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Fiskeavtal: "I allmänhet väl förvaltade men bristerna
måste åtgärdas", säger EU:s revisorer
Brister i förvaltningen av EU:s fiskeavtal med tredjeländer i Afrika och runt Indiska
oceanen leder till högre priser på en del av den fisk som fångas, enligt en ny rapport
från Europeiska revisionsrätten. Samtidigt gör en brist på tillförlitliga uppgifter att
Europeiska kommissionen hindras i sina ansträngningar för att se till att EU-fartyg
endast fiskar partnerländernas överskottsresurser, sägs det i rapporten.
Enligt partnerskapsavtalen om hållbart fiske betalar EU för att dess externa fiskeflotta ska få
tillräde till andra länders fiskeområden. Avtalen syftar till att främja hållbara fiskbestånd, skapa
en stabil ram för EU-fiskeflottans tillträde till fångstplatser och stödja partnerländernas
fiskeriförvaltning. Europeiska kommissionen förhandlar om tillgängliga fiskbestånd och
kvantiteter, betalningar som EU ska göra och vilka villkor som ska gälla. EU:s revisorer bedömde
hur avtalen förhandlades fram och genomfördes, hur kommissionen övervakade fångster och hur
de åtgärder som finansierades valdes ut och kontrollerades.
Revisorerna konstaterade att trots att avtalen i allmänhet förvaltades väl var den
referensfångstmängd som förhandlades fram ofta högre än de fångster som hade rapporterats
från tidigare perioder, vilket ledde till ett regelmässigt underutnyttjande. Eftersom EU:s
ekonomiska bidrag betalades i sin helhet oavsett vilka fiskemöjligheter som hade utnyttjats var
den faktiska kostnad som betalades ofta högre än det pris som hade förhandlats fram. I
Moçambique var den reella kostnaden per ton tonfisk 2013 omkring sex gånger högre än det pris
som hade förhandlats fram.
Avtalen ska garantera att det aktuella fisket är hållbart och tillåter EU-fartyg att endast fiska
partnerländernas överskottsresurser. Men revisorerna är tveksamma till om det så kallade
överskottet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt eftersom det saknas tillförlitlig information om
fiskbestånd.
Det saknades också tillförlitliga, enhetliga och fullständiga uppgifter om de faktiska
fångstmängder som EU:s fiskeflotta hade landat, och det var stora skillnader mellan de uppgifter
som medlemsstaterna, kommissionen och utvärderingarna av avtalen levererade. Kommissionen
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hade begränsad kontroll över de sektorstödåtgärder som partnerländerna faktiskt genomförde
och som i vissa fall skilde sig från dem som man hade kommit överens om från början.
"Dessa brister kan och måste åtgärdas om vi vill att partnerskapsavtalen om fiske på ett
ändamålsenligt sätt ska bidra till ett hållbart fiske i partnerländerna, samtidigt som vår
fiskeflottas verksamhet säkerställs", sade Jan Kinšt, den ledamot av revisionsrätten som
ansvarar för rapporten.
I rapporten rekommenderas bland annat att kommissionen
•
•
•

när den förhandlar om nya avtal beaktar tidigare utnyttjandegrader och försöker koppla
betalningar för tillträdesrättigheter närmare till faktiska fångster och samtidigt ser till att
fiskeverksamheten inte avbryts,
ser till att den nya fångstdatabasen används fullt ut av flaggmedlemsstater och levererar
tillförlitliga fångstdata som kan övervakas och hållas uppdaterade,
när det gäller nya protokoll föreslår att stödkrav införs för bedömning av åtgärder som
man överväger att finansiera genom sektorstödet.

Särskild rapport nr 11/2015 Förvaltas partnerskapsavtalen om fiske väl av kommissionen?
finns för närvarande tillgänglig på engelska, franska, tyska och spanska (och inom kort på
övriga språk).
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