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KORTFATTAD MOTIVERING

EU håller på att reformera sin gemensamma fiskeripolitik. Eftersom den gemensamma 
fiskeripolitiken är global – mer än 60 procent av den fisk som konsumeras inom EU är 
importerad och EU:s flottor fiskar över hela världen – är det nödvändigt att mål och åtgärder 
är konsekventa inom och utanför EU, särskilt i förbindelserna med utvecklingsländer. Det 
bästa sättet att minimera den gemensamma fiskeripolitikens yttre effekter är att säkerställa att 
EU:s politik för förvaltning av fiskeriresurser tillämpar principerna för långsiktig ekologisk 
hållbarhet för att minska vårt beroende av fiskeresurser utanför unionen.

Den internationella dimensionen anses vanligen vara begränsad till EU:s bilaterala fiskeavtal 
med tredjeländer (vilka för närvarande kallas ”partnerskapsavtal om fiske”, men som 
kommissionen vill kalla ”hållbara fiskeavtal”) och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer 
(RFMO). EU:s fiskeintressen inbegriper dock privata avtal mellan europeiska fartygsägare 
och tredjeländer, samriskföretag och andra former av investeringar. I den mån detta är möjligt 
enligt EU:s lagstiftning bör sådana åtgärder och förbindelser också uppfylla målen i den 
gemensamma fiskeripolitiken.

För första gången föreslår kommissionen att bestämmelser om den internationella 
dimensionen ska skrivas in i den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning, trots att 
förslaget endast innehåller artiklar om bilaterala avtal och regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer (RFMO). 

De viktigaste föreslagna principerna är:
 EU bör främja fiskeriförvaltning i syfte att bevara fiskbestånden på högre nivåer än dem 

som kan ge maximalt hållbart uttag eller MHU (artikel 39.2).
 Bilaterala avtal bör endast förhandlas fram för att få tillgång till fiskbestånd där det finns 

ett överskott av fisk, utöver vad respektive kuststat kan utnyttja (artikel 41.2).
 Ekonomisk ersättning för tillgång till fiskbestånd bör frikopplas från medel som används 

för att främja sektoriell utveckling i tredjelandet (artikel 42).

Dessa förslag bör stödjas i sin helhet av utskottet för utveckling.

Ett mer kontroversiellt förslag från kommissionen är att göra det obligatoriskt för 
medlemsstaterna att införa överlåtbara fiskenyttjanderätter, varigenom enskilda eller företag 
skulle tilldelas långsiktiga fiskerätter som de sedan kunde handla med sinsemellan, något som 
alltför ofta leder till en koncentration av fiskerättigheter och till och med kan leda till 
spekulation med fiskemöjligheter. Kommissionen föreslår att fiskemöjligheter som erhålls 
enligt bilaterala avtal ska undantas, men lämnar öppet för sådana marknadsbaserade 
fiskemöjligheter i vattnen som tillhör länder med vilka EU inte har något bilateralt fiskeavtal 
och i internationella vatten. Ett sådant system bör absolut inte tillämpas utanför EU-vatten. 
Ett ändringsförslag bifogas om detta.

Andra bestämmelser avseende den internationella dimensionen av den gemensamma 
fiskeripolitiken, den del som är särskilt relevant för utvecklingsländer, måste införas 
i grundförordningen och ett antal ändringsförslag bifogas om detta. 
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Den internationella fiskeripolitiken innehåller flera ganska oklara aspekter, med otillräcklig 
allmänt tillgänglig information om fångster, i vilken omfattning fisket sker med EU-fartyg, 
hur det påverkas av EU:s och tredjeländers flottor, osv. Flera ändringar föreslås för att 
förbättra insynen.

Fiskeavtal har mött kraftig kritik under många år, ibland med rätta. Men rättvist förhandlade 
och korrekt utformade bilaterala EU-avtal kan bidra mer till ett hållbart utnyttjande av marina 
resurser än om dessa avtal skulle upphöra, eftersom EU:s medverkan då skulle fortsätta under 
andra former, till exempel i privata avtal som skulle ligga utanför all slags demokratisk 
kontroll.

När det gäller bilaterala fiskeavtal föreslås ett antal ytterligare bestämmelser, bland annat 
en klausul om respekten för mänskliga rättigheter och internationell arbetsrätt. 

I nya fiskeavtal har en ”exklusivitetsklausul” införts som innebär att EU-fartyg endast får 
fiska i vatten tillhörande tredjeländer med EU-avtal om detta ingår i avtalsvillkoren. En sådan 
klausul bör ingå i grundförordningen, tillsammans med en bestämmelse som hindrar täta 
flaggbyten i syfte att dra nytta av flera länders avtal. Sådan ”flagghoppning” bör inte tillåtas
för fartyg som fiskar enligt EU: s bilaterala avtal.

Att EU deltar i internationella fiskeriorganisationer för att främja ett hållbart fiske över hela 
världen är lovvärt. Ett väl förvaltat globalt fiske skulle bidra till utvecklingsmålen, däribland 
livsmedelsförsörjningen för nuvarande och kommande generationer. Men för att EU ska 
lyckas är det viktigt att arbetet samordnas med och stöds av EU: s utvecklingspolitik. Det 
finns ett stort behov av kapacitetsuppbyggnad inom områden som övervakning, kontroll och 
tillsyn, bedömning av beståndens tillstånd samt fiskeriförvaltning i utvecklingsländerna 
i världen. Om inte EU tar ett helhetsgrepp på denna kapacitetsuppbyggnad genom att 
samordna alla sina politiska åtgärder finns risken att EU anses kräva det omöjliga av 
utvecklingsländer när det gäller fiskeförvaltning, vilket undergräver möjligheterna att lyckas 
förverkliga visionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
bör vara förenlig med 
EU:s utvecklingspolitik och delta i 



AD\905862SV.doc 5/11 PE486.094v03-00

SV

förverkligandet av 
millennieutvecklingsmålen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Förenlighet med den integrerade 
havspolitiken och annan EU-politik.

(f) Förenlighet med den integrerade 
havspolitiken och annan EU-politik samt 
unionens och medlemsstaternas 
internationella åtaganden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Öppenhet och tillgång till information 
i enlighet med Århuskonventionen, 
inbegripet den internationella 
dimensionen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett sådant system ska inte tillämpas 
utanför unionens vatten.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelning av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter

Tilldelning av fiskemöjligheter

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
grundval av öppna kriterier, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16, 
med undantag för de fiskemöjligheter som 
följer av avtal om hållbart fiske.

2. Varje medlemsstat kan tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
grundval av öppna kriterier, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16, 
med undantag för de fiskemöjligheter som 
följer av avtal om hållbart fiske.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Del VII – rubrik -1 – artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rubrik -1
ALLMÄNNA MÅL

Artikel 38a
Den internationella dimensionen av den 
gemensamma fiskepolitiken ska 
överensstämma med unionens miljö-, 
utvecklings- och handelspolitik. Den ska 
syfta till att uppnå samma mål och främja 
samma normer för fiskeriförvaltning som 
tillämpas i unionens vatten. 
Europeiska unionen ska aktivt samordna 
sin politik för utvecklingssamarbete med 
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sin internationella fiskepolitik för att 
effektivt underlätta för utvecklingsländer 
att bedriva hållbar global 
fiskeriförvaltning.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att deras 
aktörer agerar enligt de åtgärder som 
avses i föregående punkt. I händelse av 
bristande efterlevnad kan kommissionen 
vidta korrigeringsåtgärder.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avtal om hållbart fiske med tredjeländer 
ska fastställa en rättslig, ekonomisk och 
miljömässig styrningsram för 
fiskeverksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefartyg i tredjeländers vatten.

1. Avtal om hållbart fiske med tredjeländer 
ska fastställa en rättslig, ekonomisk, social
och miljömässig styrningsram för 
fiskeverksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefartyg i tredjeländers vatten. De 
ska delta i genomförandet av en hållbar 
utveckling i tredjeländer och ett 
ansvarsfullt fiske i hela världen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionsfiskefartyg ska endast fånga 
återstoden av den tillåtna fångstmängd som 
fastställts av tredjelandet enligt artikel 62.2 
i Förenta nationernas havsrättskonvention 

2. Unionsfiskefartyg ska endast fånga 
återstoden av den tillåtna fångstmängd som 
fastställts av tredjelandet enligt artikel 62.2 
i Förenta nationernas havsrättskonvention 



PE486.094v03-00 8/11 AD\905862SV.doc

SV

på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning och relevant 
information som utbytts mellan unionen 
och det berörda tredjelandet om den totala 
fiskeansträngningen för de berörda 
bestånden, vilket ska säkerställa att 
fiskeriresurserna upprätthålls över de 
nivåer som krävs för maximalt hållbart 
uttag. 

på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning och relevant 
information som utbytts mellan unionen 
och det berörda tredjelandet om samtliga 
flottors totala fiskeansträngning för de 
berörda bestånden, vilket ska säkerställa att 
fiskeriresurserna upprätthålls över de 
nivåer som krävs för maximalt hållbart 
uttag.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Avtalen om hållbart fiske ska 
innehålla bestämmelser om att 
fisketillstånd för bestånd i det berörda 
tredjelandet endast ska beviljas fiskefartyg 
som har seglat under EU-flagg under de 
24 månader som föregår inlämnandet av 
ansökan om fisketillstånd. Inget 
unionsfiskefartyg ska bedriva verksamhet 
i ett tredjeland med vilket EU har slutit ett 
avtal om hållbart fiske utanför det 
aktuella avtalets bestämmelser.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. En ansträngning ska göras på 
EU-nivå för att övervaka verksamheten 
för EU-fiskefartyg som verkar i 
icke-EU-vatten utanför ramen för avtal 
om hållbart fiske; dessa fartyg bör 
respektera samma riktlinjer som de fartyg 
som fiskar inom EU.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Respekten för demokratiska principer 
och mänskliga rättigheter enligt den 
allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna och andra relevanta 
internationella instrument på detta 
område, samt för rättsstatsprincipen, ska 
utgöra en väsentlig del av avtal om 
hållbart fiske.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Innan förhandlingar inleds om 
framtida protokoll ska konsekvenserna av 
respektive protokoll bedömas i en 
oberoende utvärdering som innehåller 
information om fångster och 
fiskeverksamhet. Dessa utvärderingar ska 
offentliggöras.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) betala delar av kostnaden för tillgång 
till fiskeriresurser i tredjeländers vatten, 
och

(a) betala delar av kostnaden för tillgång 
till fiskeriresurser i tredjeländers vatten,
tillsammans med de stödmottagare som 
har tillgång till fiske och som betalar en 
allt större del av kostnaderna, och
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

upprätta en styrningsram, som även 
omfattar inrättandet och upprätthållandet 
av nödvändiga vetenskaps- och 
forskningsinstitutioner, kapacitet för 
kontroll och övervakning samt andra 
kapacitetsuppbyggande åtgärder av 
betydelse för utvecklingen av en hållbar 
fiskeripolitik som drivs av tredjelandet. 
Denna typ av finansiellt bistånd ska 
villkoras till uppnåendet av specifika 
resultat.

b) upprätta en styrningsram, som även 
omfattar inrättandet och upprätthållandet 
av nödvändiga vetenskaps- och 
forskningsinstitutioner, kapacitet för 
kontroll och övervakning, mekanismer för 
insyn, deltagande och ansvar samt andra 
kapacitetsuppbyggande åtgärder av 
betydelse för utvecklingen av en hållbar 
fiskeripolitik som drivs av tredjelandet. 
Denna typ av finansiellt bistånd ska 
villkoras till uppnåendet av specifika 
resultat och ska komplettera och vara 
förenligt med projekt och program för 
utveckling i det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar de 
tillsynsbefogenheter som tilldelats de 
gemensamma utskott som avses i avtalen 
om hållbart fiske med tredjeländer ska 
sådant stöd underställas en öppen och 
ansvarig granskning som omfattar 
offentligt tillgängliga finansiella 
revisioner och oberoende utvärderingar 
av resultaten av det finansiella stöd som 
utbetalats på begäran av kommissionen.
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