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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at den seneste protokol til fiskeripartnerskabsaftalen (FPA), der udløb 

den 31. december 2016, 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; 

B. der henviser til, at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), der berører 

kystområderne i Comorerne, har skadelige virkninger for det lokale fiskeri og 

biodiversiteten, truer ikkeindustrielle fiskeres indkomst og levevilkår, 

fødevaresikkerheden og den bæredygtige udvikling på Comorerne og i sidste ende 

forværrer fattigdommen; 

C. der henviser til, at marine ressourcer ikke er ubegrænsede; der henviser til, at det 

afrikanske kontinent hvert år mister milliarder af dollars til IUU-fiskeri; 

D. der henviser til, at ulovligt fiskeri i henhold til FAO udgør omkring 26 millioner tons 

fisk per år eller mere end 15 % af den samlede fangst på verdensplan: der henviser til at 

ulovligt overfiskeri underminerer fiskebestandene, truer biodiversiteten, det marine 

økosystem og fødevaresikkerheden samt forårsager betydelige økonomiske tab; 

E. der henviser til, at den bæredygtige forvaltning af marine økosystemer er afgørende i 

begrænsningen af klimaforandringernes skadevirkninger; der henviser til, at det på 

COP21 blev understreget som presserende at vende tendensen med overproduktion;  

F. 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. er klar over, at IUU-fiskeri er et betragteligt miljømæssigt og økonomisk problem i hele 

verden både inden for hav- og ferskvandsfiskeri, som truer bæredygtigheden af 

fiskebestandene, fødevaresikkerheden og verdenshavenes biologiske mangfoldighed; 

understreger, at IUU-fiskeri også undergraver fiskeriforvaltningsbestræbelserne og 

udgør en illoyal konkurrence for fiskere, navnlig ikkeindustrielle flåder og andre, der 

fisker i henhold til loven, og at det har alvorlige sociale, økonomiske og miljømæssige 

konsekvenser; bemærker, at den høje grad af IUU-fiskeri har en tendens til at være mere 

udbredt i lande med svag regeringsførelse; 

2. understreger, at udviklingslandene er særlig sårbare over for IUU-fiskeri på grund af 

deres begrænsede kapacitet med hensyn til kontrol og overvågning af deres farvande, 

hvilket yderligere destabiliserer forvaltningen af deres fiskeri; understreger, at IUU-

fiskeri fratager udviklingslandene indtægter og fødevarer, særligt når disse aktiviteter 

finder sted på de samme fangstområder, som benyttes af ikkeindustrielle fiskere; 

3. glæder sig over EU's nultolerancepolitik over for ulovligt fiskeri på verdensplan; 

4. beklager, at myndighederne på Comorerne i strid med den sektorstøtte, der er ydet i 
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henhold til protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen, ikke har truffet passende 

foranstaltninger til at oprette et nationalt register over fiskerfartøjer og til udarbejdelsen 

og gennemførelsen en robust national handlingsplan og retsgrundlag, som forbyder 

IUU-fiskeri i de comoriske farvande og af fartøjer under comorisk flag, hvilket har ført 

til at Comorerne er blevet klassificeret som et ikke samarbejdende land under IUU-

forordningen;  

5. beklager, at Kommissionen ud over den comoriske administrations manglende kapacitet 

til at bekæmpe IUU-fiskeri også har rapporteret om manglende styring/utilstrækkelig 

politisk vilje fra de comoriske myndigheders side til at samarbejde; 

6. opfordrer til, at udviklingslandenes kapacitet styrkes i administrativ henseende, men 

også med hensyn til kortlægning og evaluering af ressourcerne; opfordrer herudover til 

foranstaltninger til at udarbejde pålidelige og objektive statistikker, som bidrager til 

politikker og strategier i den økonomiske sfære og med henblik på kontrol og 

beskyttelse af lovligt fiskeri;  

7. minder om, at Comorerne i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen indgået 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; 

8. minder navnlig om det bæredygtige udviklingsmål 14, delmål 4, der sigter mod effektivt 

at regulere og standse overfiskeri, IUU-fiskeri og ødelæggende fangstmetoder og mod 

at gennemføre videnskabeligt baserede forvaltningsplaner med henblik på at genoprette 

fiskebestandene så hurtigt som muligt og i det mindste på niveauer, der kan give 

maksimalt bæredygtigt udbytte, hvilket fastlægges efter fiskearternes biologiske 

karakteristika; 

9. opfordrer Kommissionen til at fortsætte med sine politiske og sektorielle dialoger med 

de comoriske myndigheder, der kan føre til efterlevelse af bestemmelserne i IUU-

forordningen og i sidste ende til, at Comorernes fjernes fra listen over ikke-

samarbejdende lande; opfordrer i mellemtiden til, at den støtte, som Comorerne har 

modtaget under andre af EU's finansielle instrumenter, omlægges, således at 

befolkningen ikke skal betale prisen for denne situation; 

10. insisterer på, at fiskerikontrolmyndighederne verden over bør råde over tilstrækkelige 

ressourcer (menneskelige, finansielle, teknologiske), der giver dem mulighed for at 

gennemføre disse bestemmelser fuldt ud; 

11. er overbevist om, at kampen mod IUU-fiskeri kræver en multilateral tilgang og i høj 

grad afhænger af en sammenhængende indsats på internationalt plan, herunder fra 

flagstater, kyststater, havnestater og markedsstater; mener, at denne indsats bør bygge 

på en ensartet anvendelse af international ret og internationale forskrifter vedrørende 

IUU-fiskeri og på en omfattende og nøjagtig udveksling af oplysninger; opfordrer det 

internationale samfund til at træffe lignende foranstaltninger, som dem EU har vedtaget, 

for at lukke markederne for fisk fra IUU-fiskeri. 
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