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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

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))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12928/2019),

– der henviser til 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 (12927/2019),

– 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 (C9-0175/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelse fra Budgetkontroludvalget,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0088/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Islamiske Republik Mauretaniens 
regering og parlament.
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BEGRUNDELSE

Baggrund: 

Fiskeripartnerskabsaftalen med Mauretanien giver betydelige muligheder for fiskeri efter 
demersale og pelagiske arter samt tun og stærkt vandrende arter for EU-flåden. EU har indgået 
et netværk af bilaterale partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri i Atlanterhavet ud for 
Vestafrika, nemlig med Marokko, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Liberia og Elfenbenskysten. 

Kommissionen foretog i 2018-2019 en ex post-evaluering af den nuværende protokol til 
fiskeripartnerskabsaftalen med Mauretanien samt en ex ante-evaluering af en eventuel fornyelse 
af protokollen, hvori det blev konkluderet, at EU's fiskerisektor var stærkt interesseret i fiskeri i 
mauretansk farvand, og at en fornyelse af protokollen ville bidrage til at styrke tilsynet, kontrollen 
og overvågningen og bidrage til en bedre forvaltning af fiskeriet i regionen. For EU er det vigtigt 
at opretholde et instrument, der muliggør et vidtgående sektorsamarbejde med en større partner 
inden for havforvaltning på subregionalt plan på grund af udstrækningen af det fiskeriområde, den 
har under sin jurisdiktion. 

Den 8. juli 2019 vedtog Rådet et mandat om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at 
indlede forhandlinger om fornyelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Den 
Islamiske Republik Mauretanien og af den tilhørende gennemførelsesprotokol om fastsættelse 
af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse, der udløb den 15. november 2019.

I henhold til mandatet bør Kommissionen i tilfælde af, at forhandlingerne om en ny 
partnerskabsaftale og tilhørende protokol om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Mauretanien 
tager længere tid end forventet og med henblik på at undgå en langvarig afbrydelse af 
fiskeriet, have mulighed for at aftale en etårig forlængelse af den gældende protokol med 
Mauretanien, mens man fortsætter bestræbelserne på at nå til enighed om en ny 
partnerskabsaftale og tilhørende protokol om bæredygtigt fiskeri i overensstemmelse med de 
mål, der er fastsat i mandatet.

På grund af forhandlingernes komplekse karakter blev begge parter enige om at forlænge den 
nuværende protokol i maksimalt et år. De fastsatte forlængelsen ved en aftale i form af 
brevveksling, som de paraferede den 4. september 2019 i Bruxelles. Forlængelsen 
forhindrede, at EU-fartøjerne blev nødt til at indstille fiskeriet efter protokollens udløb i 
november 2019. Den er gældende for en periode på højst et år. Det er nu op til Europa-
Parlamentet at vurdere, om det vil godkende forlængelsen.

Protokollen giver fiskerimuligheder for følgende kategorier:

* Fartøjer, som fisker efter krebsdyr, med undtagelse af languster og krabber: 5 000 ton 
og 25 fartøjer

* Trawlere (uden fryseanlæg) og langlinefartøjer med bundline til fiskeri efter 
senegalesisk kulmule: 6 000 ton og 6 fartøjer

- Trawlere (med fryseanlæg), som fisker efter senegalesisk kulmule: (kulmule: 3 500 
ton, blæksprutte: 1 450 ton, sepiablæksprutte: 600 ton)

* Fartøjer, som fisker andre demersale arter end kulmule, med andre redskaber end 
trawl: 3 000 ton og 6 fartøjer
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* Notfartøjer til tunfiskeri: 12 500 ton (referencemængde) og 25 fartøjer
* stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer: 7 500 ton (referencemængde) og 

15 fartøjer
* Frysetrawlere til pelagisk fiskeri: 225 000 ton (med en tilladt overskridelse på højst 

10 %) og 19 fartøjer
* Fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri: 15 000 ton (fratrækkes mængden for 

fiskerikategori 6 hvis anvendt) og 2 fartøjer.

Finansiel modydelse

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
(b) støtte til udviklingen af fiskerisektorpolitikken i Mauretanien med et årligt beløb på 
4 125 000 EUR for at hjælpe landet med at opfylde målene i sin nationale politik for 
bæredygtig forvaltning af kontinentale og marine fiskeressourcer.

Ordførerens holdning

Fiskeriaftalen med Mauretanien er den vigtigste af EU's nuværende fiskeriaftaler med tredjelande. 
Den første aftale blev undertegnet for mere end 30 år siden, og den giver på nuværende tidspunkt 
fiskerimuligheder for op til 58 fartøjer fra følgende lande: Spanien, Italien, Portugal, Nederlandene, 
Litauen, Letland, Polen, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Irland og Frankrig.

Ordføreren anerkender hensigtsmæssigheden af at kunne forlænge den nuværende protokol, da 
kompleksiteten af forhandlingerne med Mauretanien har været og muligvis fortsat vil være en af de 
faktorer, der vanskeliggør fornyelsen af denne aftale. Hun gør imidlertid begge parter opmærksom 
på, at denne foranstaltning, selv om den er berettiget, ikke må benyttes som påskud for at forlænge 
forhandlingerne unødigt. 

Hun påskønner de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemsigtighed i den nuværende 
protokol i form af bestemmelsen om, at Mauretanien har pligt til at offentliggøre enhver aftale, der 
giver udenlandske fartøjer adgang til landets territorialfarvande. Ordføreren mener, at denne model 
bør følges i alle de aftaler, der indgås af Den Europæiske Union med tredjelande, og opfordrer 
Kommissionen til at gøre yderligere fremskridt med hensyn til gennemsigtighed i alle EU's 
bilaterale fiskeriforhandlinger.

Hun opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at hjælpe Mauretanien med at forbedre 
forvaltningen af og kontrollen med anvendelsen af private aftaler, som landet har indgået, navnlig 
sådanne, som kan indebære misbrug i form af potentiel overfiskning, krænke de mauretanske 
arbejdstageres rettigheder eller give mulighed for ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri, sådan 
som det er blevet rapporteret af NGO'er, der opererer på disse fangstpladser. Det er nødvendigt at 
sætte landet i stand til at genforhandle disse aftaler og sikre, at de anvender de samme betingelser 
som dem, der gælder for EU-fartøjer, og at der er tale om en reel, bæredygtig udnyttelse af 
ressourcerne. Mauretaniens ikke-industrielle flåde bør have præferenceadgang til landets 
ressourcer, og fødevaresikkerheden i området skal kunne garanteres. Sektorstøtten i den nuværende 
protokol er blevet øget i forhold til den foregående for at forbedre den europæiske støtte til 
gennemførelsen af den nye sektorstrategi for bæredygtig udvikling af fiskeriet i landet. 
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Ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen til at forstærke bistanden til det lokale 
mauretanske fiskeri i afspejling af EU's satsning på udviklingen af fiskerflåderne i de lande, som 
det har indgået aftaler med, og dets ønske om at eksportere den model med miljømæssig, økonomisk 
og social bæredygtighed, som det anvender i sin egen fiskeripolitik.

Hun anerkender desuden den indsats, som Mauretanien har gjort for at forbedre forholdene ved at 
indføre en alternativ landingsprocedure i tilfælde af, at de forstyrrelser af vejtransporten, som har 
fundet sted i de seneste måneder, gentager sig. EU-redere har lidt store tab i forbindelse med 
blokeringer af vejtransporten på grund af en konflikt ved grænsen mellem Mauretanien og 
Marokko. Hun opfordrer indtrængende Kommissionen til i den nye protokol at medtage muligheden 
for at lande fisk i havne uden for Mauretanien, så disse uheldige hændelser kan bringes til ophør.

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at sørge for, at de forbedringer, der er indeholdt i den 
nuværende protokol, bevares, såsom afskaffelsen af de restriktioner, der var pålagt EU-flåden, og 
som førte til underudnyttelse af fangstmulighederne, der i øvrigt også blev sat tilbage efter 
afskaffelsen af EU-flådens traditionelle blækspruttefiskeri. Der bør gøres en særlig indsats for at 
fastlægge og tilpasse fiskeriområderne for de fartøjer, der fisker efter skaldyr og små pelagiske 
arter, som er afgørende for at forbedre sameksistensen med de mauretanske fiskerflåder, ligesom 
man om muligt bør forbedre fiskerimulighederne for trawlere, der fisker efter senegalesisk kulmule, 
og fartøjer, der fisker med bundsat langline, forudsat at det er i overensstemmelse med den bedste 
tilgængelige videnskabelige rådgivning. 

Af særlig vigtighed er fastholdelsen af den ændring, der er sket i beregningen af det mauretanske 
personale, der obligatorisk skal påmønstres europæiske fartøjer. Ordføreren opfordrer 
Kommissionen til at fastholde andelen på 60 %, som endvidere fortsat skal beregnes uden at 
medtage de job, der vedrører pasning af maskineriet, hvilket løser problemerne med de mauretanske 
sømænds uddannelsesniveau. 
 
Den nuværende protokol indeholder også forbedringer for den del af fiskerflåden, der fisker efter 
stærkt vandrende arter, eftersom den nu kan fiske på betingelser svarende til dem, der gælder for 
andre tredjelande, idet kontrol- og adgangsforanstaltningerne er blevet harmoniseret med 
foranstaltningerne i andre tunfiskeriaftaler. Ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at opretholde denne forbedring i den nye protokol.
 
Ordføreren ønsker også at understrege betydningen af reglen om, at europæiske fartøjer skal donere 
2 % af fangsterne af pelagiske arter til gavn for mennesker i nød. Disse donationer bør bevares i 
den fremtidige protokol med Mauretanien.

Ordføreren insisterer på nødvendigheden af at forbedre bestemmelserne i den nuværende protokol, 
navnlig i artikel 1, med sigte på at øge den gensidige tillid og modvirke forskelsbehandlingen af 
EU-flåden i forhold til andre udenlandske fiskerflåder, så det sikres, at disse pålægges samme 
bevaringsmæssige forpligtelser som EU-fartøjerne. Mauretanien bør opretholde sit tilsagn om at 
forbedre gennemsigtigheden ved at offentliggøre alle private eller offentlige aftaler med tredjelande 
samt give EU-flåden fortrinsret til sine overskydende fiskeressourcer.

Med hensyn til fiskeriområder opfordrer ordføreren indtrængende Kommissionen til at 
gennemføre en regional forvaltning af små pelagiske arter som anbefalet af FAO's 
arbejdsgruppe om små pelagiske arter i det nordvestlige Afrika, eftersom Mauretanien deler 
disse bestande med Marokko, Gambia og Senegal. Det er nødvendigt at fastlægge fælles 
forskningsprogrammer, og Kommissionen bør med henblik på den nye protokol og dens 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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gennemførelse sørge for, at de videnskabelige komitéer mødes samtidig eller med få dages 
mellemrum.

Med henblik på den nye protokol opfordrer ordføreren Kommissionen til at opretholde den 
ligevægt, der er opnået mellem den finansielle modydelse og de aftalte fiskerimuligheder. Det er 
vigtigt at bevare cost-benefit-forholdet i aftalen med Mauretanien, hvilket de ændringer, der er 
foretaget i de tekniske foranstaltninger, også bidrager til.
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18.2.2020

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Fiskeriudvalget

om forslag 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

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 

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.
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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; 

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 
forslaget 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, godkendes.

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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