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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske 
mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av protokollet 
om genomförande av det avtalet
(COM(2021)0589 - 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om 
hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av 
protokollet om genomförande av det avtalet (12208/2021),

– med beaktande av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och 
Islamiska republiken Mauretanien (12446/2021),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 43.2 och 218.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(C9-0419/2021),

– med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den [...] om utkastet till 
beslut1,

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet,

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0148/2022).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Islamiska republiken Mauretanien.

1 Antagna texter, P9_TA(0000)0000.
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MOTIVERING

Bakgrund

Partnerskapsavtalet om fiske mellan unionen och Mauretanien från 2008 har gett EU:s flotta 
betydande fiskemöjligheter under de senaste åren, vilket omfattar demersala och pelagiska 
arter samt tonfisk och långvandrande arter. Det är det viktigaste av EU:s avtal om blandfiske 
med tredjeländer, som bygger på en lång historia av fiskeavtal mellan de båda parterna som 
går tillbaka till 1987. Enligt protokollet till 2008 års avtal, som var i kraft fram till slutet av 
2021, tilläts högst 58 fartyg från Tyskland, Italien, Litauen, Lettland, Polen, Spanien, 
Portugal, Nederländerna, Förenade kungariket, Irland och Frankrike att fiska i mauretanska 
vatten. 

Partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien ingår i ett nätverk av bilaterala avtal som EU 
har ingått i nordvästra Afrika, nämligen med Marocko, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, 
Liberia och Elfenbenskusten.

Under perioden 2018–2019 gjorde kommissionen en förhandsutvärdering av möjligheten att 
förnya protokollet, och kunde konstatera att EU:s fiskerisektor var mycket intresserad av att 
fiska i Mauretanien och att ett nytt protokoll skulle bidra till att förbättra uppföljningen, 
kontrollen och övervakningen samt bidra till en bättre förvaltning av fisket i regionen. 

Förhandlingar om ett nytt partnerskapsavtal om fiske och förlängning av det tidigare 
protokollet under 2019–2020

I juli 2019 antog rådet ett mandat som bemyndigar Europeiska kommissionen att inleda 
förhandlingar i syfte att ingå ett nytt partnerskapsavtal om fiske och ett tillhörande protokoll 
mellan EU och Mauretanien. Samtidigt gav mandatet kommissionen möjlighet att förhandla 
fram en begränsad ettårig förlängning av protokollet till avtalet som fastställer 
fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning, eftersom det skulle löpa ut i november 2019. 
Förhandlingarna tog längre tid än väntat, främst på grund av covid-19-utbrottet i början av 
2020, men i juli 2021 nådde EU och Mauretanien slutligen en överenskommelse. Protokollet 
förlängdes därför två gånger med perioder på ett år och löpte nyligen ut den 15 november 
2021. 

Europaparlamentet godkände dessa två förlängningar med ett år, i rekommendationer som 
utarbetats av Aguilera (A9-0088/2020) och Schreijer-Pierik (A9-0244/2020), som 
plenarförsamlingen antog den 13 maj 2020 respektive den 15 december 2020. 
Europaparlamentet godkände dessa förlängningar för att undvika avbrott i EU-flottans 
fiskeverksamhet, och uppmanade samtidigt kommissionen att slutföra förhandlingarna om ett 
nytt avtal och protokoll för att undvika att det skulle behövas ytterligare förlängningar.

Godkännande av nytt avtal och nytt protokoll i juli 2021

Det nya avtalet gäller i sex år; det kan genom tyst medgivande förlängas med ytterligare 
perioder på sex år. Avtalet trädde i kraft provisoriskt den 16 november 2021 (artikel 20 tillåter 
att det träder i kraft provisoriskt).



RR\1256306SV.docx 7/20 PE704.886v02-00

SV

I det nya protokollet till avtalet, som gäller i fem år, ändras inte EU:s ekonomiska ersättning 
som därmed fortsatt är 57,5 miljoner euro per år under de två första åren.

EU:s ersättning till sektorsstödet fastställs till 16,5 miljoner euro under protokollets löptid 
(3,3 miljoner euro per år), vilket är något mindre än de 4,13 miljoner euro per år som 
fastställdes i det tidigare protokollet.

Det nya protokollet ger fiskemöjligheter i följande kategorier, som i stort sett är oförändrade 
jämfört med det tidigare protokollet:

Kategorier Totala tillåtna fångstmängder 
och referensfångstmängder 

1 Fartyg som fiskar efter kräftdjur, utom languster och 
krabba

5 000 ton

2 Bottentrålare (ej frysfartyg) och bottenlångrevsfartyg 
som fiskar efter senegalkummel 

6 000 ton

2a Frystrålare som fiskar efter senegalkummel kummel: 3 500 ton
sydkalmar: 1 450 ton 

sepiabläckfiskar: 600 ton

3 Fartyg som fiskar efter andra demersala arter än 
senegalkummel, med andra redskap än trål 

3 000 ton

4 Notfartyg för tonfisk 14 000 ton 

5 Spöfiskefartyg för tonfisk och ytlångrevsfartyg 7 000 ton

6 Frystrålare för pelagiskt fiske 225 000 ton*

7 Fartyg för pelagiskt fiske, utan frysanläggning 15 000 ton**

8 Bläckfiskar [pm] ton

* Får överskridas med högst 10 % utan att det påverkar EU:s ekonomiska ersättning för 
tillträdet.

** Om de utnyttjas dras de av från volymen för kategori 6.
 
På grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden får de två parterna, i gemensamma 
kommittén, komma överens om tilldelningen av fiskemöjligheter för frystrålare som fiskar 
efter demersala arter för vilka ett överskott har konstaterats.

De små skillnaderna jämfört med det tidigare protokollet gäller kategori 4 (tidigare 12 500 ton 
i referensfångstmängd) och kategori 5 (tidigare 7 500 ton). Den överlägset största 
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fångstkategorin är även fortsättningsvis för frystrålare för pelagiskt fiske; denna kategori har 
varit kraftigt underutnyttjad under de senaste åren.

I det nya protokollet anges (i artikel 7) att de båda parterna kan omförhandla EU:s 
ekonomiska ersättning och motsvarande fiskemöjligheter från och med det tredje året av 
protokollets tillämpning.

Det är också värt att nämna att det nya protokollet ändrar och utökar fiskezonen för små 
pelagiska arter, men denna ändring förutsätter att Mauretanien föreslår en förvaltningsplan för 
dessa bestånd. Enligt protokollet förutsätter också utbetalningen av 7,5 miljoner euro av EU:s 
ersättning att den nya förvaltningsplanen för små pelagiska arter antas.

En annan ändring är att de avgifter som betalas av fartygsägarna i kategori 6 fastställs med 
beaktande av marknadsvärdet för var och en av de små pelagiska arter som fångas. 

Det nya avtalet och protokollet innehåller bestämmelser som ålägger Mauretanien att 
offentliggöra alla avtal med utländska flottor. I avtalet (artikel 3) anges också att EU-flottan 
måste åtnjuta samma villkor för tillträde till resurser och tekniska villkor för fiske som alla 
andra flottor. I bilaga 3 till protokollet anges Mauretaniens krav på öppenhet mer i detalj.

Enligt protokollet är det i undantagsfall tillåtet för unionsfartyg att landa sina fångster utanför 
Mauretaniens hamnar, t.ex. när landgränsen är blockerad. EU-flottan har begärt att sådana 
undantag ska tillåtas under de senaste åren, eftersom den har drabbats av förluster på grund av 
tillfälliga blockeringar vid gränsen till Marocko. Enligt protokollet är det tillåtet för 
unionsfartyg att producera fiskolja, vilket tillmötesgår en annan begäran från sektorn, särskilt 
för fartyg från Kanarieöarna.

Genom det nya avtalet inrättas ett nytt samordningsorgan (cellule de coordination) för 
sektorsstöd, vilket gör det möjligt att kanalisera sektorsstödet så att den administrativa 
kapaciteten i Mauretanien kan förbättras. Sektorsstödet är indelat i följande åtta 
insatsområden: 

 Bevarande av havs- och kustmiljön. 
 Förstärkning av uppföljning, kontroll och övervakning av fisket.
 Förstärkning av den vetenskapliga forskningen.
 Förstärkning av sektorns informationssystem.
 Hygien och kvalitet för fiskeriprodukter.
 Infrastruktur för främjande av användningen av fiskeriprodukter som livsmedel. 
 Stöd till småskaligt fiske och kustsamhällen.
 Tekniskt bistånd.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att detta avtal med Mauretanien är det viktigaste av EU:s nuvarande 
fiskeavtal med tredjeländer. Det första avtalet undertecknades för mer än 30 år sedan och ger 
för närvarande fiskemöjligheter för fartyg från tio medlemsstater som fiskar efter demersala 
och pelagiska arter.
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Föredraganden välkomnar att sektorsstödet enligt det nya protokollet är inriktat på åtta 
insatsområden och bland annat omfattar stöd till småskaligt fiske och kustsamhällen, 
förstärkning av den vetenskapliga forskningen, förstärkning av kontrollen och övervakningen 
av fiskeverksamheten samt tekniskt bistånd till de mauretanska myndigheterna. Hon 
välkomnar också det arbete som kommer att utföras i den gemensamma kommittén, som 
bland annat kommer att godkänna ett flerårigt program för användningen av sektorsstödet. De 
mauretanska myndigheterna är skyldiga att lägga fram en slutrapport om genomförandet av 
det planerade stödet.

Vidare välkomnar föredraganden de framsteg som har gjorts med att införa en 
öppenhetsklausul i det nuvarande protokollet, enligt vilken Mauretanien måste offentliggöra 
alla avtal som ger utländska fartyg tillträde till landets territorialvatten. Hon anser att man 
borde följa samma modell i alla avtal som unionen ingår med tredjeländer och uppmanar 
kommissionen att fortsätta att arbeta för öppenhet i alla bilaterala fiskeriförhandlingar som 
EU deltar i.

Eftersom EU:s flotta måste omfattas av samma tekniska villkor för fiske och villkor för tillträde 
till resurser som alla andra flottor, uppmanar föredraganden Mauretanien att offentliggöra alla 
avtal som ger utländska fartyg tillträde till landets fiskezon och att stärka informationsutbytet.

Hon anser att det är positivt att det nya protokollet gör det möjligt för unionsfartyg att i 
undantagsfall landa sina fångster utanför Mauretaniens hamnar, vilket länge har efterlysts från 
de EU-fiskefartyg som är verksamma i Mauretanien. Detta skulle göra det möjligt för 
unionsfartyg att organisera sitt arbete bättre i sådana situationer.

Gemensamma bestånd av små pelagiska arter är ett av problemen i regionen, och 
föredraganden välkomnar kommissionens bedömning av det tidigare protokollet där man 
efterlyser en regional förvaltningsram för detta fiske.

Hon uppmanar kommissionen att främja deltagande av och utbyte mellan experter och 
forskare inom ramen för detta avtal och i allt arbete som hänger samman med genomförandet 
av avtalet.

Föredraganden understryker åtagandet att genomföra ILO:s principer och garantera rättigheter 
för alla fiskare på unionsfartyg i syfte att undanröja diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning. Genomförandet av sådana normer bör övervakas. Hon anser att sektorsstödet 
är en viktig faktor för att utveckla Mauretaniens fiskerisektor och skapa arbetstillfällen i 
kustsamhällena.

Hon välkomnar att kvalificerade mauretanska fiskare anställs på EU:s fartyg med kontrakt 
som uppfyller ILO:s normer och omfattar socialförsäkring. Föredraganden efterlyser ökade 
insatser för att anställa praktikanter så att antalet kvalificerade personer inom 
sektorsprogrammet kan ökas.

Hon efterlyser fler sektorsstödda projekt för att hjälpa kvinnor i Mauretaniens fiskerisektor, 
särskilt dem som arbetar med beredning. Hon efterlyser ett erkännande av betydelsen av 
sådana projekt för den lokala livsmedelstryggheten och uppmuntrar till initiativ att bjuda in 
kvinnor att delta i workshoppar för presentation och programplanering av stödåtgärder.
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Slutligen betonar föredraganden att ett av de allmänna problemen med sektorsstödet i EU:s 
partnerskapsavtal om hållbart fiske är bristen på synlighet. Hon efterlyser därför ökade 
insatser för att garantera synlighet och publicitet för all verksamhet som är kopplad till 
genomförandet av protokollet, så att dess fördelar blir fullt synliga.
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19.4.2022

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

till fiskeriutskottet

om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan 
Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av protokollet om 
genomförande av det avtalet
(12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Föredragande av yttrande: Rosa Estaràs Ferragut

KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Islamiska republiken Mauretanien och 
Europeiska gemenskapen undertecknades den 8 augusti 2008 för en sexårsperiod och 
förlängdes automatiskt. Det senaste genomförandeprotokollet för partnerskapsavtalet om 
fiske, med en inledande löptid på fyra år, löpte ut i november 2019 och har förlängts 
två gånger, med ett år i taget. Europeiska kommissionen har fört förhandlingar med 
Islamiska republiken Mauretaniens regering i syfte att upphäva och ersätta partnerskapsavtalet 
om fiske från 2008. 

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades det nya partnerskapsavtalet om hållbart 
fiske mellan EU och Islamiska republiken Mauretanien i juli 2021 och det trädde provisoriskt 
i kraft i november 2021. Partnerskapsavtalet om hållbart fiske skapar en uppdaterad 
samarbetsram, med hänsyn tagen till den reformerade gemensamma fiskeripolitikens 
prioriteringar och dess externa dimension. Det strävar efter att främja ett ansvarsfullt fiske 
som bygger på principerna om ett hållbart nyttjande av fiskeresurserna och de marina 
ekosystemen. Det har en löptid på sex år och förlängs automatiskt. 

Det nya genomförandeprotokollet har en löptid på fem år och innehåller en bestämmelse om 
översyn under dess andra tillämpningsår. Det ger EU:s fartyg tillträde till Mauretaniens vatten 
för fiske efter kräftdjur, demersala arter, tonfisk och små pelagiska bestånd, motsvarande 
totalt ca 290 000 ton per år. EU:s ekonomiska ersättning till Mauretanien för tillträde till 
Mauretaniens fiskeresurser uppgår till 57,5 miljoner euro per år. Dessutom kommer EU att 
anslå 16,5 miljoner euro i form av sektorsstöd under protokollets hela löptid. Enligt 
protokollet är det möjligt att se över dessa belopp före slutet av protokollets andra 
tillämpningsår i syfte att anpassa fiskemöjligheterna till EU-flottornas faktiska 
fiskeverksamhet i Mauretaniens vatten. 

Fisket utgör en viktig del av Mauretaniens ekonomi. Det bidrar aktivt till landets utveckling 
och står för en stor del av landets export. Fiskerisektorn spelar också en viktig roll vad gäller 
ungdomssysselsättning och tryggad livsmedelsförsörjning. För människorna i Mauretanien 
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och Västafrika är fisk ett billigt sätt att få i sig proteiner, vitaminer och viktiga 
mikronäringsämnen. Överutnyttjandet av Mauretaniens fiskeresurser har emellertid allvarliga 
socioekonomiska och miljömässiga konsekvenser och resulterar i osäker 
livsmedelsförsörjning och förlorade försörjningsmöjligheter för lokalsamhällena. 

Nationalparken Banc d’Arguin (PNBA), Mauretanien, är det största marina skyddsområdet i 
Västafrika. Nationalparken har en stor biologisk mångfald och upptar en tredjedel av 
Mauretaniens kustlinje. Under de senaste tjugo åren har det kommersiella fisket inneburit 
större påfrestningar på nationalparkens marina resurser och äventyrat fiskets hållbarhet i 
regionen. 

Det nya protokollet har som syfte att minimera fiskets påverkan på de marina ekosystemen 
och har för avsikt att respektera och stödja det småskaliga fisket och kustsamhällena. 
Protokollet erbjuder åtgärder för kontroll och övervakning av fiskeresursernas tillstånd i syfte 
att säkerställa att fiskeverksamheten ligger på hållbara nivåer. I detta sammanhang ska det 
erbjudna sektorsstödet bl.a. bidra till att främja Mauretaniens åtagande för en hållbar 
resursförvaltning och skyddet av marina områden och kustområden samt insyn i 
fiskeverksamheten.

Som en reaktion på tidigare betänkligheter vad gäller bristande insyn och styrning föreskrivs 
det i det innevarande partnerskapsavtalet en gemensam vetenskaplig kommitté bestående av 
företrädare för Mauretanien och EU. Kommittén ska sammanställa och analysera data om 
fiskbestånden, analysera vetenskapliga frågeställningar avseende protokollets genomförande 
och övervaka de nationella och utländska flottornas verksamhet. Både den vetenskapliga 
kommittén och de kontroll- och övervakningsmekanismer som står till buds är exempel på 
EU:s mål att säkerställa att EU:s fartyg nyttjar fiskeresurserna på ett hållbart sätt.

Föredraganden anser att protokollet har potential att främja ett ansvarsfullt och hållbart 
nyttjande av fiskeresurser och utvecklingen av den nationella fiskeripolitiken i 
Islamiska republiken Mauretanien, och att det tillgodoser båda parternas intressen. 
Föredraganden föreslår således att protokollet ska godkännas.

******

Utvecklingsutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet 
om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av 
protokollet om genomförande av det avtalet.
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YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om 
provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen 
och Islamiska republiken Mauretanien och av protokollet om genomförande av det avtalet 
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Föredragande av yttrande: Eider Gardiazabal Rubial 

KORTFATTAD MOTIVERING

Det nuvarande partnerskapsavtalet om fiske mellan Islamiska republiken Mauretanien och 
Europeiska gemenskapen (partnerskapsavtalet) undertecknades den 8 augusti 2008 för en 
period på sex år och började tillämpas provisoriskt från samma datum. Avtalet förlängs 
automatiskt och är därför fortfarande i kraft. Det senaste genomförandeprotokollet för 
partnerskapsavtalet, med en inledande löptid på fyra år (2015–2019), har förlängts två gånger, 
med ett år varje gång, på grund av svårigheterna med förhandlingarna i samband med 
covid-19-pandemin. Det upphörde att gälla den 15 november 20211.

Ett nytt partnerskapsavtal och ett protokoll paraferades av förhandlarna den 28 juli 2021. Det 
nya avtalet löper på sex år från och med den dag då det i enlighet med artikel 20 i avtalet 
börjar tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då det undertecknas av båda parterna. Avtalet 
förlängs automatiskt. 

Det nya genomförandeprotokollet löper på fem år från och med den dag då det i enlighet med 
artikel 19 i protokollet börjar tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då det undertecknas av båda 
parterna. Det innehåller en bestämmelse om översyn under dess andra tillämpningsår, i syfte 
att eventuellt anpassa fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättningen.

Det främsta målet med det nya avtalet är att skapa en uppdaterad samarbetsram, med hänsyn tagen 
till prioriteringarna i den reformerade gemensamma fiskeripolitiken och dess externa dimension, 
för att upprätthålla och stärka det strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och 
Islamiska republiken Mauretanien i fiskerisektorn. 

Genom protokollet kommer Europeiska unionens fartyg att erbjudas fiskemöjligheter i 
Mauretaniens fiskezon inom gränsen för det tillgängliga överskottet, i enlighet med bästa 
tillgängliga vetenskapliga utlåtanden liksom med de resolutioner och rekommendationer som 
utfärdats av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och 
Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf). För de två första tillämpningsåren föreskrivs i 

1 EUT L 404, 2.12.2020, s. 1. 
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det nya protokollet samma fiskemöjligheter som i det nuvarande protokollet2, med undantag för 
referensfångstmängden för de två typerna av tonfiskfartyg, för vilka en marginell justering görs.

Den årliga ekonomiska ersättningen från Europeiska unionen uppgår till 57 500 000 euro för 
2021 och till 61 625 000 euro för åren 2022–2025, 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 för de första två åren. 

b) Ett stöd till utvecklingen av Mauretaniens fiskeripolitik på 4 125 000 euro per år från 
2022 till 2025. Detta stöd tillmötesgår målen i Mauretaniens nationella politik för 
hållbar förvaltning av landets inlandsfiske- och havsfiskeresurser, under hela den tid 
som protokollet gäller. 

Beloppet i punkt a) kommer att ses över före protokollets tredje tillämpningsår i syfte att anpassa 
fiskemöjligheterna till EU-flottornas faktiska fiskeverksamhet i Mauretaniens vatten. 

Det årliga beloppet för åtagande- och betalningsbemyndiganden fastställs under det årliga 
budgetförfarandet, inklusive för reservposten för protokoll som inte hade trätt i kraft vid årets 
början3.

Om det efter att protokollet har setts över skulle visa sig behövas ytterligare anslag utöver vad 
som planerats i budgeten förväntar sig budgetutskottet att bli involverat genom en begäran om 
överföring eller andra relevanta åtgärder4.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska 
unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om hållbart fiske 
mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av protokollet om 
genomförande av det avtalet.

2 EUT L 315, 1.12.2015, s. 3.
3 I enlighet med punkt 20 i det interinstitutionella avtalet om samarbete i budgetfrågor 
(EUT L 433 I, 22.12.2020).
4 I enlighet med punkt 20 i det interinstitutionella avtalet om samarbete i budgetfrågor 
(EUT L 433 I, 22.12.2020).
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