauritius har et areal på 2040 km2 med en kyststrækning på 177 km og en eksklusiv 
økonomisk zone på 1,9 mio. km2.

Statsoverhovedet er en præsident, men den egentlige magt udøves af premierministeren og 
regeringen. Mauritius betragtes i almindelighed som værende fuldt demokratisk. Alle krav
med hensyn til menneskerettigheder og demokrati er opfyldt.

Økonomien er baseret på sukker, turisme, tekstiler og beklædningsgenstande samt finansielle 
tjenesteydelser, og omfatter desuden fiskeforarbejdning, informations- og 
kommunikationsteknologi samt bygge- og hospitalitysektoren. BNP (købekraftsparitet) er på 
1,29 mia. USD, og landet indtager med et anslået BNP pr. indbygger (købekraftsparitet) på 15 
000 USD en 82. plads på verdensplan. Væksten forventes at stige fra de nuværende 3,4 % til 
5,5 % i 2015. Budgettet for 2011 blev anslået til 2,41 mia. USD, skatter og andre indtægter 
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androg ca. 21,7 % af BNP og underskuddet var på 3,3 %. Kun 8 % af befolkningen lever 
under fattigdomsgrænsen (skøn fra 2006).

I henhold til det landestrategidokument, som Republikken Mauritius' regering og Europa-
Kommissionen vedtog for perioden 2008-2013, planlægger EU for så vidt angår det nationale 
vejledende program at stille et beløb på 51 mio. EUR til rådighed for Republikken Mauritius 
til dækning af makroøkonomisk bistand, sektorspecifikke politikker, programmer og projekter 
til støtte for EU-bistandens målsektorer og andre sektorer og et beløb på 12,4 mio. € til 
dækning af uforudsete behov såsom katastrofebistand, når en sådan bistand ikke kan 
finansieres over Fællesskabets budget, bidrag til internationalt godkendte 
gældslettelsesinitiativer og støtte til at afbøde de negative virkninger af ustabilitet i 
eksportindtægterne.

Den eksklusive økonomiske zone har en rimelig bestand af forskellige fisk, herunder 
bundfiskearter og pelagiske arter. Udnyttelsen af fiskeressourcerne omfatter blandt andet 
nærfiskeri omkring øen, offshore fiskeri på Mascarene plateauets og Chagos øgruppens 
fiskebanker samt tunfiskeri i det vestlige Indiske Ocean.

Som det fremgår af forhåndsevalueringen har Mauritius haft gavn af den finansielle 
modydelse fra EU og de finansielle bidrag fra rederne.  

Den nye fiskeripartnerskabsaftale og den nye protokol vil bidrage til at forbedre Mauritius' 
kapacitet med hensyn til bekæmpelse af IUU-fiskeri, navnlig ved at forbedre landets 
infrastruktur til overvågning og kontrol af fiskerivirksomheden i dets eksklusive økonomiske 
zone.   Fiskeriaftalen får også betydelig indflydelse på landets finansielle og politiske 
stabilitet. Det bør sikres, at der føres kontrol med anvendelsen af det beløb, der svarer til den 
yderligere bevilling, som EU betaler til støtte for Republikken Mauritius' fiskeri- og 
havpolitik. 

For EU vil indgåelsen af den nye fiskeripartnerskabsaftale og den nye protokol dels bidrage til 
at bevare kontinuiteten i fiskerizoner, der er omfattet af aftaler i den østafrikanske region, og 
dels styrke de europæiske industriers levedygtighed ved at give EU-fartøjer og de 
erhvervsvirksomheder, der er afhængige af dem, en stabil retlig ramme og perspektiver på 
mellemlang sigt. 

Kommissionen har præciseret, at det lokale fiskerierhverv i medfør af sin sammensætning 
ikke fisker i de farvande, hvor europæiske fiskefartøjer ville få tilladelse til at fiske (15 
sømileklausul). Desuden fisker EU-fartøjer og mauritiske fartøjer efter forskellige arter, og 
EU-fartøjernes fangster er ikke af et sådant omfang, at de ville true bevarelsen og den 
bæredygtige udnyttelse af de pågældende fiskebestande. Ifølge den videnskabelige komité 
under Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean er der ikke tale om overfiskning i 
regionen.  

Mauritius kan ifølge analysen i landestrategidokumentet fremvise gode resultater med hensyn 
til overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder samt af de 
demokratiske principper. Til trods for, at civilsamfundet er blevet hørt regelmæssigt om 
udformningen af de nationale politikker, og at de berørte parter er blevet inddraget, når der 
har været tale om spørgsmål af national interesse, henledes opmærksomheden på, at diverse 
organisationer inden for fiskeriområdet i Mauritius har udtrykt bekymring over den måde, 
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hvorpå forhandlingerne om den nye fiskeripartnerskabsaftale og den nye protokol har udviklet 
sig.   Det er nødvendigt at beskytte EU's gode ry og troværdighed for at skabe tillid og udvikle 
langsigtede og gensidigt fordelagtige forbindelser i området.

Af forhåndsevalueringen af de eksisterende forhold i Mauritius' fiskerisektor med sigte på at 
indgå den nye fiskeripartnerskabsaftale og den nye protokol, som er udarbejdet med støtte fra 
Kommissionen, fremgår det, at konsekvensanalysen ikke påviste nogen negative økonomiske, 
sociale eller miljømæssige virkninger.

Den nye fiskeripartnerskabsaftale og den nye protokol er afbalancerede og er i begge 
parters interesse, hvorfor det henstilles, at Europa-Parlamentet godkender indgåelsen. 

Europa-Parlamentet vil straks og fuldt ud blive holdt underrettet i alle faser af 
procedurerne vedrørende fiskeripartnerskabsaftalen og protokollen og dens 
forlængelse, jf. punkt 2 og 3 i forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.


