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EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER 
LAGSTIFTNING

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

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets beslut (EU) 2021/99 av den 25 januari 2021 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 20211,

– med beaktande av rådets beslut (EU) av den 11 november 2021 om undertecknande på 
Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om 
hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av 
genomförandeprotokollet till det avtalet2,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den [...] 2022 om utkastet till beslut,

– med beaktande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och 
Islamiska republiken Mauretanien, som trädde i kraft den 8 augusti 20083,

– med beaktande av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och 
Islamiska republiken Mauretanien4,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2022 Mot en hållbar blå 
ekonomi i EU: fiskeri- och vattenbrukssektorns roll5, 

– 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 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av partnerskapsavtalet av den 23 juni 2000 mellan medlemmarna i 
gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och 
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (Cotonouavtalet)6,

1 EUT L 34, 1.2.2021, s. 1.
2 EUT L 439, 8.12.2021, s. 1.
3 EUT L 343, 8.12.2006, s. 4.
4 EUT L 439, 8.12.2021, s. 3.
5 Antagna texter, P9_TA(2022)0135.
6 EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.
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– med beaktande av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) publikation från 
2015 om frivilliga riktlinjer för säkerställande av hållbart småskaligt fiske i förbindelse 
med tryggad livsmedelsförsörjning och fattigdomsutrotning,

– med beaktande av den sammanfattande rapporten från 2020 från arbetsgruppen i FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation om bedömningen av små pelagiska fiskarter 
utanför nordvästra Afrikas kust 2019,

– med beaktande av den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt dess externa dimension, 

– med beaktande av FN:s havsrättskonvention,

– med beaktande av EU:s åtagande att föra en konsekvent politik för utveckling i enlighet 
med artikel 208 i EUF-fördraget,

– med beaktande av kommissionens förhands- och efterhandsbedömningar av det tidigare 
avtalet och protokollet,

– med beaktande av rapporten från den gemensamma vetenskapliga kommitténs extra 
möte om det fiskeavtal som undertecknades mellan Islamiska republiken Mauretanien 
och Europeiska unionen vid detta möte den 10–12 februari 2021, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2021 om från jord till bord-strategin 
för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem7,

– med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för 
utveckling,

– med beaktande av fiskeriutskottets betänkande (A9-0154/2022), och av följande skäl:

A. Genomförandet av partnerskapsavtal om hållbart fiske måste vara i linje med bästa 
tillgängliga vetenskapliga utlåtanden för att säkerställa hållbara fiskeinsatser som endast 
utnyttjar överskottet av den tillåtna fångstmängden i partnerlandet. Sektorsstödet bör 
bidra till en hållbar utveckling av fiskerisektorn, särskilt genom stöd till småskaligt 
fiske, och samtidigt stärka den lokala livsmedelstryggheten och lokalsamhällena.

B. Det första fiskeavtalet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken 
Mauretanien ingicks 1987. Det senaste genomförandeprotokollet, som ursprungligen 
hade en löptid på fyra år från 2015 till 2019, förlängdes två gånger med ett år och löpte 
ut den 15 november 2021. 

C. EU och Mauretanien nådde den 28 juli 2021 en överenskommelse om ett nytt 
partnerskapsavtal om hållbart fiske och ett protokoll till det avtalet. 

D. Flera partnerskapsavtal om hållbart fiske har undertecknats av Europeiska unionen och 
afrikanska länder. 

7 Antagna texter, TA_P9(2021)0425.
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E. Det nya protokollet omfattar en period på fem år och ger liknande fiskemöjligheter som 
det föregående protokollet. EU:s ekonomiska ersättning för tillträde till fisket uppgår till 
57,5 miljoner euro per år och dess ersättning till sektorsstödet uppgår till totalt 
16,5 miljoner euro.

F. Partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien är EU:s största blandade avtal. Det ger 
fiskemöjligheter för fartyg från tio medlemsstater som fiskar efter demersala och 
pelagiska arter som, liksom tonfisk, är långvandrande arter, inom ramen för det 
tillgängliga överskottet enligt artikel 62 i FN:s havsrättskonvention, med beaktande av 
de mauretanska flottornas fiskekapacitet.

G. Överfisket av små pelagiska bestånd, särskilt sardinell, och bearbetningen av dem till 
fiskmjöl och fiskolja medför enorma skador inte bara på de lokala vattnen, till exempel 
genom förorenande spillvatten, utan även på livsmedelstryggheten för 
lokalbefolkningen i hela den västafrikanska regionen. Mauretanien åtog sig 2017 att 
minska och gradvis fasa ut produktionen av fiskmjöl och fiskolja fram till 2020. Sedan 
2010 har denna produktion tredubblats, och fiskmjölsfabrikerna har ökat i Mauretanien 
och grannländerna.

H. Säkra vetenskapliga data, effektiv övervakning, kontrollsystem samt transparens i fråga 
om fångster och fiskelicenser krävs för att kuststater ska kunna fastställa det tillgängliga 
överskottet av gemensamma bestånd av små pelagiska arter och se till att 
förvaltningsbeslut för bestånden kan fattas på ett sådant sätt att fiske inte sker över 
vetenskapliga gränser. När det gäller förvaltningen av små pelagiska arter i Mauretanien 
stödde 2021 års rapport från den gemensamma vetenskapliga kommitténs extra möte 
ytterligare åtgärder för att minska fiskeansträngningen i landets fiskezon på 15 sjömil, 
exempelvis genom införande av kvoter för bestånd som vetenskapligt har bekräftats 
vara överutnyttjade.

I. Enligt det nya protokollet är sektorsstödet inriktat på åtta insatsområden. De omfattar 
bland annat 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. Den 
gemensamma kommittén kommer att godkänna ett flerårigt sektorsprogram för 
användningen av sådant stöd. De mauretanska myndigheterna är skyldiga att lägga fram 
en slutrapport om genomförandet av sektorsstödet.

J. Genom det nya protokollet inrättas ett nytt samordningsorgan (cellule de coordination) 
som ska stödja genomförandet av de projekt som fastställs i programmet, och som 
kommer att ansvara för övervakningen av den gemensamma kommitténs beslut.

K. Enligt artikel 7 i det nya protokollet är det möjligt för unionen och Mauretanien att se 
över fiskemöjligheterna under det tredje genomförandeåret, med beaktande av 
resursernas hållbarhet i fiskeområdet och med en anpassning av EU:s ekonomiska 
ersättning.

L. Genom det nya protokollet införs olika avgifter för fartygsägare för kategori 
6 (languster), som är mer anpassade till marknadsvärdet för varje enskild pelagisk art 
som fiskas.
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M. I artikel 3 i det nya avtalet anges att EU:s flotta måste omfattas av samma tekniska 
villkor för fiske och villkor för tillträde till resurser som alla andra flottor. Samma 
artikel kräver ett förstärkt informationsutbyte och ålägger Mauretanien att offentliggöra 
alla avtal som ger utländska fartyg tillträde till landets fiskezon.

N. Det nya protokollet ändrar och utökar fiskezonen för små pelagiska arter för EU-fartyg. 
Enligt artikel 9 i protokollet ska Mauretanien, inom sex månader efter genomförandet 
av protokollet, utarbeta en plan för hållbar förvaltning av fisket efter små pelagiska arter 
som ska gälla för alla flottor som fiskar i Mauretaniens vatten, vilket ska utgöra ett 
villkor för upprättandet av den nya fiskezonen. Att denna förvaltningsplan godkänns av 
den gemensamma kommittén är ett villkor för betalningen av 7,5 miljoner euro av 
unionens ekonomiska ersättning.

O. 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.

P. Kommissionen ansåg i sin bedömning av det tidigare protokollet att det bör inrättas en 
regional förvaltningsram för utnyttjandet av gemensamma bestånd av små pelagiska 
arter och senegalkummel, eftersom detta krävs enligt artikel 63 i FN:s 
havsrättskonvention.

1. Europaparlamentet välkomnar ingåendet av ett nytt partnerskapsavtal och protokoll om 
hållbart fiske mellan unionen och Mauretanien, som syftar till att förbättra och 
modernisera det befintliga avtalet. Parlamentet anser att det är positivt att det hädanefter 
inte kommer att behövas några ytterligare förlängningar av det tidigare protokollet eller 
att de avbryts om de inte är absolut nödvändiga, utan att detta skadar EU-flottan.

Europaparlamentet välkomnar också uppgraderingen av partnerskapsavtalet till ett 
fullständigt partnerskapsavtal om hållbart fiske och påpekar att dessa typer av avtal 
utgör en god grund för samarbete om världshavsförvaltning och hållbar förvaltning av 
fiskbestånd. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa att de principer om hållbar 
förvaltning som fastställs i den gemensamma fiskeripolitiken återspeglas i unionens 
fiskeavtal, även i genomförandet av dem.

3. Europaparlamentet påpekar att detta avtal stärker det miljömässiga, ekonomiska, 
sociala, administrativa och vetenskapliga samarbetet för att öka det hållbara fisket, bidra 
till förbättrad världshavsförvaltning, bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, 
övervaka och kontrollera fiskeverksamheten och bidra till ett transparent genomförande 
av avtalet och till att skapa arbetstillfällen i enlighet med Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 188 om arbete ombord på fiskefartyg. 
Parlamentet understryker att partnerskapet måste erbjuda garantier och skydd för alla 
arbetstagare på EU-fartyg. Parlamentet betonar vikten av rättvis konkurrens mellan alla 
fiskefartyg som är verksamma i Mauretaniens vatten.

4. Europaparlamentet inser att det nya avtalet och protokollet är viktiga eftersom de 
innebär att betydande fiskemöjligheter bibehålls för EU:s flotta. Dessutom fungerar de 
som en plattform för ett fortsatt strukturerat samarbete mellan unionen och 
Mauretanien, särskilt när det gäller hållbar fiskeriförvaltning och underhållet av EU:s 
flotta.
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5. Europaparlamentet uppmanar Mauretanien att se till att inget överfiske av små pelagiska 
arter äger rum och att stoppa och fasa ut de negativa effekterna av fiskmjöls- och 
fiskoljeindustrin i Mauretanien. Parlamentet uppmanar EU att inom ramen för 
partnerskapsavtalet om hållbart fiske bidra till dessa mål. Parlamentet konstaterar att 
fisk i första hand bör användas som livsmedel och inte som råvara för 
bearbetningsindustrin, och att det är viktigt att de lokala myndigheterna blir delaktiga 
och samarbetar i detta sammanhang.

6. Europaparlamentet välkomnar kravet i det nya protokollet på att Mauretanien ska 
offentliggöra en plan för hållbar förvaltning av små pelagiska arter som kommer att 
gälla alla fartyg som fiskar i Mauretaniens vatten. Parlamentet uppmanar Mauretanien 
med eftertryck att vid utarbetandet av en sådan plan utgå från slutsatserna i 2021 års 
rapport från den gemensamma vetenskapliga kommitténs extra möte och att vid behov 
tillämpa en vetenskapligt grundad försiktighetsansats.

7. Europaparlamentet betonar parternas åtagande att främja fiskeriförvaltningen på 
grundval av icke-diskriminering mellan de olika flottorna i området, och att 
unionsfartygen bör ha tillträde till en lämplig andel av överskottet av fiskeresurserna i 
enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

8. Europaparlamentet välkomnar öppenhets- och icke-diskrimineringsklausulerna i det nya 
avtalet och protokollet och uppmanar kommissionen att se till att dessa klausuler 
genomförs och efterlevs fullt ut. Parlamentet noterar att det fanns bestämmelser om 
öppenhet redan i det tidigare avtalet, men att de inte följdes fullt ut.

9. Europaparlamentet kräver att Mauretanien informerar kommissionen om alla offentliga 
och privata avtal med utländska fartyg i landets fiskezon, inbegripet fartyg från 
tredjeländer, och att denna information tas med i den årliga rapport som kommissionen 
ska skicka till Europaparlamentet. Parlamentet uttrycker oro över att vissa fiskeavtal 
med tredjeländer hittills inte har offentliggjorts av Mauretanien.

10. Europaparlamentet noterar det informationsutbyte som krävs enligt protokollet när det 
gäller rapporterna om utländska flottors och utlandsägda inhemska flottors verksamhet i 
Mauretaniens vatten. Parlamentet uppmanar Mauretanien att lämna fullständig 
information till kommissionen om alla fartyg som fiskar i landets vatten i ett 
användarvänligt format så att det går att få en helhetsbild av den totala 
fiskeansträngningen, fångstfördelningen per art och beståndens status. Parlamentet 
uppmanar Mauretanien att offentliggöra denna information. Parlamentet konstaterar att 
detta är ett villkor för att beräkna ”överskottet” i enlighet med andan i FN:s 
havsrättskonvention.

11. Europaparlamentet välkomnar Mauretaniens offentliggörande av den första rapporten 
inom ramen för transparensinitiativet för fiske, konstaterar att rapporten bygger på 
information från kalenderåret 2018 och uppmanar Mauretanien att offentliggöra mer 
aktuella uppgifter.

12. Europaparlamentet uttrycker oro över bruket av omflaggning, framför allt i 
Mauretaniens vatten men även i regionen i allmänhet.
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13. Europaparlamentet anser att unionen, med tanke på det nätverk av partnerskapsavtal om 
fiske och partnerskapsavtal om hållbart fiske som är i kraft i nordvästra Afrika, har en 
roll att spela när det gäller att uppmuntra Mauretanien och dess grannländer att 
intensifiera samarbetet vid förvaltningen av gemensamma bestånd, särskilt i fråga om 
identifieringen av bestånd och fiskemöjligheterna, såsom bestånd som är viktiga för den 
lokala livsmedelstryggheten. Parlamentet påpekar särskilt vikten av att unionen 
samarbetar aktivt med sina partner i området för att säkerställa att det fattas hållbara 
förvaltningsbeslut i de berörda regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna. 
Parlamentet uppmanar EU, Mauretanien och dess grannländer att stödja införandet av 
en övergripande regional förvaltningsram för gemensamma bestånd genom att inrätta en 
regional fiskeriförvaltningsorganisation för dessa bestånd och genom att inleda en 
internationell dialog med berörda länder.

14. Europaparlamentet välkomnar åtagandet från alla parter att genomföra avtalet på ett 
insynsvänligt sätt och i enlighet med Cotonouavtalet när det gäller mänskliga 
rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. 
Parlamentet begär att särskild uppmärksamhet ägnas åt de mänskliga rättigheterna i 
Mauretanien, även inom fiskerisektorn, med särskild tonvikt på arbetsvillkor. 
Parlamentet konstaterar att underlåtenhet att genomföra Cotonouavtalet när det gäller 
respekten för de mänskliga rättigheterna kan leda till ett upphävande i enlighet med 
artikel 21 i avtalet och artikel 14 i det nya genomförandeprotokollet.

 15. Europaparlamentet konstaterar att man i efterhandsutvärderingen av det tidigare 
protokollet drar slutsatsen att andelen av mervärdet totalt sett var ungefär densamma för 
Mauretanien och EU, omkring 40–45 %. Parlamentet noterar dock att det anges att det 
mervärde som skapas för Mauretanien genom EU-fartygens verksamhet är relativt lågt 
på grund av avsaknaden av ekonomiskt samspel på land. Parlamentet uppmanar därför 
EU att undersöka olika sätt att förbättra denna situation inom ramen för det nya 
protokollet.

16. Europaparlamentet konstaterar att Mauretanien har haft svårt att tillgodogöra sig 
sektorsstödet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ge tekniskt stöd till 
utarbetandet och genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet och att stärka den 
administrativa kapaciteten i Mauretanien, särskilt för det nya samordningsorganet.

17. Europaparlamentet anser att sektorsstödet är en viktig faktor för att utveckla 
Mauretaniens fiskerisektor och skapa arbetstillfällen i kustsamhällena.

18. Europaparlamentet välkomnar sektorsstödet inom områdena 6 och 7. Parlamentet 
uppmanar den gemensamma kommittén att främja infrastrukturprojekt som kommer att 
leda till ökad lokal konsumtion av fiskprodukter och att finansiera projekt som direkt 
gynnar hela värdekedjan i Mauretaniens småskaliga fiske.

19. Europaparlamentet efterlyser fler sektorsstödda projekt för att hjälpa kvinnor i 
Mauretaniens fiskerisektor, särskilt dem som arbetar med beredning. Parlamentet inser 
att sådana projekt är viktiga för den lokala livsmedelstryggheten och begär att kvinnor 
ska bjudas in att delta i workshoppar för presentation och programplanering av 
stödåtgärder.
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20. Europaparlamentet betonar att ett av de allmänna problemen med sektorsstödet i 
unionens partnerskapsavtal om hållbart fiske är bristen på synlighet, tillgänglighet och 
transparens. Parlamentet välkomnar därför de synlighets- och offentlighetsåtgärder som 
vidtagits i samband med genomförandet av protokollet, och som gör det möjligt att 
synliggöra fördelarna med protokollet och göra dem tillgängliga för alla berörda parter. 
Parlamentet noterar att genomförandet och utnyttjandet behöver förbättras för att öka 
sektorsstödet, och även göra det mer ändamålsenligt.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Mauretanien att förbättra och 
påskynda genomförandet av sektorsstödet och öka insynen, särskilt när det gäller 
fiskelicenser. Parlamentet välkomnar därför offentliggörandet av årsrapporter om hur 
sektorsstödet används och begär att de görs tillgängliga för allmänheten. Parlamentet 
föreslår att parlamentet ska underrättas om de insatser eller åtgärder som är viktigast 
eller har störst inverkan på de delar av det mauretanska territoriet eller samhället som är 
berättigade till detta sektorsstöd.

22. Europaparlamentet påpekar att insamlingen av uppgifter om bestånden i Mauretaniens 
vatten behöver förbättras och att genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart 
fiske måste bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Parlamentet anser att 
sektorsstöd bör användas för att stödja småskaligt fiske och i första hand förbättra de 
vetenskapliga uppgifterna om fiskbestånden, särskilt om gemensamma bestånd av små 
pelagiska arter, såsom sardinellarter och taggmakrill, och om verksamheten för kontroll 
och övervakning av alla flottor som fiskar i landets fiskevatten.

23. Europaparlamentet betonar vikten av vetenskapliga uppgifter om bestånd, korrekt 
datainsamling och bättre övervakning så att det nya protokollet kan öka och förbättra 
närvaron av vetenskapliga observatörer, vilket bör vara målet särskilt när det gäller 
fiskefartyg från tredjeländer.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja deltagande av och utbyte mellan 
experter och forskare inom ramen för detta avtal och vid genomförandet av det, vid 
behov för bedömningen av de olika arterna och tillämpningen av avtalet.

25. Europaparlamentet välkomnar att det nya protokollet gör det möjligt att anpassa EU:s 
ekonomiska ersättning och fiskemöjligheterna under protokollets tredje tillämpningsår. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att vid behov utnyttja denna flexibilitet.

26. Europaparlamentet välkomnar de nya reglerna om avgifter för fartygsägare och hoppas 
att detta och andra förbättringar av protokollet, däribland möjligheten för unionsfartyg 
att i undantagsfall landa sina fångster i hamnar utanför Mauretanien, kommer att leda 
till ett bättre utnyttjande av tillgängliga fiskemöjligheter i framtiden.

27. Europaparlamentet välkomnar och inser att ägare av unionens frystrålare för pelagiskt 
fiske och räktrålare som bedriver fiske i enlighet med protokollet bör fortsätta att bidra 
till politiken för utdelning av fisk till förmån för behövande befolkningsgrupper genom 
att som avgifter in natura avsätta 2 % av de pelagiska fångster som omlastas eller landas 
efter en fiskeresa till det nationella fiskdistributionsföretaget Société nationale de 
distribution de poisson. Parlamentet konstaterar att konsumtionen av lokal fisk ökar i 
Mauretanien. Parlamentet uppmanar kommissionen och de mauretanska myndigheterna 
att se till att detta bidrag verkligen når befolkningen och inte hamnar i fiskmjölsfabriker.
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28. Europaparlamentet understryker åtagandet att genomföra ILO:s principer och rättigheter 
för alla fiskare på EU-fartyg i syfte att undanröja diskriminering i fråga om anställning 
och yrkesutövning. Parlamentet anser att detta genomförande bör övervakas.

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

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra partnerskapsavtal om hållbart 
fiske till ett centralt inslag i EU:s partnerskap med länder i Afrika.

31. Europaparlamentet välkomnar projekt som finansieras av EU:s utvecklingsbistånd i 
Mauretanien, såsom ”Promopeche” som syftar till att skapa sysselsättning och utbilda 
unga i småskaligt fiske. Parlamentet uppmanar kommissionen att bättre anpassa 
partnerskapsavtalet om hållbart fiske till och göra det mer samstämmigt med FN:s mål 
för hållbar utveckling.

32. Europaparlamentet betonar att fiskerisektorn, inklusive det småskaliga fisket, är viktig 
för Mauretaniens ekonomi och avgörande för landets ekonomiska utveckling, 
livsmedelstrygghet, nutrition och sysselsättningsmöjligheter, särskilt för kvinnor och 
unga människor, samt för att säkerställa en inkluderande och hållbar ekonomisk 
utveckling för alla. Parlamentet stöder därför åtgärder för att göra lokala aktörer, 
inbegripet små familjeägda företag och kustsamhällen, betydligt mer resilienta mot 
konsekvenserna av klimatförändringar och kusterosion. Parlamentet insisterar på att 
investeringar i fiskerinäringen måste vara tydligt anpassade till målen för hållbar 
utveckling och att de inte får äventyra behoven i kustsamhällen. Parlamentet insisterar 
på att det ekonomiska bidrag som föreskrivs i det nya partnerskapsavtalet bör fördelas 
på ett sätt som tar hänsyn till kustsamhällenas grundläggande roll. 

33. Europaparlamentet efterlyser ett främjande av lokal och regional ekonomisk utveckling 
och en förstärkning av kustsamhällen som är beroende av marina resurser och som 
därför till fullo måste integreras i förvaltningen av havs- och kustområden. Parlamentet 
påminner om att återställandet av den biologiska mångfalden i havs- och kustområden 
understöder kustsamhällen och bidrar till en begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna. Parlamentet understryker att det behöver hållas regelbundna 
samråd med kustsamhällen under hela genomförandeprocessen.

34. Europaparlamentet är medvetet om att EU:s marknader och producenter är beroende av 
import av fisk från bland annat Mauretanien för att garantera tillgången på livsmedel för 
EU:s konsumenter.

35. Europaparlamentet kräver att ytterligare insatser från EU:s sida inom ramen för detta 
partnerskapsavtal om hållbart fiske måste inriktas på att sätta stopp för skadliga och 
ohållbara fiskesubventioner inom Världshandelsorganisationen och andra 
internationella organ, och att man i detta sammanhang lägger särskild vikt vid olagligt 
fiske. 

36. Europaparlamentet begär att EU:s rättsliga regelverk, inbegripet domar från Europeiska 
unionens domstol, respekteras och tillämpas korrekt inom fisket i och runt Mauretanien. 
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37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till regeringen och 
parlamentet i Islamiska republiken Mauretanien.
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20.4.2022

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

till fiskeriutskottet

över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om 
ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska 
republiken Mauretanien och av genomförandeprotokollet till det avtalet
(2021/0300M(NLE))

Föredragande av yttrande: Rosa Estaràs Ferragut
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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

A. EU är en viktig marknad för det fiskmjöl och den fiskolja som produceras i 
Mauretanien.

B. Mauretanien åtog sig 2017 att minska och gradvis fasa ut produktionen av fiskmjöl och 
fiskolja fram till 2020. Sedan 2010 har produktionen av dessa produkter tredubblats.

C. Säkra vetenskapliga data, effektiva övervaknings- och kontrollsystem samt transparens i 
fråga om fångster och fiskelicenser krävs för att kuststater ska kunna fastställa det 
tillgängliga överskottet av gemensamma bestånd av små pelagiska arter, som för 
närvarande fiskas i mängder som överstiger de gränser som forskare har fastställt.

D. Kommissionen ansåg i sin bedömning av det förra protokollet att en regional 
förvaltningsram för nyttjande av gemensamma bestånd av små pelagiska arter och 
gemensamma bestånd av senegalkummel borde inrättas i enlighet med kravet i 
artikel 63 i FN:s havsrättskonvention.

E. Gemensamma bestånd av små pelagiska arter – som småskaliga fiskare är beroende av 
för sitt uppehälle och sin livsmedelstrygghet – är överexploaterade. Efterfrågan på 
denna fisk växer i takt med expansionen av utlandsägda fiskmjölsfabriker i Mauretanien 
och grannländerna, och detta äventyrar livsmedelstryggheten och väcker oro över 
miljöföroreningar på lokal nivå, exempelvis från obehandlat avfall.

1. Europaparlamentet välkomnar den nya inriktningen i partnerskapsavtalen om hållbart 
fiske (partnerskapsavtalen) och deras genomförandeprotokoll som vederbörligen 
återspeglar EU:s prioriteringar och utrikespolitiska riktlinjer. Parlamentet påminner om 
EU:s engagemang för principen om en konsekvent politik för utveckling och om att 
partnerskapsavtalen och deras genomförandeprotokoll måste vara förenliga med denna 
princip, bästa vetenskapliga utlåtanden och tillgängliga uppgifter, FN:s Agenda 2030 
för hållbar utveckling och målen i den gemensamma fiskeripolitiken.

2. Europaparlamentet välkomnar den roll som partnerskapsavtalen kan spela i 
fiskeriförvaltning, vetenskaplig forskning, datainsamling och transparens i fråga om 
fiskeverksamhet genom att införa ett system för långsiktig hållbar förvaltning för 
nyttjande av fiskeresurser och främja hållbarhet och goda styrelseformer i 
EU:s partnerländer och globalt. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att 
partnerskapsavtalen måste bygga på ett aktivt deltagande från EU och partnerländerna, 
och att de måste bidra till en hållbar utveckling av den småskaliga fiskerisektorn i 
tredjeländer och till lokal livsmedelstrygghet. Parlamentet insisterar på att det här 
protokollet bör anpassas till Mauretaniens särskilda behov och prioriteringar.

3. Europaparlamentet betonar att fiskerisektorn, inklusive det småskaliga fisket, är viktig 
för Mauretaniens ekonomi och avgörande för landets ekonomiska utveckling, 
sysselsättningsmöjligheter, särskilt för kvinnor och unga människor, och för 
livsmedelstrygghet och nutrition, samt för att säkerställa en inkluderande och hållbar 
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ekonomisk utveckling för alla. Parlamentet stöder därför åtgärder för att göra lokala 
aktörer, inbegripet små familjeägda företag och kustsamhällen, betydligt mer resilienta 
inför konsekvenserna av klimatförändringar och kusterosion. Parlamentet insisterar på 
att investeringar i fiskerinäringen tydligt måste följa FN:s mål för hållbar utveckling och 
inte får äventyra behoven i kustsamhällen. Parlamentet insisterar på att det ekonomiska 
bidrag som föreskrivs i partnerskapsavtalet med Mauretanien bör fördelas på ett sätt 
som tar hänsyn till kustsamhällenas grundläggande roll.

4. Europaparlamentet välkomnar att syftet med det nya protokollet är att bidra till 
ansvarsfullt fiske och en hållbar förvaltning av fiskeresurser på bättre tekniska och 
driftsmässiga villkor och med fullständig transparens, i syfte att minimera fiskets 
inverkan på marina ekosystem och respektera den verksamhet som Mauretaniens 
kustfiskeflottor och småskaliga fiskeflottor bedriver.

5. Europaparlamentet understryker att partnerskapet måste erbjuda garantier och skydda 
mauretanska småskaliga fiskare från illojal konkurrens, även från EU:s fiskare, och att 
det inte får försvåra för lokalsamhällen.

6. Europaparlamentet välkomnar att man i det nya protokollet har bibehållit 
referensfångstmängden för bläckfisk på noll, så att bläckfisken reserveras för nationella 
småskaliga fiskare, eftersom den är mycket viktig för deras lokala utveckling. 
Parlamentet är emellertid oroat över att kommande vetenskapliga program och/eller 
bedömningar kan leda till en revidering av fångstmängderna för bläckfisk. Parlamentet 
understryker att fisket efter bläckfisk bör reserveras för småskaliga fiskare med hänsyn 
till det höga mervärdet för den småskaliga fiskesektorn.

7. Europaparlamentet betonar att alla fartyg som är verksamma i Mauretaniens vatten 
endast bör ges tillträde till fiskbeståndens överskott, och stöder alla ansträngningar att 
samla in tillförlitliga vetenskapliga uppgifter för en korrekt bedömning av 
fiskbestånden. Parlamentet framhåller behovet av större transparens och bättre 
datainsamling. Parlamentet uppmuntrar Mauretanien att förstärka forskningsinstitutet 
Imrop [Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches – 
Mauretaniens institut för oceanografisk forskning och fiskeriforskning] så att det kan 
delta aktivt i övervakningen av landningar för att säkerställa att referenskvantiteterna 
inte överskrids.

8. Europaparlamentet påminner om att EU kan bidra till att stoppa överfisket av små 
pelagiska bestånd och avhjälpa den situation som orsakas av de negativa effekterna av 
fiskmjöls- och fiskoljeindustrin i Mauretanien, som EU:s vattenbruks- och 
jordbruksindustri är beroende av.

9. Europaparlamentet välkomnar kravet i det nya protokollet på att Mauretanien ska 
offentliggöra en plan för hållbar förvaltning av små pelagiska bestånd som ska gälla alla 
fartyg som fiskar i Mauretaniens vatten. Parlamentet uppmanar med kraft Mauretanien 
att vid utarbetandet av denna plan anta ambitiösa åtgärder i linje med vetenskaplig 
rådgivning i syfte att skydda fiskeresurser som lokala samhällen är beroende av.

10. Europaparlamentet uppmanar EU att intensifiera sina ansträngningar i detta avseende 
genom att stödja införandet dels av en regional förvaltningsram för nyttjande av 
gemensamma bestånd av små pelagiska bestånd, dels av en regional 
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fiskeriförvaltningsorganisation för dessa bestånd, samt genom att inleda en 
internationell dialog med berörda länder.

11. Europaparlamentet välkomnar kraven på transparens i det nya protokollet enligt vilka 
Mauretanien ska offentliggöra alla offentliga och privata avtal med utländska fartyg i 
landets fiskezon och avtal om fiskeverksamhet i Mauretanien. Parlamentet uppmanar 
Mauretanien att göra denna information tillgänglig för allmänheten och att snarast 
möjligt offentliggöra så aktuella data som möjligt i linje med landets skyldigheter enligt 
transparensinitiativet för fiske. Parlamentet uttrycker oro över att vissa fiskeriavtal som 
har ingåtts med tredjeländer hittills inte har offentliggjorts av Mauretanien.

12. Europaparlamentet välkomnar sektorsstödet i det nya protokollet som syftar till att göra 
fisket i Mauretanien mer hållbart. Parlamentet anser att beloppet hade kunnat ökas 
ytterligare och uppmuntrar Mauretanien att använda det för att förbättra forskning och 
analys, inbegripet forskning om och analys av effekterna av den globala uppvärmningen 
på arter och deras migration till följd av klimatförändringarna, vilket kräver särskild 
uppföljning, övervakning och kontroll av fiskeverksamheten, stöd till kustsamhällen och 
en hållbar utveckling av Mauretaniens småskaliga fiskerisektor. Parlamentet begär 
större investeringar på land och sektorsstöd, i kombination med andra åtgärder, som en 
katalysator för landbaserade investeringar som syftar till att öka den andel av fångsterna 
som används till livsmedel, vilket är avgörande för att den massiva bearbetningen av 
fisk till fiskmjöl och fiskolja ska kunna undvikas. Parlamentet anser att sektorsstöd bör 
användas för att förbättra vetenskapliga data om fiskbestånd, särskilt om gemensamma 
bestånd av små pelagiska bestånd som sardinellarter och taggmakrill, vilket är mycket 
viktigt för en beräkning av överskottet. Parlamentet understryker att fastställandet av 
utgiftsprioriteringar för sektorsstödet måste ske genom en transparent och inkluderande 
process, med deltagande av det vetenskapliga samfundet och lokalsamhällen, inklusive 
kvinnor som arbetar med fiskberedning. Parlamentet uppmanar den gemensamma 
kommittén att främja infrastrukturprojekt som kommer att leda till ökad lokal 
konsumtion av fiskprodukter och att finansiera projekt som direkt gynnar hela 
värdekedjan i Mauretaniens småskaliga fiskerisektor. Parlamentet uppmanar dessutom 
kommissionen och Mauretanien att proaktivt offentliggöra årsrapporter om hur 
sektorsstödet används.

13. Europaparlamentet efterlyser ett främjande av lokal och regional ekonomisk utveckling 
och en förstärkning av kustsamhällen som är beroende av marina resurser och som 
därför till fullo måste involveras i förvaltningen av havs- och kustområden. Parlamentet 
påminner om att återställandet av den biologiska mångfalden i havs- och kustområden 
understöder kustsamhällen och bidrar till en begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna. Parlamentet understryker att det behöver hållas regelbundna 
samråd med kustsamhällen under hela genomförandeprocessen.

14. Europaparlamentet välkomnar att ägare till unionsfrystrålare för pelagiskt fiske och 
unionsräktrålare som bedriver fiske i enlighet med protokollet kommer att bidra 
till politiken för utdelning av fisk till förmån för behövande befolkningsgrupper genom 
att som avgifter in natura avsätta 2 % av de pelagiska fångster som omlastas eller landas 
efter en fiskeresa till Société nationale de distribution de poisson. Parlamentet 
konstaterar att konsumtionen av lokal fisk ökar i Mauretanien. Parlamentet betonar att 
detta gynnar den lokala arbetsmarknaden och kustsamhällena.
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15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Islamiska republiken Mauretanien att 
se till att småskaliga icke-industriella fiskare och småskaliga fiskberedningsföretag kan 
försörja sig genom att främja en hållbar lokal blå ekonomi, sätta värde på och stärka den 
mycket viktiga roll som kvinnor och unga spelar genom att sälja och bereda fisk, genom 
att stödja dem med projekt som finansieras av sektorsstöd, begränsa hur stora 
fiskresurser som fartyg kan fånga och skydda fiskeområden som småskaliga fiskare är 
beroende av för sitt uppehälle.

16. Europaparlamentet välkomnar att kvalificerade mauretanska sjömän anställs på 
EU-fartyg med kontrakt som uppfyller Internationella arbetsorganisationens normer och 
omfattar socialförsäkring. Parlamentet välkomnar projekt som finansieras av 
EU:s utvecklingsbistånd i Mauretanien, såsom "Promopeche" som syftar till att skapa 
sysselsättning och utbilda unga i icke-industriellt fiske.

17. Europaparlamentet framhåller att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske måste 
förebyggas så att fiskbestånden kan bevaras på hållbara nivåer, och uppmanar EU att 
säkerställa att transparensklausulen omfattar fiskeresurser som fångas av utländska 
flottor och att inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte säkerställer 
att deras externa flottor efterlever den. Parlamentet understryker behovet av att begränsa 
användningen av bekvämlighetsflagg och omflaggning och ta itu med omlastningar till 
havs, särskilt i mauretanska vatten samt i regionen i allmänhet, eftersom dessa är viktiga 
åtgärder för att täppa till kryphål för olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

18. Europaparlamentet uttrycker oro över rapporterade kränkningar av mänskliga rättigheter 
såsom människohandel och tvångsarbete på fiskefartyg som bedriver olaglig 
fiskeverksamhet i Västafrika.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, med avseende på artikel 21 i 
partnerskapsavtalet med Mauretanien och artikel 14 i det nya genomförandeprotokollet, 
att särskilt uppmärksamma de mänskliga rättigheterna i Mauretanien, även inom 
fiskerisektorn. Parlamentet varnar för att slaveri, som officiellt är olagligt i 
Mauretanien, fortfarande förekommer i landet och har fördömts av Europaparlamentet 
vid flera tillfällen under de senaste åren.
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11.3.2022

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL

Pierre Karleskind
Ordförande
Fiskeriutskottet
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan 
Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien och av protokollet om 
genomförande av det avtalet (2021/0300M(NLE))

Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för internationell handel fått i uppdrag 
att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid utskottssammanträdet den 26 januari 2022 
beslutade utskottet att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid utskottssammanträdet den 3 mars 2022 behandlade utskottet för internationell handel 
detta ärende. Vid detta sammanträde beslutade utskottet att uppmana fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Bernd Lange
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet betonar att fiskeavtalet med Mauretanien är det viktigaste av EU:s 
nuvarande fiskeavtal med tredjeländer. Parlamentet betonar att Mauretanien har varit en 
nära partner när det gäller fiske under lång tid. Det första bilaterala fiskeavtalet ingicks 
1987. Fiskeavtal inom denna region har alltid inneburit en betydande del av den 
bilaterala handeln. 

2. Europaparlamentet är medvetet om att EU:s marknader och producenter är beroende av 
import av fisk från bland annat Mauretanien för att garantera EU:s konsumenter 
livsmedelstillgänglighet. 

3. Europaparlamentet framhåller att fiskeverksamheten därför måste vara hållbar för att 
motverka överfiske och förbli en långsiktig resurs för båda parter i partnerskapet för 
hållbart fiske, som uppfyller internationella hållbarhetsåtaganden.

4. Europaparlamentet insisterar därför på att fiskepartnerskapet med Mauretanien bland 
annat måste syfta till att sätta stopp för överfisket, särskilt av sardineller, som mestadels 
fiskas av flottor från länder utanför EU och skickas till fiskmjöls- och fiskoljeindustrin, 
och att effektivt bekämpa utarmningen av fiskbestånden. Parlamentet påminner om att 
andelen bestånd som fiskas på ohållbara nivåer har tredubblats sedan 1974 och att 
situationen för sardineller och små pelagiska arter är särskilt oroande.

5 Europaparlamentet betonar att Mauretaniens småskaliga fiskeflotta måste fortsätta att få 
företräde till landets resurser, i överensstämmelse med målet att trygga 
livsmedelsförsörjningen i området.

6. Europaparlamentet beklagar att EU:s budget för sektorsstöd för att utveckla den 
småskaliga inhemska sektorn, samt utvecklingen av en hållbar och icke-industriell 
fiskerinäring, både i Mauretanien och i angränsande områden, inte är tillräckligt stor 
och begär att en ökning av denna särskilda budget ska övervägas. Parlamentet begär en 
mer transparent och effektiv användning av nuvarande och framtida sektorsstöd.

7. Europaparlamentet kräver att ytterligare insatser från EU:s sida inom ramen för detta 
partnerskapsavtal om hållbart fiske måste inriktas på att sätta stopp för skadliga och 
ohållbara fiskesubventioner inom WTO och andra internationella organ, med särskild 
uppmärksamhet på olagligt fiske. 

8. Europaparlamentet begär att EU:s rättsliga regelverk, inbegripet EU-domstolens domar, 
respekteras och tillämpas korrekt inom fisket i och runt Mauretanien.

9. Europaparlamentet kräver att alla fångster i vederbörlig ordning ska deklareras till den 
behöriga myndigheten och att befintliga mekanismer vid behov bör förstärkas och 
finansieras genom EU:s budget. 

10. Europaparlamentet understryker att partnerskapet måste erbjuda garantier och skydda 
mauretanska småskaliga fiskare från illojal konkurrens, även från EU:s fiskare, och att 
det inte får undergräva lokalsamhällena.
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11. Europaparlamentet påminner om att EU kan bidra till att förbättra den situation som 
orsakas av de negativa effekterna av fiskmjöls- och fiskoljeindustrin i Mauretanien, som 
EU:s vattenbruks- och jordbruksindustri är beroende av. Parlamentet välkomnar kravet i 
det nya protokollet på att Mauretanien ska offentliggöra en plan för hållbar förvaltning 
av små pelagiska arter som kommer att gälla för alla fartyg som fiskar i Mauretaniens 
vatten. Parlamentet uppmanar EU att öka sina ansträngningar genom att stödja 
inrättandet av en regional fiskeriförvaltningsorganisation och genom att inleda en 
internationell dialog med berörda länder. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, med avseende på artikel 21 i avtalet och 
artikel 14 i det nya genomförandeprotokollet, att särskilt uppmärksamma de mänskliga 
rättigheterna i Mauretanien, även inom fiskerisektorn.

13. Europaparlamentet framhåller att covid-19-krisen och de svårigheter som fiskerisektorn 
står inför inte bör användas som förevändning för att försvaga de planerade hållbarhets- 
och klimatmålen.

14. Europaparlamentet framhåller vikten av att genom sektorsstöd inkludera särskilda 
mekanismer för att förbättra kvinnors ställning inom fiskerisektorn. 

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för de partnerskapsavtal om hållbart fiske som 
unionen har med tredjeländer, eftersom de utgör en god grund för samarbete om 
världshavsförvaltning och hållbar förvaltning av fiskbestånd.
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