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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet Internationell 

världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (SWD(2016)0352), i vilket det 

framförs att dagens ram för havsförvaltning inte fungerar tillräckligt bra och att det behövs 

mer konkreta åtgärder för att uppnå målen för hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att vidareutveckla de konkreta åtgärder som behövs 

för att uppnå de internationellt fastställda målen. 

2. Europaparlamentet anser att den blå ekonomin bör inriktas på att bygga upp resiliensen i 

kustsamhällena och återupprätta fiskeriverksamheternas produktionspotential, till stöd för 

livsmedelstrygghet, fattigdomsbekämpning och hållbar förvaltning av levande akvatiska 

resurser. Innan man genomför några åtgärder för sektorer inom den blå ekonomin måste 

en konsekvensbedömning och en komplett informations- och deltagandeprocess med alla 

berörda parter garanteras. Parlamentet betonar att den blå ekonomin måste bidra till 

uppnåendet av hållbarhetsmål nr 14 om bevarande och hållbar användning av hav och 

marina resurser. 

3. Europaparlamentet påminner om fiskerisektorns enorma betydelse. Fiskeri är en av 

människans huvudsakliga traditionella aktiviteter i marin miljö och är därmed en viktig 

faktor i den integrerade havspolitiken. Parlamentet påpekar att fiskerisektorn är den 

bransch som påverkas mest av de många andra verksamheterna och aktiviteterna till havs 

(t.ex. transport och turism, stads- och kustutveckling, exploatering av naturresurser och 

energikällor samt råvaruutvinning på havsbotten) samt av miljöproblem, t.ex. förorening 

av haven (plastskräp, bortkastade fiskenät, oljespill, buller, utsläpp av ballastavfall, 

okontrollerad utvinning och prospektering av olja och gas etc.) och klimatförändring (höjd 

havsnivå, ökad yttemperatur, kustöversvämningar, ökad surhet i haven etc.). 

4. Europaparlamentet betonar vikten av att bevara minst 10 procent av kust- och 

havsområdena i enlighet med FN:s hållbarhetsmål nr 14.5 och FN:s konvention om 

biologisk mångfald. Parlamentet noterar att skyddade marina områden ger ekologiska och 

socioekonomiska fördelar och är ett viktigt verktyg för förvaltning av fiskeverksamheter. 

Parlamentet påminner särskilt om de ekologiskt och biologiskt betydelsefulla områdena 

(EBSA) och vikten av att bevara dessa till stöd för friska och fungerande hav och de 

många tjänster de tillhandahåller. 

5. Europaparlamentet uttrycker oro över uppgifter ur en ny studie från parlamentet som visar 

att den blå ekonomin visserligen skulle kunna ha positiva socioekonomiska effekter 

(sysselsättning, intäkter, bruttoförädlingsvärde), men att miljöeffekterna generellt är 

negativa vad gäller ändrad kustdynamik, marina föroreningar, eutrofiering, 

havsbottenmorfologi och ändringar för livsmiljöer/ekosystem/biologisk mångfald. 

Parlamentet uttrycker farhågor om att miljöeffekternas kumulativa börda skulle skada 

fiskeriverksamheterna. 

6. Europaparlamentet uppmanar staterna att förbättra sina rättssystem för bevarande av 

haven. Parlamentet efterlyser ett internationellt erkännande av begreppet ekologisk skada i 

samband med havsföroreningar så att de drabbade kan begära skadestånd när överträdelser 
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konstateras. Parlamentet anser att principen om ansvarskedja bör införas, så att man, längs 

hela beslutskedjan, kan fastställa vem som ansvarar för de miljöskador som uppstår. 

7. Europaparlamentet noterar att intensifierad verksamhet i kustnära och marina vatten allt 

oftare kräver att man genomför fysisk planering i kust- och havsområden. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att sträva efter internationella riktlinjer om fysisk planering i 

kust- och havsområden och bidra till att utvidga de skyddade marina områdena världen 

över med hjälp av finansiering från Horisont 2020- och Lifeprogrammen. 

8. Europaparlamentet betonar vikten av ett sektorsövergripande synsätt för att säkerställa 

hållbara resurser och rena hav i enlighet med FN:s hållbarhetsmål nr 14. Parlamentet 

påminner om att fiskerisektorn inte är den enda sektorn som påverkar havens framtid. 

9. Europaparlamentet understryker att EU bör sträva efter att säkerställa att bestämmelser om 

fiskeriverksamhet spelar en central roll i ett framtida rättsligt bindande instrument inom 

FN:s havsrättskonvention (Unclos) vad gäller bevarande och hållbar användning av marin 

biologisk mångfald i områden som ligger utanför nationella jurisdiktioner. 

10. Europaparlamentet betonar vikten av att göra framsteg på vägen mot en ekosystemstrategi 

som beaktar försiktighetsprincipen och alla faktorer som påverkar hälsotillståndet för 

fiskbestånden. 

11. Europaparlamentet påminner om att ramdirektivet om en marin strategi syftar till 

uppnående av god miljöstatus och noterar i synnerhet att mängderna marint avfall, och 

egenskaperna hos detta avfall, inte får förorsaka några skador på den marina miljön 

(deskriptor 10). Parlamentet påminner om att plaster och mikroplaster står för ungefär 

80 procent av det marina skräpet och är skadliga för fiskeriverksamheter. År 2017 

kommer EU att påbörja en plaststrategi, i linje med Agenda 2030 och den cirkulära 

ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och tredjeländer att 

stärka den internationella ramen, t.ex. genom genomförande av G7:s handlingsplan för 

bekämpning av marint skräp. 

12. Europaparlamentet betonar vikten av tidig respons för att motverka invasiva arter, dels 

med tanke på de ökande återverkningarna och riskerna för fiskeriverksamhet, 

havsproduktivitet och biologisk mångfald, dels med tanke på deras störande roll i de 

naturliga ekosystemen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sitt samarbete 

inbördes och med tredjeländer, inbegripet genom synkroniserade och samordnade åtgärder 

och utbyte av information, data och bästa praxis. 

13. Europaparlamentet påpekar att den gemensamma fiskeripolitiken bör säkerställa att 

fiskedödlighetsgränserna fastställs till nivåer som ger fiskbestånden chansen att återhämta 

sig och stanna över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag (MSY), för att skydda 

marina resurser och undvika överexploatering. 

14. Europaparlamentet betonar vikten av att öka och optimera andelen skyddade marina 

områden, i ljuset av vetenskaplig rådgivning och bevarandemål, med slutmålet att bevara 

minst 10 procent av kust- och havsområdena, i enlighet med FN:s hållbarhetsmål nr 14.5. 

15. Europaparlamentet konstaterar att EU är världens största importör av fisk och skaldjur och 

att en del av fisken importeras från områden där fisket är klart mindre hållbart än i EU. 
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Parlamentet uppmuntrar därför EU att utnyttja sin ställning till att främja ökad hållbarhet i 

alla havsområden. 

16. Europaparlamentet uppmanar EU att främja och skydda kvinnorna inom 

fiskeriverksamheterna och de fiskerirelaterade branscherna – inbegripet genom att ge stöd 

till lokala beredningsindustrier, främja rättvis prissättning av beredda fiskprodukter och 

säkerställa bättre tillgång till offentligt stöd och ekonomiska resurser för kvinnor i 

fiskeribranschen – i förhandlingar med tredjeländer om användningen av sektorsstöd inom 

partnerskapsavtalen om hållbart fiske, i dess programplanering av instrument för 

utvecklingsstöd och i olika internationella forum. 

17. Europaparlamentet uppmanar EU att i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken 

minimera vattenbrukets påverkan på miljön genom att säkerställa hållbar foderproduktion 

och främja forskning som fokuserar på minskat tryck på de bestånd av vild fisk som 

används för foderproduktion. 

18. Europaparlamentet konstaterar att EU:s förordning om att förebygga, motverka och 

undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) har inneburit att framsteg har 

gjorts, men framhåller att genomförandet i alla medlemsstater måste förbättras och att det 

behövs mer samordning med tredjeländer för att se till att ingen olagligt fångad fisk 

kommer ut på EU:s marknad. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta med sina 

internationella ansträngningar för att andra marknadsstater också ska vidta åtgärder för att 

stänga sina marknader för IUU-fångad fisk. 

19. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck alla stater att ansluta sig till relevanta 

fiskeriinstrument, i synnerhet FAO:s iakttagandeavtal, FN:s avtal om gränsöverskridande 

och långvandrande fiskbestånd och avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, 

motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, samt att fullt ut tillämpa 

bestämmelserna i dessa instrument och andra internationella handlingsplaner från FAO. 

20. Europaparlamentet efterlyser ett nytt internationellt avtal om arbetsförhållanden kopplade 

till den marina sektorn. Parlamentet påminner om kravet på att sätta stopp för alla former 

av slaveri som fortfarande förekommer ombord på fartyg och betonar de negativa 

konsekvenser som dåliga arbetsförhållanden kan ha för enskilda personer, ekonomiska 

aktörer och den marina miljön. 

21. Europaparlamentet påminner om att det är av avgörande betydelse, för en effektiv 

bekämpning av IUU-fiske, att säkerställa att inga typer av fisk och skaldjur från dessa 

verksamheter kommer ut på marknaderna. Parlamentet uppmuntrar EU att i alla sina 

partnerskap och i alla internationella forum främja ett totalstopp för fisk och skaldjur som 

kommer från IUU-fiske på så många marknader som möjligt, för att på så sätt göra denna 

verksamhet mindre lönsam. 

22. Europaparlamentet understryker vikten av att fortsätta och utvidga de bilaterala 

partnerskapen om kampen mot IUU-fiske och överexploatering av fiskbestånd ska kunna 

bli verksam, annars riskerar man att EU:s åtgärder bara får begränsad verkan på den 

nuvarande situationen. 

23. Europaparlamentet insisterar på mer samordning och ett starkare partnerskap mellan de 

olika relevanta organen för att säkerställa god havsförvaltning. 
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24. Europaparlamentet anser att EU:s medlemsstater och tredjeländer bör vara mer 

konsekventa och effektiva i sina kontroller av fångstdokumentationen (fångstintyg) och 

sändningarna för att säkerställa att fisken har fångats lagligt. Parlamentet uppmanar 

staterna att vidta åtgärder för att säkerställa bättre samordning mellan kampen mot IUU-

fiske och handels- och marknadspolitiken. Parlamentet betonar att EU bör främja, stödja 

och genomföra, i alla internationella sammanhang, nödvändiga åtgärder för att undanröja 

IUU-fiske. 

25. Europaparlamentet lovordar EU:s internationella ledarskap för att uppnå konkreta 

framsteg i kampen mot IUU-fiske och dess starka engagemang för att genomföra effektiva 

åtgärder mot IUU-fiske. Parlamentet erinrar om EU:s ansträngningar för att intensifiera 

sina internationella insatser mot IUU-fiske på bilateral, regional och multilateral nivå, 

bland annat genom att fortsätta de bilaterala dialogerna med tredje parter, använda 

instrument för spårning av fartyg och säkerställa en mer framträdande roll för centrala 

internationella organ som Interpol. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter 

att aktivt stödja kommissionens arbete för att ta fram ett elektroniskt verktyg för hantering 

av fångstintyg. 

26. Europaparlamentet gläder sig över EU:s framsteg vad gäller den gemensamma 

fiskeripolitikens externa dimension. Parlamentet understryker att den externa 

dimensionen, inbegripet internationella avtal och partnerskapsavtal, är ett viktigt 

instrument för främjande av EU:s normer i miljöfrågor och på det sociala området och 

även för kampen mot IUU-fiske på internationell nivå. 

27. Europaparlamentet noterar att man inom ramen för transparensinitiativet för fiske nyligen 

antog sin globala standard. Parlamentet uppmuntrar stater att kandidera till att ta plats i 

transparensinitiativet för fiske. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att 

stödja detta initiativ. 

28. Europaparlamentet insisterar på att den internationella havsförvaltningen bland annat ska 

följa nedanstående principer: 

(a) Anta ett decentraliserat och regionaliserat förhållningssätt, som i 

fiskeriförvaltningsplaner. 

(b) Säkerställa ett allomfattande synsätt för att åstadkomma lämplig medverkan och stöd 

av berörda aktörer från alla sektorer, inbegripet företrädare för det hantverksmässiga 

och småskaliga fisket, och arbetsmarknadens parter på fiskeriverksamhetens alla 

stadier, från utformning till genomförande av åtgärder, genom rådgivande nämnder. 

(c) Säkerställa att de rådgivande nämndernas yttranden införlivas i de slutgiltiga besluten 

och åtgärderna. 

(d) Genomföra miljömässiga och strategiska konsekvensbedömningar, på grundval av 

exaktast möjliga uppgifter och bästa vetenskapliga rådgivning och samtidigt 

säkerställa socioekonomisk och miljömässig hållbarhet samt bevarande och 

återställande av fiskbestånd. 

(e) Kartlägga havsbotten för att införa ett system för förvaltning och skydd av känsliga 

ekosystem. 
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(f) Ta en ledande roll i arbetet för att stärka de regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationerna i syfte att förbättra deras resultat, även genom 

oberoende organ som ser till att deras rekommendationer genomförs fullt ut och att 

hållbarheten säkerställs. 

29. Europaparlamentet påpekar att det centrala Norra Ishavet inte omfattas av internationella 

system för bevarande eller förvaltning. Parlamentet betonar vikten av att EU och 

medlemsstaterna samordnar sin inställning till hur man ska förhindra oreglerat fiske i 

Norra Ishavet. 

30. Europaparlamentet efterlyser större samarbete mellan de regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationerna och uppmanar med eftertryck de avtalsslutande 

parterna att säkerställa att organisationerna har tillräckliga resurser och befogenheter. 

31. Europaparlamentet uppmanar de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna att 

(a) fortsätta att regelbundet genomföra oberoende resultatgranskningar och fullt ut 

genomföra rekommendationerna från dessa granskningar, 

(b) fullt ut genomföra rekommendationerna från den andra konferensen för översyn av 

FN:s avtal om gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd, 

(c) harmonisera åtgärder, i synnerhet åtgärder för övervakning, kontroller, tillsyn och 

genomdrivande, inbegripet genom överenskommelser om avskräckande påföljder och 

sanktioner. 

32. Europaparlamentet uppmanar EU att tillämpa principen att man vid tilldelning av 

fiskeriresurser ska ta hänsyn till miljöeffekter och social påverkan och behov vad gäller 

livsmedelstrygghet i utvecklingsländerna och deras ambitioner att utveckla sin egen 

fiskeriindustri, samtidigt som man säkrar hållbara fiskenivåer som inte leder till 

överdriven fiskekapacitet, i linje med hållbarhetsmål nr 14. 

33. Europaparlamentet konstaterar att det är av yttersta vikt med korrekt data i fiskerisektorn, 

som ett avgörande villkor för att kunna åstadkomma god havsförvaltning. Parlamentet 

betonar att adekvata och realistiska ekonomiska resurser måste anslås om detta mål ska 

kunna uppnås. Parlamentet anser det nödvändigt att förbättra samarbetet och 

samordningen med internationella partner på grundval av exempelvis det europeiska nätet 

för marin observation och datainsamling (EMODnet) och i linje med G7-gruppens 

kommuniké från mötet i Tsukuba. 

34. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag om att samordna EU:s 

forsknings- och observationsverksamhet med internationella partner och att undersöka sätt 

att förbättra forskningens kvalitet bland annat genom att utvidga EU:s befintliga verktyg 

och verksamhet för forskning och observation, inbegripet EMODnet, för att upprätta en 

gemensam databas, Europeiska jordövervaknings- och jordobservationsprogrammet 

(Copernicus), det europeiska globala observationssystemet (Eurogoos) och initiativet för 

gemensam programplanering ”Friska och produktiva hav och oceaner”, allt i syfte att 

skapa ett internationellt nätverk för marina data och sjöfartsdata. 

35. Europaparlamentet påminner om att ett av målen för strategin för blå tillväxt är att 
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förbättra de oceanografiska kunskaperna. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att föreslå partnerskap för marin forskning och vetenskap med andra 

internationella aktörer och stärka de partnerskap som redan finns, t.ex. Blumed. 

36. Europaparlamentet efterlyser ett komplett europeiskt system för rättslig auktorisering och 

integrering av innovativa och påvisat selektiva fiskemetoder, som bör övervakas i nära 

samarbete med vetenskapliga institut och utan nationell protektionism. 

37. Europaparlamentet efterlyser större investeringar i vetenskaplig forskning för att få bättre 

kunskap om våra hav; 95 procent av haven är fortfarande outforskade. 

38. Europaparlamentet anser att inga aktiviteter inom den blå ekonomin ska tillåtas som 

medför ekonomisk, social eller miljörelaterad skada för hantverksmässigt och småskaligt 

fiske, som är nyckelsektorer både för kustsamhällena och vad gäller garantier för 

befolkningens livsmedelstrygghet. 

39. Europaparlamentet ger sitt stöd till en fortsättning av 2013 års Galwayförklaring och 

uppmuntrar till inrättande av ett sådant samarbete med andra länder. 

40. Europaparlamentet understryker vikten av att dela med sig av forskningsresultat och data 

från marin forskning och teknik till forskare från andra länder. Parlamentet betonar att 

främjande av ytterligare investeringar i marin forskning i andra tredjeländer och 

upprättande av internationella nätverk där resultat och information kan delas är av stor 

betydelse för utvecklingen av ett hållbarare fiske, bättre havsförvaltning och hantering av 

gemensamma havsrelaterade problem. 

41. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en sund flerårig 

budgetram för perioden efter 2020, i linje med de mål som ska antas. 

42. Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att garantera lika villkor för EU:s 

fiskeflottor, särskilt med hänvisning till att dessa fartyg måste tillämpa EU:s höga 

miljöstandarder och hållbarhetsregler. 

43. Europaparlamentet insisterar på att EU bör arbeta för att de miljöstandarder för fiske som 

EU-fartyg måste tillämpa också ska gälla i internationella sammanhang och allt bilateralt 

samarbete, så att inte den egna flottan missgynnas vad gäller ekonomisk hållbarhet. 

44. Europaparlamentet noterar betydelsen av den biologiska mångfalden som grundbulten för 

våra hav, där den är av avgörande betydelse för upprätthållande av de marina 

ekosystemens produktivitet och funktion. 
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