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Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning)  

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 15. marts 2018 om udkast 

til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske 

Fællesskab og Unionen Comorerne (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 

2017/2266(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14423/2017), 

– der henviser til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og 

Unionen Comorerne1, 

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 

og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (C8-0447/2017), 

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 15. marts 20182 om udkastet til 

afgørelse, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-

ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret 

fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) 

nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/19993 

("IUU-forordningen"), særlig artikel 8, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2, 

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget 

(A8-0055/2018), 

A. der henviser til, at fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og 

Unionen Comorerne (i det følgende benævnt "Comorerne") kan opsiges af én af 

parterne, hvis der er tungtvejende grunde til det såsom manglende overholdelse af 

                                                 
1  EUT L 290 af 20.10.2006, s. 7. 
2  Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0082. 
3  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1. 



 

 

parternes forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (i det 

følgende benævnt "IUU-fiskeri"); 

B. der henviser til, at ulovligt fiskeri er en stor trussel mod de globale marine ressourcer, 

da det går ud over fiskebestandene, der udtømmes, ødelægger levesteder, er uretfærdigt 

over for ærlige fiskere og fratager kystsamfundene deres livsgrundlag, især i 

udviklingslandene; 

C. der henviser til, at EU bør træffe alle relevante foranstaltninger til at sikre, at aftaler om 

bæredygtigt fiskeri med tredjelande er til gensidig gavn for EU og de pågældende 

tredjelande, herunder deres lokalbefolkning og fiskerisektorer; 

D. der henviser til, at det generelle formål med protokollen om indgåelse af en 

fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne 

var at styrke fiskerisamarbejdet mellem EU og Comorerne til gavn for begge parter ved 

at etablere en partnerskabsramme for udvikling af en bæredygtig fiskeripolitik og 

samtidig udnytte fiskeressourcerne på en bæredygtig måde i den comoriske eksklusive 

økonomiske zone, samt at opnå en passende del af de disponible overskudsbestande, der 

svarer til EU-fiskerflådens interesser; 

E. der henviser til, at den første fiskeriaftale mellem EØF og Comorerne går helt tilbage til 

1988, og til, at medlemsstaterne i EØF/EU siden da har fået adgang til 

fiskerimuligheder i henhold til en række gennemførelsesprotokoller; 

F. der henviser til, at ifølge UNCTAD's rapport med titlen "Fishery Exports and the 

Economic Development of Least Developed Countries" (fiskerieksport fra og 

økonomisk udvikling i de mindstudviklede lande) har det sektorielle samarbejde ikke 

udviklet sig ud over et meget elementært niveau med meget ringe indvirkning på 

fiskerisektoren, landingsprocedurer, kontrol- og overvågningskapacitet, videnskabelig 

udvikling eller teknisk uddannelse af fiskere og observatører; der henviser til, at den 

pris, EU betaler Comorerne pr. ton fisk (tun), ligger på omkring 15 % af den anslåede 

engrospris pr. ton; 

G. der henviser til, at Comorerne den 1. oktober 2015 blev underrettet om, at landet 

muligvis ville blive udpeget som et ikkesamarbejdende tredjeland for undladelse af at 

udøve tilstrækkelig kontrol af fartøjer under comorisk flag; der henviser til, at 

Comorerne i maj 2017 blev udpeget som et ikkesamarbejdende land og i juli 2017 

opført på en EU-liste over sådanne lande, hvilket har ført til udstedelsen af et "rødt 

kort", men at landet endnu ikke har truffet de korrigerende foranstaltninger, der er 

nødvendige for at løse de konstaterede problemer og bekæmpe IUU-fiskeri; 

H. der henviser til, at den tidligere protokol til fiskeriaftalen med Comorerne udløb den 30. 

december 2016, og ikke blev fornyet på grund af manglende tilsagn fra Comorernes 

side om at bekæmpe IUU-fiskeri; der henviser til, at protokollen havde en 

finansieringsramme på 600 000 EUR om året, hvoraf 300 000 EUR var øremærket til 

støtte til Comorernes fiskeripolitik med henblik på at fremme bæredygtighed og 

forsvarlig forvaltning af fiskeressourcerne i dets farvande; 

I. der henviser til, at EU er fast besluttet på at bekæmpe ulovligt fiskeri og enhver form for 

virksomhed, der følger heraf, og at denne forpligtelse er fastsat i IUU-forordningen; 



 

 

J. der henviser til, at EU og dets medlemsstater viderefører samarbejdet med Comorerne i 

flere sektorer; der henviser til, at EU's opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen kan 

bremses (hvis de nødvendige korrigerende foranstaltninger træffes), og til, at opsigelsen 

af denne aftale ikke udelukker muligheden for fremtidige forhandlinger om en anden 

aftale eller en anden form for partnerskab i fiskerisektoren; 

K. der henviser til, at bekæmpelsen af IUU-fiskeri ikke blot bygger på en identificering af 

ikke-samarbejdende tredjelande, men også kræver, at der findes løsninger til at afhjælpe 

de konstaterede tilfælde; der henviser til, at uden ekstern bistand vil Comorerne ikke 

kunne forbedre sin havforvaltningspolitik for især fiskeressourcer, herunder 

landingsforhold, kontrol- og overvågningskapacitet, videnskabelig udvikling og teknisk 

uddannelse af fiskere og observatører; 

L. der henviser til, at der i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og målene for 

bæredygtig udvikling for første gang indgår et mål om bevaring og bæredygtig 

udnyttelse af havene og de marine ressourcer (mål 14); 

1. beklager, at Comorerne har undladt at træffe de nødvendige korrigerende 

foranstaltninger for at løse de konstaterede problemer og bekæmpe IUU-fiskeri, trods 

advarslerne fra EU; 

2. gentager betydningen af effektiv flagstatskontrol, da fraværet heraf er en af 

hovedårsagerne til IUU-fiskeri; mener, at Comorerne bør opfylde sine folkeretlige 

forpligtelser med hensyn til overvågning og kontrol af fartøjer, der fører landets flag; er 

overbevist om, at den manglende kontrol og tilladelse til fiskeri gør det muligt for 

sådanne fartøjer straffrit at udøve IUU-fiskeri; 

3. er af den opfattelse, at Comorerne fortsat bør opretholde samarbejdet med EU og 

benytte lejligheden til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre 

landets evne til at bekæmpe ulovligt fiskeri; 

4. beklager, at det i de næsten 30 år, hvor der har været fiskeriaftaler mellem EU og 

Comorerne – hvori et element er rettet mod samarbejde og støtte til udviklingen af 

Comorernes fiskerisektor – ikke har været muligt at opnå mere håndgribelige resultater 

med hensyn til sektorens udvikling, bl.a. på områder som kontrol- og 

overvågningskapacitet, videnskabelig udvikling, kapacitet og teknisk uddannelse af 

fiskere og observatører; 

5. fastholder, at de tilgængelige instrumenter til udviklingssamarbejde, navnlig Den 

Europæiske Udviklingsfond (EUF), skal afstemmes bedre med den generelle støtte til 

kapacitetsudvikling i fiskerisektoren; 

6. minder om, at Comorerne i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen med EU og andre 

internationale instrumenter samt inden for rammen for gennemførelsen af 2030-

dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål har pligt til at efterleve principperne for 

god forvaltningspraksis i fiskeriet og ansvarligt fiskeri og bevare fiskebestandene og de 

marine økosystemer i dets eksklusive økonomiske zone; 

7. understreger behovet for at bekæmpe IUU-fiskeri på verdensplan og for at skabe 

incitamenter for staterne til at tage deres ansvar alvorligt og gennemføre de nødvendige 

reformer af deres respektive fiskerisektorer; 



 

 

8. fastholder, at bekæmpelsen af IUU-fiskeri ikke blot bør bestå af en identificering af 

ikke-samarbejdende tredjelande, og at det for virkelig at bekæmpe ulovligt fiskeri i alle 

dets former er nødvendigt at finde frem til, hvordan man kan hjælpe navnlig små 

udviklingsøstater som Comorerne med at ændre deres havforvaltningspolitik; 

9. er enig med Kommissionen og Rådet i behovet for at anvende de foranstaltninger, der er 

omhandlet i artikel 38, stk. 8, i IUU-forordningen om opsigelse af alle bilaterale 

fiskeriaftaler med Comorerne, eftersom disse foreskriver opsigelse af aftalen i tilfælde 

af manglende overholdelse af tilsagn med hensyn til bekæmpelse af IUU-fiskeri;  

10. noterer sig de øvrige konsekvenser, der er omhandlet i IUU-forordningens artikel 38, 

stk. 8, vedrørende forbud mod bl.a. chartring, omflagning og private aftaler; 

11. fastholder imidlertid, at en sådan opsigelse ikke er afslutningen på samarbejdet mellem 

EU og Comorerne i fiskerisektoren; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, 

at disse forbindelser kan reaktiveres snarest muligt, idet der tages udgangspunkt i, at 

fiskersamfundene og det kystnære ikkeindustrielle fiskeri bør betragtes som afgørende 

for landets udvikling, og at investeringer og teknisk bistand i denne henseende bør 

fremmes inden for følgende områder:  

 fiskeriforvaltning og styringssystemer, lovgivning, institutionel struktur, 

kapacitetsopbygning af menneskelige ressourcer (fiskere, videnskabsfolk, 

inspektører m.fl.) og fremme af de kommercielle og kulturelle værdier af 

Comorernes traditionelle fiskeredskaber og fiskeprodukter 

 kontrolkapacitet og videnskabelig kapacitet, kapacitet til beskyttelse af 

kystområder og kapacitet til inspektion, overvågning og kvalitetskontrol 

 oprettelse af faciliteter til at køle, distribuere og forarbejde fisk 

 opbygning og opgradering af havnenes sikkerheds- og landingsinfrastruktur 

 fornyelse af Comorernes ikkeindustrielle flåde med henblik på at forbedre 

sikkerheden, evnen til at forblive længere på havet og fiskerikapaciteten; 

12. opfordrer til, at der indføres en bestemmelse, ifølge hvilken proceduren afbrydes, og det 

røde kort trækkes tilbage, hvis Comorerne afhjælper sine mangler, således at EU's flåde 

kan vende tilbage; 

13. opfordrer Kommissionen til at tage de skridt, der er nødvendige for at vende tilbage til 

normale tilstande, ved at forbedre effektiviteten af foranstaltninger til bekæmpelse af 

IUU-fiskeri og gøre det muligt for EU's flåde at vende tilbage til fiskerizonen, så snart 

vilkårene i en ny protokol er blevet genforhandlet; 

14. opfordrer Kommissionen og Rådet til inden for deres respektive kompetenceområder at 

holde Parlamentet fuldt ud orienteret om enhver udvikling i denne proces; 

15. pålægger sin formand at sende Parlamentets beslutning til Rådet og Kommissionen samt 

til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Unionen Comorernes regering og 

parlament. 


