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Fiskeriaftalerne: "forvaltes generelt hensigtsmæssigt, men
svaghederne skal afhjælpes," siger EU's revisorer
Svagheder i forvaltningen af EU's fiskeriaftaler med tredjelande i Afrika og Det Indiske
Ocean fører til højere priser for nogle af de fisk, der fanges, hedder det i en ny
beretning fra Den Europæiske Revisionsret. Samtidig mangler der pålidelige
oplysninger, hvilket hæmmer Europa-Kommissionens bestræbelser på at sikre, at EUfartøjerne kun fisker partnerlandenes overskydende ressourcer, fortsætter
beretningen.
De bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler indebærer, at EU betaler for at skaffe sin højsøflåde
adgang til andre landes fiskeriområder. Sigtet med aftalerne er at fremme fiskebestandenes
bæredygtighed, skabe en stabil ramme for EU-flådens adgang til fiskeområder og støtte
fiskeriforvaltningen i partnerlandene. Europa-Kommissionen forhandler de fiskebestande og mængder, der gives adgang til, de beløb, EU skal betale, og de betingelser, der skal gælde. EU's
revisorer vurderede forhandlingerne og gennemførelsen af aftalerne, Kommissionens
fangstovervågning samt udvælgelsen og kontrollen af de aktioner, der blev finansieret.
Revisorerne konstaterede, at aftalerne generelt blev forvaltet hensigtsmæssigt, men at de aftalte
referencemængder ofte var højere end de fangster, der var blevet indberettet i tidligere
perioder. Dette fører regelmæssigt til underudnyttelse. Eftersom EU uanset den faktiske
fangstmængde betaler det fulde beløb, var de reelle omkostninger ofte højere end den
forhandlede pris. I Mozambique var den reelle pris for et ton tunfisk i 2013 ca. seks gange højere
end den forhandlede pris.
Aftalerne skal sikre bæredygtigheden af det berørte fiskeri ved kun at give EU-fartøjerne adgang
til at fiske partnerlandenes overskydende ressourcer. Men revisorerne tvivler på, at det såkaldte
"overskud" kan beregnes på en pålidelig måde, da der mangler pålidelige oplysninger om
fiskebestandene.
Der manglede også pålidelige, ensartede og fuldstændige data om EU-flådens faktiske fangster,
og der var væsentlige forskelle mellem de data, der kom fra medlemsstaterne, fra Kommissionen
og fra evalueringerne af aftalerne. Kommissionen havde kun begrænset kontrol over de
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
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aktiviteter, som partnerlandene gennemførte med sektorstøtten, og som i nogle tilfælde afveg
fra de oprindelig aftalte.
"Disse svagheder kan og skal afhjælpes, hvis vi ønsker, at fiskeripartnerskabsaftalerne skal
bidrage effektivt til et bæredygtigt fiskeri i vores partneres lande og samtidig sikre vores
fiskeriflådes aktivitet," siger Jan Kinšt, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for
beretningen.
I beretningen anbefales det bl.a., at Kommissionen:
•
•
•

ved forhandlinger om nye aftaler tager udnyttelsen af de foregående aftaler i betragtning
og bestræber sig på at koble betalingerne for adgangsrettigheder tættere sammen med
de faktiske fangster, uden at fiskeriet bliver afbrudt
sikrer, at flagmedlemsstaterne anvender den nye fangstdatabase fuldt ud, og at den giver
pålidelige fangstdata, der kan overvåges og holdes ajour.
foreslår, at der i nye aftaler indføres støttebetingelser til brug i forbindelse med
vurderingen af aktioner, der forelægges med henblik på finansiering .

Særberetning nr. 11/2015: Forvalter Kommissionen EU's fiskeripartnerskabsaftaler
hensigtsmæssigt? foreligger på nuværende tidspunkt på engelsk, fransk, tysk og spansk (de
øvrige sprogudgaver vil snart foreligge).
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