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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af 
brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om forlængelse 
af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der 
er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Mauritius
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05657/2022),

– der henviser til udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union 
og Republikken Mauritius om forlængelse af protokollen om gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius 
(05658/2022),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 
og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C9-0166/2022),

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

– der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0211/2022),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

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

Baggrund

Det Indiske Ocean er den største kilde til tunfangster for EU-flåden (hovedsagelig gulfinnet 
tun og storøjet tun). EU-flådens fangster heri tegner sig dog kun for 8,9 % af de samlede 
årlige fangster. Republikken Mauritius, der ligger i den sydvestlige del af Det Indiske Ocean 
(1,27 mio. indbyggere), har et havområde på 2,3 mio. km² og en eksklusiv økonomisk zone 
(EEZ) på 1,86 mio. km². Siden 2011 er yderligere 400 000 km² også blevet forvaltet i 
fællesskab med Seychellerne. Fiskerisektoren beskæftiger ca. 22 000 personer, der arbejder 
direkte og indirekte heri og størstedelen heraf i fiskeforarbejdningssektoren, hvilket bidrager 
til udviklingen af lokalsamfundene. Det anslås, at ca. 2 000 ikkeindustrielle fiskere er 
involveret i sektoren for småfiskeri. Landet søger bl.a. at opnå fiskeressourcernes langsigtede 
bæredygtighed, genopretning af havmiljøet og udvikling af akvakultur i mindre omfang. 

Fiskeripartnerskabsaftalen, der blev undertegnet af Den Europæiske Union og Mauritius den 
21. december 2013, trådte i kraft den 28. januar 2014 for en periode på seks år og forlænges 
stiltiende for yderligere perioder på tre år. Den seneste fiskeriprotokol dækkede perioden 
indtil den 7. december 2021. 

Den 28. september 2021 vedtog Rådet en afgørelse om bemyndigelse af Europa-
Kommissionen til at indlede forhandlinger om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen 
mellem EU og Mauritius med mulighed for en begrænset forlængelse af den nuværende 
protokol for at undgå afbrydelse af fiskeriet. Da turismen brød sammen, var landets økonomi 
afhængig af tunfiskerfartøjernes aktiviteter, som fortsatte med at bevare deres fiskeri og 
forsyne de lokale konservesfabrikker på trods af den globale krise.

På grund af restriktionerne som følge af covid-19-pandemien og forhandlingernes komplekse 
karakter blev begge parter enige om en forlængelse på højst seks måneder af protokollen for 
2017-2021 i overensstemmelse med nævnte rådsafgørelse. Forlængelsen fastsattes ved en 
aftale i form af brevveksling, der blev paraferet den 6. december 2021 i Bruxelles. Denne 
forlængelse er derfor vigtig for at sikre den nødvendige tid til, at den nye aftale kan 
forberedes ved fortsat at give EU's langdistanceflåde fiskerimuligheder i Mauritius' farvande.

Fiskeripartnerskabsaftalen med Mauritius gør det muligt for EU-flåden at fiske i Mauritius' 
farvande efter tun og tunlignende arter med årlige fiskerimuligheder på 4 000 ton for 
40 notfartøjer til tunfiskeri, 45 langlinefartøjer med flydeline og højst 20 forsyningsfartøjer. 
Denne aftale er vigtig for EU's tunfiskerflåde i Det Indiske Ocean og gør det muligt at styrke 
forbindelserne mellem EU og Mauritius. Denne forlængelse vil tilpasse fiskerimulighederne i 
overensstemmelse hermed, dvs. til 2 000 tons, og en finansiel modydelse fra EU på 
287 500 EUR, hvoraf 177 500 EUR er øremærket til udvikling af Mauritius' sektorpolitik for 
fiskeri. 

Ordførerens holdning 

Gennemførelsen af fiskeripartnerskabsaftalen i de seneste år har været tilfredsstillende, og 
protokollen anses for at være relevant for de vigtigste interessenter. Den efterfølgende 
evaluering viste, at fiskerimulighederne i perioden 2018-2020 blev udnyttet af et årligt 
gennemsnit på 45 fartøjer (27 notfartøjer til tunfiskeri og 18 mindre notfartøjer med flydeline) 
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med base i La Réunion. For EU-notfartøjer til tunfiskeri udnyttede 100 % af den EU-flåde, 
der er aktiv i Det Indiske Ocean, fiskerimulighederne i Mauritius' farvande. Den mauritiske 
konservesindustri forarbejder årligt ca. 500 000 tons tun fanget af EU's flåde i hele Det 
Indiske Ocean, hvilket er langt mere end gennemsnittet på 3 500 tons, der årligt fanges i 
Mauritius' farvande. Denne industri beskæftiger ca. 4 000 personer, hvoraf 67 % er kvinder. 
Ordføreren mener, at særlig opmærksomhed på kvinders rolle i fiskerisektoren skal være en 
prioritet i forbindelse med gennemførelsen af sektorstøtte.

Ordføreren mener, at aftalen også gør det muligt for Den Europæiske Union og Republikken 
Mauritius at fortsætte med at arbejde tættere sammen om at fremme en ansvarlig udnyttelse af 
fiskeressourcerne i Mauritius' farvande og støtte Mauritius' bestræbelser på at udvikle sin 
fiskerisektor i begge parters interesse. Aftalen fremmer også det fortsatte samarbejde med 
Mauritius som en strategisk partner for opbygning af alliancer og Unionens stilling i regionen, 
navnlig i IOTC.

Hvad angår EU's økonomiske bidrag til sektorstøtte til fiskeriet bestod hovedaktiviteterne i 
overvågning, kontrol og observation, videnskabelig forskning og støtte til den nationale 
fiskeriforvaltning. Den bidrog også til erhvervelsen af 50 nye ikkeindustrielle fiskerfartøjer, 
hvilket udgjorde fremskridt med gennemførelsen af aftalen på sektorplan og lokalt plan.

I betragtning af den strategiske betydning af fiskeripartnerskabsaftalen med Mauritius for den 
EU-fiskerflåde, der fisker i Det Indiske Ocean, og for at sikre videreførelsen af aktiviteterne, 
indtil den nyligt forhandlede nye protokol vil blive undertegnet og efterfølgende forelagt 
Europa-Parlamentet til godkendelse, støtter ordføreren forlængelsen af den nuværende 
protokol med seks måneder på de samme vilkår og betingelser (pro rata temporis).



PE732.580v02-00 8/14 RR\1260709DA.docx

DA

26.6.2022

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Fiskeriudvalget

om Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af 
brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om forlængelse af 
protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er 
omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken 
Mauritius 
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

Ordfører for udtalelse: Vlad Gheorghe 

KORT BEGRUNDELSE

Den 28. september 2021 vedtog Rådet en afgørelse1 om bemyndigelse af Europa-
Kommissionen til at indlede forhandlinger om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen 
mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius' regering og – om nødvendigt for 
at undgå afbrydelser af fiskeriet – om en begrænset forlængelse af den nuværende protokol til 
aftalen (herefter "protokollen for 2017-2021"), der udløb den 7. december 2021. 

I Rådets afgørelse fastsættes det, at hvis forhandlingerne om en ny protokol til 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius' regering 
tager længere tid end forventet2, bør Kommissionen for at undgå en afbrydelse af fiskeriet i 
henhold til mandatet søge at nå til enighed med Republikken Mauritius' regering om en 
forlængelse af den nuværende protokol for 2017-20213 for en begrænset periode på højst seks 
måneder, samtidig med at den bestræber sig på at nå til enighed om en ny protokol i 
overensstemmelse med de mål, der er fastsat i afgørelsen. 

På grund af de aktuelle restriktioner kunne den første forhandlingsrunde først finde sted 
virtuelt den 6. december 2021 i Bruxelles og Port Louis (Republikken Mauritius). På mødet 
fastslog forhandlerne fra Den Europæiske Union og Republikken Mauritius, at der på grund af 
forhandlingernes kompleksitet ville være behov for en række forhandlingsrunder. Begge 
parter var derfor enige om en forlængelse på højst seks måneder af protokollen for 2017-2021 

1 RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Republikken Mauritius om 
indgåelse af en gennemførelsesprotokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Mauritius (11508/21).
2 Navnlig på grund af den aktuelle covid-19-pandemis konsekvenser for de sundhedsmæssige forhold globalt set.
3 Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius, EUT L 279 af 28.10.2017, 
s. 3.
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i overensstemmelse med Rådets afgørelse. Forlængelsen fastsattes ved en aftale i form af 
brevveksling, der blev paraferet den 6. december 2021 i Bruxelles. 

For at undgå en væsentlig afbrydelse af EU-flådens fiskeri i Republikken Mauritius' farvande 
bør der hurtigst muligt vedtages en rådsafgørelse om godkendelse af aftalen i form af 
brevveksling for at gøre det muligt for parterne at undertegne aftalen og genoptage fiskeriet så 
hurtigt som muligt. 

Kommissionen foreslår derfor, at Rådet godkender undertegnelsen og den midlertidige 
anvendelse af denne brevveksling, der gør det muligt at forlænge protokollen for 2017-2021 i 
højst seks måneder. 

Formålet med aftalen i form af brevveksling er at forlænge anvendelsen af protokollen for 
2017-2021 med henblik på fortsat at tildele fiskerimuligheder til EU-fartøjer i Mauritius' 
farvande i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning og henstillingerne fra 
Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC) inden for grænserne af det disponible 
overskud. Formålet er også fortsat at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Mauritius' regering med henblik på at skabe en partnerskabsramme for udvikling 
af en politik for bæredygtigt fiskeri og en ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i 
Republikken Mauritius' fiskeriområde i begge parters interesse. 

Protokollen for 2017-2021 gav EU-flåden mulighed for at fiske i Mauritius' farvande efter tun 
og tunlignende arter med vejledende årlige fiskerimuligheder på 4 000 ton. I den henseende 
fastsættes der i aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen med højst seks 
måneder vejledende fiskerimuligheder på 2 000 ton, ligesom det fastsættes, at EU's finansielle 
modydelse for adgang tilpasses i overensstemmelse med punkt 4 i begrundelsen.

Den Europæiske Unions finansielle modydelse for seks måneder beløber sig til 287 500 EUR 
baseret på: 
a) et beløb for adgang til fiskeressourcerne for de kategorier, der er fastsat i protokollen, på 
110 000 EUR i protokollens forlængelsesperiode 
b) støtte til udvikling af fiskerisektorpolitikken i Republikken Mauritius på 110 000 EUR i 
protokollens forlængelsesperiode. Denne støtte stemmer overens med målene for den 
nationale politik hvad angår en bæredygtig forvaltning af Republikken Mauritius' 
fiskeressourcer under hele forlængelsen af protokollen 
c) støtte til udvikling af havpolitikken og den maritime økonomi på 67 500 EUR. 
Beløbet til forpligtelses- og betalingsbevillinger fastsættes under den årlige budgetprocedure, 
herunder den reserve for protokoller, der endnu ikke er trådt i kraft ved årets begyndelse4. 

Brevvekslingen om forlængelsen rummer ligeledes en bestemmelse om forholdsmæssig 
nedsættelse, i tilfælde af at forhandlingerne om fornyelse af protokollen fører til 
undertegnelse og efterfølgende ikrafttrædelse inden udløbet af den forlængelse på seks 
måneder, som er genstand for brevvekslingen. 

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 

4 I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetsamarbejde (2013/C 373/01).
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forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form 
af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om forlængelse af 
protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er 
omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken 
Mauritius, godkendes.
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af 
brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius 
om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder 
og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Mauritius

Referencer 05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE)

Korresponderende udvalg PECH

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG
5.5.2022

Ordfører for udtalelse:
       Dato for valg

Vlad Gheorghe
3.2.2022

Behandling i udvalg 17.5.2022

Dato for vedtagelse 21.6.2022

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

29
0
1

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Andor Deli, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valérie 
Hayer, Niclas Herbst, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, 
Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, 
Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere

Anna-Michelle Asimakopoulou, Rosa D’Amato, Jonás Fernández, 
Fabienne Keller, Petri Sarvamaa

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
209, stk. 7)

Asim Ademov, Sunčana Glavak, Christian Sagartz, Marc Tarabella
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VERTS/ALE Rosa D'Amato, Alexandra Geese
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ID Joachim Kuhs

Tegnforklaring:
+ : for
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af 
brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius 
om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder 
og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Mauritius

Referencer 05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE)
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godkendelse
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PECH
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5.5.2022

Ordførere:
       Dato for valg

Izaskun Bilbao 
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28.4.2022

Behandling i udvalg 28.4.2022 13.6.2022

Dato for vedtagelse 12.7.2022
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0:

24
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1

Til stede ved den endelige afstemning - 
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Hazekamp, Niclas Herbst, Jan Huitema, Ladislav Ilčić, France Jamet, 
Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, 
João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan 
Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis
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Benoît Biteau, Cláudia Monteiro de Aguiar
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stedfortrædere (forretningsordenens art. 
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Agnès Evren, Claude Gruffat
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