
 

AD\1126826DA.docx  PE602.837v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Fiskeriudvalget 
 

2017/2055(INI) 

8.6.2017 

UDTALELSE 

fra Fiskeriudvalget 

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om international havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i 

forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 2030 

(2017/2055(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Jarosław Wałęsa 

 



 

PE602.837v02-00 2/10 AD\1126826DA.docx 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1126826DA.docx 3/10 PE602.837v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over den fælles meddelelse med titlen "International havforvaltning: En 

dagsorden for havenes fremtid" (SWD(2016)0352), hvori det anerkendes, at den 

nuværende ramme for havforvaltning ikke er tilstrækkeligt effektiv, og hvori der 

opfordres til mere konkrete tiltag for at nå målene for bæredygtig udvikling; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til i endnu større omfang at udarbejde de konkrete 

tiltag, der er nødvendige for at nå de på internationalt plan opstillede mål; 

2. opfordrer til, at den blå økonomis fokus styres i retning af en genopretning af 

kystsamfunds modstandsdygtighed af med henblik på at genopbygge fiskeriets produktive 

potentiale for således at understøtte fødevaresikkerhed, bekæmpelse af fattigdom og 

bæredygtig forvaltning af levende akvatiske ressourcer; minder om, at der før 

implementering af aktiviteter i sektorer inden for den blå økonomi bør garanteres en 

konsekvensvurdering og en komplet informations- og deltagelsesproces med alle aktører; 

insisterer på, at den blå økonomi skal bidrage til opfyldelsen af mål nr. 14 for bæredygtig 

udvikling om bæredygtig anvendelse og bevarelse af havene og havets ressourcer; 

3. minder om, at fiskeriet har enorm betydning som en af de vigtigste traditionelle 

menneskelige aktiviteter omkring havmiljøer, hvilket gør det til et væsentligt element i 

den integrerede havpolitik; påpeger, at fiskeriet er den sektor, der er hårdest ramt af de 

mange andre udnyttelsesmåder og aktiviteter, der finder sted på havene, såsom søtransport 

og turisme, by- og fritidsbebyggelse i kystområder, havminedrift og udvinding af råstoffer 

og energikilder samt af miljøproblemer som havforurening (plastikaffald, kasserede 

fiskenet, oliespild, støjforurening, udledning af ballastvand, ukontrolleret eftersøgning 

efter og udvinding af gas og olie osv.) og klimaforandringer (stigende vandstand, 

havoverfladens stigende temperatur, oversvømmelser i kystområder, stigende forsuring af 

havet osv.); 

4. understreger betydningen af at bevare mindst 10 % af kyst- og havområder i 

overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling nr. 14.5 og FN's konvention 

om biologisk mangfoldighed; bemærker, at beskyttede havområder har økologisk og 

socioøkonomisk værdi og udgør et vigtigt værktøj til forvaltningen af fiskeaktiviteter; 

minder særligt om de økologisk og biologisk signifikante havområder (EBSA) og 

nødvendigheden af at bevare disse for at understøtte havenes sundhed samt de mange 

tjenester baseret på disse; 

5. udtrykker betænkeligheder over, at det af en nylig undersøgelse fra Europa-Parlamentet 

fremgår, at til trods for at den blå økonomi kunne have en positiv socioøkonomisk 

indvirkning (beskæftigelse, indtægter, bruttoværditilvækst), er de miljømæssige 

konsekvenser generelt negative, for så vidt angår ændringer af kystdynamikker, 

havforurening, eutrofiering, havbundens morfologi og ændringer i 

levesteder/økosystemer/biodiversitet; udtrykker bekymring for, at den samlede 

indvirkning af de miljømæssige konsekvenser kunne være skadelige for fiskeriet; 

6. opfordrer staterne til at forbedre deres retssystemer med henblik på bevarelse af vores 

have; opfordrer til international anerkendelse af konceptet økologisk skade, hvor 
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havforurening forekommer, så der kan kræves kompensation i tilfælde af overtrædelser; 

opfordrer til indførelse af ansvarskædeprincippet, der er beregnet på at finde de ansvarlige 

for miljøskader langs hele kommandovejen; 

7. bemærker, at intensiverede aktiviteter i hav- og kystfarvande i stigende grad kræver 

implementering af maritim fysisk planlægning; opfordrer Kommissionen til at arbejde for 

at opnå internationale retningslinjer for maritim fysisk planlægning og hjælpe med at 

udvide beskyttede havområder verden over med midler fra Horisont 2020 og LIFE-

programmer; 

8. understreger behovet for at indføre en tværsektoriel tilgang for at sikre ressourcernes 

bæredygtighed og rene have og oceaner i overensstemmelse med De Forenede Nationers 

mål 14 for bæredygtig udvikling; påpeger, at fiskerisektoren ikke er den eneste sektor, der 

har betydning for havenes fremtid; 

9. understreger, at EU bør tilstræbe, at bestemmelser om fiskeri bliver er en vigtig del af det 

fremtidige juridisk bindende instrument under UNCLOS, for så vidt angår bevarelse og 

bæredygtig udnyttelse af den marine biodiversitet i områder uden for national jurisdiktion; 

10. understreger behovet for at opnå fremskridt hen mod en økosystembaseret tilgang, der 

efterlever forsigtighedsprincippet og tager højde for alle faktorer, som har indflydelse på 

fiskebestandenes sundhedstilstand; 

11. minder om, at det i havstrategirammedirektivet, der sigter mod at opnå god miljøstatus, 

særligt påpeges, at egenskaberne og mængden af havaffald ikke må forårsage skade på det 

kystnære og marine miljø (deskriptor 10); minder om, at plastik og mikroplast, der udgør 

godt 80 % af havaffaldet, er skadelig for fiskeriet, og at EU vil gennemføre en 

plaststrategi i 2017 i overensstemmelse med 2030-dagsordenen og cirkulær økonomi; 

opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og tredjelande til at styrke de internationale 

rammer, eksempelvis gennem implementering af G7-handlingsplanen om bekæmpelse af 

havaffald; 

12. understreger vigtigheden af tidlig reaktion på invasive arter i betragtning af deres stigende 

betydning og den risiko, som de udgør for fiskeri, havets produktivitet og biodiversitet 

samt den rolle, de spiller i forstyrrelsen af naturlige økosystemer; opfordrer 

medlemsstaterne til at styrke deres indbyrdes samarbejde og samarbejdet med tredjelande, 

herunder gennem synkroniserede og fælles foranstaltninger, udveksling af informationer, 

data og bedste praksis; 

13. bemærker, at for at beskytte de marine ressourcer og undgå overudnyttelse bør det i den 

fælles fiskeripolitik (FFP) sikres, at fiskeridødeligheden ligger på et niveau, der muliggør 

genopretning af fiskebestandene, og bliver over niveauer, der kan give det maksimale 

bæredygtige udbytte (MSY); 

14. understreger i betragtning af den videnskabelige rådgivning og bevaringsmålene 

vigtigheden af at forøge og optimere procentdelen af beskyttede havområder med henblik 

på i overensstemmelse med De Forenede Nationers mål 14.5 for bæredygtig udvikling at 

bevare mindst 10 % af kyst- og havområder; 

15. bemærker, at EU er verdens største importør af fisk og skaldyr, og at nogle af fangsterne 
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importeres fra områder, hvor fiskeri er langt mindre bæredygtige end i EU's farvande; 

opfordrer EU til at bruge sin indflydelse i denne henseende til at fremme øget 

bæredygtighed i alle havområder; 

16. opfordrer EU til at fremme og beskytte kvinder i fiskeriaktiviteter og fiskerelaterede 

industrier, herunder ved at understøtte lokale forarbejdningsindustrier, stimulere fair priser 

for forarbejdede fiskeprodukter og sikre kvinder i fiskeribranchen bedre adgang til 

offentlig støtte og finansielle ressourcer i forbindelse med forhandlinger med tredjelande 

om brug af sektorstøtte i partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri, i programmeringen af 

instrumenter til udviklingsbistand samt i forskellige internationale fora; 

17. opfordrer EU til i henhold til den fælles fiskeripolitik at minimere indvirkningerne af 

akvakultur på miljøet ved at sikre bæredygtige foderkilder og fremme forskning for at 

fokusere på at reducere trykket på vildtlevende fiskebestande, der anvendes til 

foderproduktion; 

18. henviser til, at EU-forordningen om at forebygge, afværge og standse ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri (UUU-fiskeri) har givet fremskridt, men at 

håndhævelsen i alle medlemsstater og tredjelande skal forbedres, og at der er behov for 

yderligere koordinering for at sikre, at der ikke udbydes ulovlige fisk på EU-markedet; 

opfordrer EU til at fortsætte sine internationale bestræbelser på at overtale andre stater til 

at træffe tilsvarende foranstaltninger for at lukke markeder for UUU-fisk; 

19. opfordrer til, at alle stater bliver parter i relevante fiskeriinstrumenter, navnlig FAO-

overholdelsesaftalen, De Forenede Nationers aftale om fælles bestande og stærkt 

vandrende fiskebestande og aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, 

afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, og til at de fuldt ud 

implementerer bestemmelserne i disse instrumenter samt bestemmelserne i FAO's 

forskellige internationale handlingsplaner; 

20. opfordrer til indførelsen af en ny international aftale om arbejdsbetingelser i den maritime 

sektor; minder om behovet for at indstille og afskaffe alle former for slaveri, der stadig 

findes om bord på fartøjer, og fremhæver den indvirkning, som dårlige arbejdsvilkår kan 

have på individer, økonomiske aktører og havmiljøet; 

21. minder om, at for effektivt at bekæmpe UUU-fiskeri er det vigtigt at sikre, at ingen form 

for fisk og skaldyr, der stammer fra sådanne aktiviteter, når ud til markeder; opfordrer EU 

til gennem alle dens partnerskaber og i alle internationale fora at fremme forbuddet mod 

fisk og skaldyr, der stammer fra UUU-fiskeri, på så mange markeder som muligt for 

derigennem at forringe rentabiliteten af den slags aktiviteter; 

22. understreger vigtigheden af at fortsætte og udvide bilaterale partnerskaber, hvis kampen 

mod UUU-fiskeri og overudnyttelse skal være effektiv, idet EU's tiltag i modsat fald 

risikerer at få en begrænset indvirkning på den nuværende situation; 

23. insisterer på mere samordning og et stærkere partnerskab mellem de forskellige relevante 

organer for at sikre god havforvaltning; 

24. mener, at medlemsstaterne og tredjelande bør være mere konsekvente og effektive i 

kontrollen med fangstdokumentation (fangstattester) og forsendelser med henblik på at 
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sikre, at fiskene er fanget lovligt; opfordrer staterne til at træffe foranstaltninger for at 

sikre en bedre samordning mellem kampen mod UUU-fiskeri og handels- og 

markedspolitik; understreger, at EU i alle internationale fora bør fremme, støtte og 

gennemføre de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af UUU-fiskeri; 

25. roser EU's internationale lederskab med hensyn til at opnå konkrete fremskridt i 

bekæmpelsen af UUU-fiskeri og dets stærke engagement i at gennemføre effektive 

foranstaltninger mod UUU-fiskeri; minder om EU's bestræbelser på at styrke sine 

internationale foranstaltninger mod IUU-fiskeri på bilateralt, regionalt og multilateralt 

plan, herunder ved at videreføre bilaterale dialoger med tredjelande, brug af instrumenter 

til sporing af fartøjer og ved at sikre vigtige internationale instanser såsom Interpol, en 

større rolle; opfordrer medlemsstaternes myndigheder til aktivt at støtte Kommissionens 

arbejde med at skabe et elektronisk værktøj til forvaltning af fangstattester; 

26. glæder siger over EU's fremskridt for så vidt angår den eksterne dimension af den fælles 

fiskeripolitik; understreger, at denne dimension, herunder internationale aftaler og 

partnerskabsaftaler, er et vigtigt instrument til at fremme EU's miljømæssige og sociale 

standarder og bestemmelserne om bekæmpelse af UUU-fiskeri på internationalt niveau; 

27. henviser til, at der i initiativet om åbenhed i fiskerisektoren for nyligt blev vedtaget 

globale standarder; opfordrer stater til at ansøge om at kunne tage del i initiativet; 

opfordrer EU og dens medlemsstater til at understøtte dette initiativ; 

28. insisterer på, at følgende principper blandt andet bør finde anvendelse i den internationale 

havforvaltning: 

a) nødvendigheden af at følge en decentraliseret og regionaliseret tilgang, som dette er 

tilfældet i fiskeriforvaltningsplaner 

b) behovet for en inkluderende tilgang, der er udformet for at sikre passende inddragelse 

af og støtte fra aktører på tværs af sektorerne, herunder repræsentanter fra sektoren for 

ikke-industrielt fiskeri og fiskeri i lille målestok og arbejdsmarkedets parter i alle faser 

i fiskeriet fra udformningen til gennemførelsen af foranstaltninger gennem rådgivende 

organer 

c) nødvendigheden af at sikre, at de rådgivende råds udtalelser integreres i de endelige 

beslutninger og tiltag 

d) behovet for at gennemføre miljømæssige og strategiske konsekvensanalyser baseret på 

oplysninger, der er så præcise som muligt, og på den bedst mulige videnskabelige 

rådgivning, samtidig med at den socioøkonomiske og miljømæssige bæredygtighed, 

såvel som bevaring og genopretning af fiskebestandene sikres 

e) nødvendigheden af at kortlægge havbunden med henblik på at indføre et system til 

forvaltning og beskyttelse af sårbare økosystemer 

f) behovet for at gå i spidsen med hensyn til styrkelse af de regionale 

fiskeriforvaltningsorganisationer med henblik på at forbedre deres indsats, bl.a. 

gennem uafhængige organer der kan sikre, at deres anbefalinger gennemføres fuldt ud, 

og at bæredygtigheden sikres; 
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29. påpeger, at den centrale område i Det Nordlige Ishav ikke er omfattet af internationale 

bevarelses- og forvaltningsordninger; understreger behovet for en koordineret tilgang fra 

EU's og medlemsstaternes side med hensyn til at forebygge ureguleret fiskeri i Det 

Nordlige Ishav; 

30. opfordrer til mere samarbejde mellem regionale fiskeriforvaltningsorganisationer 

(RFFO'er), og opfordrer de kontraherende parter til at sikre, at disse har tilstrækkelige 

midler og styrkes; 

31. opfordrer RFFO'erne til: 

a) fortsat løbende at gennemføre uafhængige præstationsvurderinger samt fuldt ud 

implementere anbefalingerne fra sådanne præstationsvurderinger 

b) fuldt ud at implementere anbefalingerne fra den genoptagne 2. 

gennemgangskonference om De Forenede Nationers aftale om fælles bestande og 

stærkt vandrende fiskebestande 

c) at samordne tiltag, navnlig tilsyn, kontrol, overvågning og 

håndhævelsesforanstaltninger og herunder indgå aftaler om afskrækkende straffe og 

sanktioner; 

32. opfordrer EU til at efterleve princippet om, at tildelingen af fiskeriressourcer bør tage 

hensyn til den miljømæssige og social indvirkning, udviklingslandes behov for 

fødevaresikkerhed samt deres ambitioner om at udvikle deres eget fiskeri og samtidig 

sikre et bæredygtigt niveau af fiskeri, der ikke fører til for høj fiskekapacitet, i 

overensstemmelse med mål nr. 14 for bæredygtig udvikling; 

33. henviser til, at det er afgørende at sikre nøjagtige data inden for fiskerisektoren, da det er 

en væsentlig forudsætning for at opnå en god havforvaltning; understreger, at der skal 

afsættes tilstrækkelige og realistiske økonomiske ressourcer til at sikre dette mål; finder 

det nødvendigt at forbedre samarbejdet og koordineringen med internationale partnere på 

grundlag af erfaringerne fra det europæiske havobservations- og datanetværk (EMODnet) 

og i henhold til G7’s Tsukuba-erklæring; 

34. ser frem til Kommissionens forslag om at koordinere EU's forsknings- og 

observationsaktiviteter med internationale partnere og undersøge, hvordan 

forskningskvaliteten kan forbedres ved blandt andet at udvide EU's eksisterende 

forsknings- og observationsredskaber og -aktiviteter, herunder EMODnettet, til at indføre 

en fælles database, det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus), det 

europæiske globale observationssystem (EuroGOOS) og det fælles 

forskningsprogramlægningsinitiativ om sunde og produktive have og oceaner, alt sammen 

med henblik på oprettelsen af et internationalt marint og maritimt datanetværk; 

35. minder om, at et af målene med "blå vækst"-strategien er at forbedre den oceanografiske 

viden; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foreslå partnerskaber inden for 

havforskning med internationale aktører og intensivere de allerede eksisterende, såsom 

BLUMED; 

36. opfordrer til, at hele omfanget af de europæiske lovmæssige autorisationer og 
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integreringen af innovative, dokumenterede udvalgte fisketeknikker overvåges i tæt 

samarbejde med videnskabelige institutioner og uden national protektionisme; 

37. opfordrer til flere investeringer i videnskabelig forskning for at opnå en bedre forståelse af 

vores have; bemærker, at 95 % endnu er uudforsket; 

38. anmoder som del af den blå økonomi om, at ingen aktiviteter bør tillades, hvis de 

resulterer i økonomisk, social eller miljømæssig skade for ikke- industrielt fiskeri og 

fiskeri i lille målestok, som er vigtige sektorer både for kystsamfund og hvad angår sikring 

af menneskers selvforsyning med fødevarer; 

39. støtter fortsættelsen af Galway-erklæringen fra 2013 og opfordrer til, at der etableres et 

sådant samarbejde med andre lande; 

40. understreger vigtigheden af at dele forskning og data fra havforskning og -teknologi med 

forskersamfund fra andre lande; understreger, at fremme af yderligere investeringer i 

havforskning i tredjelande samt etablering af internationale netværk med deling af 

resultater og oplysninger er yderst vigtig for udviklingen af mere bæredygtigt fiskeri, 

bedre havforvaltning og for at løse fælles havrelaterede problemer; 

41. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en sund flerårig finansiel ramme for 

perioden efter 2020, der svarer til de mål, der skal vedtages. 

42. er af den opfattelse, at sikring af lige vilkår for EU's fiskerflåde er afgørende, særlig i 

betragtning af EU’s høje miljømæssige standarder og bestemmelser om bæredygtighed, 

som disse fartøjer skal overholde; 

43. insisterer på, at EU bør fremme de samme miljømæssige standarder for fiskeri i 

internationale fora og i forbindelse med alt bilateralt samarbejde, der vedrører EU-fartøjer, 

for ikke at stille EU's egen flåde dårligere med hensyn til økonomisk bæredygtighed; 

44. henviser til vigtigheden af biodiversitet, da det udgør hjørnestenen i vores have og spiller 

en vigtig rolle i forbindelse med opretholdelsen af produktiviteten og funktionaliteten af 

havenes økosystemer; 
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