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Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 24. september 2012 stillet følgende 

spørgsmål nr. 1 (KOM (2012) 466), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Nikolaj Villumsen (EL). 

  

KOM (2012) 466 

Forslag til Rådets forordning om tildeling af fiskerimuligheder i medfør af protokol 

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet 

i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republik-

ken Kiribati på den anden side. 

 

Spørgsmål 1: 

”I forlængelse af Europaudvalgets møde den 21. september 2012 bedes ministeren 

redegøre for, hvordan EU hidtil har arbejdet for at sikre opbygningen af en bæredygtig 

fiskeforarbejdningsindustri i Kiribati, og hvis denne ikke er sikret endnu, hvordan EU så 

vil sikre, at forarbejdningsindustrien bliver bæredygtig fremover.”  

  

Svar: 

Kiribati er en afsidesliggende øgruppe i Stillehavet, der består af 33 øer spredt ud over 

et stort område, hvoraf 21 er beboede. I 2011 var der 103.280 indbyggere i østaten. 

Evalueringsrapporten vedrørende fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Kiribati 

anfører, at både produktiviteten og produktionsomkostningerne i Kiribati betyder, at det 

næppe er muligt at skabe grundlag for en egentlig økonomisk bæredygtig 

forarbejdningsindustri på øerne. 

 

Evalueringsrapporten anfører, at EU's betalinger for fiskeripartnerskabsaftalen sammen 

med betalinger for fiskerimuligheder fra en række andre lande samlet udgør 20-30 % af 

de statslige indtægter i Kiribati. Herudover har den gældende fiskeripartnerskabsaftale 

primært bidraget til Kiribatis fiskerisektor i form af værdiskabelse i forsyningssektoren i 
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forbindelse med service, reparationer og brændstof med videre. Herudover er der en 

værdiskabelse i forbindelse med ansættelse af mandskab og observatører fra Kiribati. 

  

I det nye udkast til protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Kiribati er der i 

forhold til bestemmelserne om fremme af ansvarligt fiskeri i Kiribatis farvand som 

noget nyt indføjet en specifik bestemmelse om en årlig evaluering af fremdriften af de 

mål, som de to parter opstiller i fællesskab.    
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