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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet 
genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om 
förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska 
ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan 
Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (05657/2022),

– med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och 
Republiken Mauritius om förlängning av protokollet om genomförandet av 
partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius 
(05658/2022),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket, led a led v i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (C9-0166/2022),

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

– med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0211/2022).

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 
Republiken Mauritius.
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MOTIVERING

Allmän bakgrund

Indiska oceanen är den största källan för tonfiskfångster för EU:s flotta (främst gulfenad tonfisk 
och storögd tonfisk). EU-flottans fångster här utgör dock endast 8,9 % av de totala årliga 
fångsterna. Republiken Mauritius, som ligger i den sydvästra delen av Indiska oceanen 
(1,27 miljoner invånare), har ett havsområde på 2,3 miljoner km² och en exklusiv ekonomisk 
zon på 1,86 miljoner km². Ytterligare 400 000 km2 samförvaltas med Seychellerna sedan 2011. 
Fiskerisektorn sysselsätter, direkt och indirekt, cirka 22 000 personer, och majoriteten av dem 
är verksamma inom fiskberedningssektorn och bidrar till utvecklingen av lokalsamhällena. 
Omkring 2 000 småskaliga fiskare beräknas vara involverade i den småskaliga sektorn. Landet 
strävar efter att uppnå bland annat långsiktig hållbarhet för fiskeresurserna, återställande av den 
marina miljön och utveckling av småskaligt vattenbruk. 

Partnerskapsavtalet om fiske, som undertecknades av Europeiska unionen och Mauritius den 
21 december 2013, trädde i kraft den 28 januari 2014 för en period på sex år som automatiskt 
kan förlängas med ytterligare perioder på tre år. Det senaste fiskeprotokollet omfattade 
perioden till och med den 7 december 2021. 

Den 28 september 2021 antog rådet ett beslut om bemyndigande för Europeiska 
kommissionen att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske 
mellan EU och Mauritius med möjlighet till en begränsad förlängning av det nuvarande 
protokollet för att undvika avbrott i fiskeverksamheten. När turismen kollapsade förlitade sig 
landets ekonomi på tonfiskfartygens verksamhet, som fortsatte att upprätthålla sitt fiske och 
försörja de lokala konservfabrikerna trots den globala krisen.

På grund av restriktionerna till följd av covid-19-pandemin och förhandlingarnas komplexa 
karaktär enades båda parter om att förlänga protokollet 2017–2021 med högst sex månader, 
i linje med nämnda rådsbeslut. Denna förlängning fastställdes i ett avtal genom skriftväxling 
som paraferades den 6 december 2021. Denna förlängning är därför viktig för att bidra till att 
garantera den tid som krävs för att det nya avtalet ska kunna förberedas genom att man 
fortsätter att erbjuda fiskemöjligheter för EU:s fjärrfiskeflotta i Mauritius vatten.

Partnerskapsavtalet om fiske med Mauritius gör det möjligt för EU:s flotta att fiska efter 
tonfisk och tonfiskliknande arter i Mauritius vatten, med årliga fiskemöjligheter på 4 000 ton 
för 40 notfartyg för tonfiskfiske, 45 ytlångrevsfartyg och högst 20 stödfartyg. Detta avtal är 
viktigt för EU:s tonfiskflotta i Indiska oceanen och gör det möjligt att stärka förbindelserna 
mellan EU och Mauritius. Denna förlängning skulle anpassa fiskemöjligheterna i enlighet 
med detta, dvs. till 2 000 ton och en ekonomisk ersättning från EU på 287 500 EUR, varav 
177 500 EUR öronmärks för utvecklingen av Mauritius sektoriella fiskeripolitik. 

Föredragandens ståndpunkt 

Genomförandet av partnerskapsavtalet om fiske under de senaste åren har varit 
tillfredsställande och protokollet har visat sig vara relevant för de viktigaste berörda parterna. 
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Efterhandsutvärderingen visade att fiskemöjligheterna under perioden 2018–2020 utnyttjades 
av ett årligt genomsnitt på 45 fartyg (27 notfartyg för tonfiskfiske och 18 fartyg för småskaligt 
fiske) baserade på La Réunion. När det gäller EU:s notfartyg för tonfiskfiske utnyttjade 
100 % av den EU-flotta som är verksam i Indiska oceanen fiskemöjligheterna i Mauritius 
vatten. Mauritius konservindustri bearbetar årligen cirka 500 000 ton tonfisk som fångas av 
EU:s flotta i hela Indiska oceanen, vilket är mycket mer än genomsnittet på 3 500 ton som 
fångas årligen i Mauritius vatten. Denna industri sysselsätter omkring 4 000 personer, varav 
67 % är kvinnor. Föredraganden anser att särskild uppmärksamhet på kvinnornas roll inom 
fiskerisektorn måste prioriteras vid genomförandet av sektorsstödet.

Föredraganden anser att genom avtalet kommer Europeiska unionen och 
Republiken Mauritius dessutom att kunna fortsätta det nära samarbetet kring att främja ett 
ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i mauritiska vatten och stödja Mauritius 
ansträngningar att utveckla sin fiskerisektor, i båda parters intresse. Vidare underlättas det 
fortsatta samarbetet med Mauritius som en strategisk partner vid alliansbyggande och 
EU:s positionering i regionen och framför allt i IOTC.

När det gäller EU:s ekonomiska bidrag till sektorsstödet till fisket bestod den huvudsakliga 
verksamheten av uppföljning, kontroll och övervakning, vetenskaplig forskning och stöd till 
nationell fiskeriförvaltning. Det bidrog också till förvärvet av 50 nya fartyg för 
icke-industriellt fiske och framsteg i genomförandet av avtalet på sektoriell och lokal nivå.

Med tanke på den strategiska betydelse som partnerskapsavtalet om fiske med Mauritius har 
för EU:s fiskeflotta i Indiska oceanen och för att säkerställa fortsatt verksamhet fram till dess 
att det nyligen framförhandlade nya protokollet undertecknas, och därefter läggs fram för 
Europaparlamentets godkännande, stöder föredraganden en förlängning av det nuvarande 
protokollet med sex månader på samma villkor (tidsproportionellt).



PE732.580v02-00 8/13 RR\1260709SV.docx

SV

26.6.2022

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till fiskeriutskottet

över rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom 
skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om förlängning av 
protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som 
föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Mauritius 
(05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE))

Föredragande av yttrande: Vlad Gheorghe 

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 28 september 2021 antog rådet ett beslut1 som bemyndigade Europeiska kommissionen 
att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om fiske mellan 
Europeiska unionen och Republiken Mauritius och, om nödvändigt i syfte att undvika ett 
avbrott i fiskeverksamheten, om en begränsad förlängning av det nuvarande protokollet till 
avtalet (protokollet 2017–2021), som löpte ut den 7 december 2021. 

I det rådsbeslutet anges att för den händelse förhandlingarna om ett nytt protokoll till 
partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Mauritius regering tar längre 
tid än väntat2, och för att undvika ett avbrott i fiskeverksamheten, bör kommissionen försöka 
nå en överenskommelse med Republiken Mauritius regering om en förlängning av protokollet 
2017–20213 med en begränsad period på högst sex månader, samtidigt som parterna fortsätter att 
försöka komma överens om ett nytt protokoll i enlighet med målen i beslutet. 

På grund av de nuvarande restriktionerna ägde den första förhandlingsrundan rum på distans den 
6 december 2021 i Bryssel och Port Louis (Republiken Mauritius). Under mötet kom 
Europeiska unionens och Republiken Mauritius förhandlare fram till att det, eftersom det rör sig 
om komplexa förhandlingar, kommer att krävas flera rundor för att avsluta förhandlingarna. 
Därför enades de båda parterna om en förlängning av protokollet 2017–2021 med en period på 
högst sex månader, i enlighet med det nämnda rådsbeslutet. Denna förlängning fastställdes i ett 
avtal genom skriftväxling som paraferades den 6 december 2021. 

1 Rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar med Republiken Mauritius om ingående av ett 
genomförandeprotokoll till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius 
(11508/21).  
2 Särskilt på grund av konsekvenserna av den aktuella globala sanitära situationen till följd av 
covid-19-pandemin.  
3 Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i 
partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (EUT L 279, 28.10.2017, 
s. 3).  
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För att undvika ett väsentligt avbrott i EU-flottans fiskeverksamhet i Republiken Mauritius vatten 
bör ett rådsbeslut om godkännande av avtalet genom skriftväxling antas så snart som möjligt så att 
parterna kan underteckna avtalet och fiskeverksamheten återupptas så snart som möjligt. 

Kommissionen föreslår därför att rådet godkänner undertecknande och provisorisk tillämpning av 
denna skriftväxling som gör det möjligt att förlänga protokollet 2017–2021 med en period på 
högst sex månader. 

Syftet med avtalet genom skriftväxling är att förlänga tillämpningen av protokollet 2017–2021 så 
att fiskemöjligheter fortsatt kan beviljas Europeiska unionens fartyg i Mauritius vatten i enlighet 
med vetenskapliga utlåtanden och rekommendationer utfärdade av Indiska oceanens 
tonfiskkommission (IOTC), inom gränserna för det tillgängliga överskottet. Syftet är också att 
fortsätta att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius regering och 
att därigenom skapa en partnerskapsram för att utveckla en politik för hållbart fiske och 
ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Republiken Mauritius fiskezon i båda parters intresse. 

Protokollet 2017–2021 gav EU-flottan möjlighet att fiska i Mauritius vatten efter tonfisk och 
tonfiskliknande arter inom ramen för preliminära årliga fiskemöjligheter på 4 000 ton. I avtalet 
genom skriftväxling med syftet att förlänga protokollet med högst sex månader föreskrivs i detta 
avseende preliminära fiskemöjligheter på 2 000 ton och en justering i enlighet med detta av den 
ekonomiska ersättning som betalas av EU, såsom anges i punkt 4 i denna motivering.

Europeiska unionens ekonomiska ersättning för sex månader uppgår till 287 500 EUR på 
grundval av följande: 
a) Ett årligt belopp för tillträde till fiskeresurserna, för de kategorier som fastställs i protokollet, 
vilket uppgår till 110 000 EUR för löptiden för förlängningen av protokollet. 
b) Ett stöd till utvecklingen av Republiken Mauritius sektoriella fiskeripolitik till ett belopp av 
110 000 EUR för löptiden för förlängningen av protokollet. Stödet bidrar till att uppfylla de mål 
som fastställts inom Republiken Mauritius nationella politik för hållbar förvaltning av havets 
fiskeresurser, för protokollets hela giltighetstid. 
c) Ett stöd till utvecklingen av havspolitiken och havsekonomin till ett belopp av 67 500 EUR. 
Beloppet för åtagande- och betalningsbemyndiganden fastställs inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet, inklusive för reservposten för protokoll som inte hade trätt i kraft vid årets 
början4. 

I skriftväxlingen avseende förlängningen anges också en klausul om proportionell minskning om 
förhandlingarna om förnyande av protokollet skulle leda till att detta undertecknas och träder i 
kraft före utgången av den förlängning med sex månader som är föremål för skriftväxlingen. 

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att 
Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom 
skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om förlängning av 
protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som 
föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och 
Republiken Mauritius.

4 I enlighet med det interinstitutionella avtalet om samarbete i budgetfrågor (2013/C 373/01).  
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ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
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