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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at et fiskeri, som overholder de bestemmelser, der er vedtaget på internationalt, 
regionalt og nationalt plan, og som bygger på en ansvarlig og bæredygtig udnyttelse af 
ressourcerne, fremmer økonomisk vækst og jobskabelse i såvel EU som 
udviklingslandene, mens ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) har 
dramatiske følger for både økonomi, samfund og miljø, og at konsekvenserne er endnu 
mere alvorlige for udviklingslandene, fordi det går ud over gennemførelsen af 2015-
udviklingsmålene, navnlig mål 1, 7 og 8; 

2. fremhæver fiskeriets grænseoverskridende karakter og påpeger, at det for at bekæmpe 
IUU-fiskeri er nødvendigt at samarbejde på såvel bilateralt som multilateralt plan for at 
sikre en gennemsigtig, ikke-diskriminerende og retfærdig gennemførelse af 
foranstaltningerne til bekæmpelse af IUU-fiskeri under hensyntagen til 
udviklingslandenes, navnlig de små østaters, finansielle, tekniske og menneskelige 
ressourcer;

3. glæder sig i denne forbindelse over FAO's vedtagelse i november 2009 af en aftale om 
foranstaltninger, som havnestater kan gribe til for at forebygge, afværge og standse IUU-
fiskeri, og opfordrer derfor hele det internationale samfund til snarest muligt at ratificere 
denne aftale;

4. anmoder Kommissionen om at koordinere sine politikker og gøre fattigdomsbekæmpende 
udviklingspolitik til en integreret del af EU's politik til bekæmpelse af IUU-fiskeri, 
sammen med miljømæssige og kommercielle aspekter;

5. understreger, at der er direkte tilknytning mellem IUU-fiskeri og en stats 
forvaltningsniveau, og kræver, at enhver ekstern hjælpeforanstaltning ledsages af en fast 
politisk vilje hos modtagerstaten til at forbyde IUU-fiskeri i sine farvande og mere 
generelt til at forbedre forvaltningen i fiskerisektoren;

6. anmoder Kommissionen om i det nødvendige omfang at øge finansieringsrammen for 
fiskerisektoren i de aftaler, den indgår med udviklingslandene, således at sidstnævnte kan 
konsolidere deres institutionelle, menneskelige og tekniske kapacitet til at bekæmpe IUU-
fiskeri og dermed i højere grad respektere de internationale og regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationers bestemmelser og EU-lovgivningen;

7. understreger behovet for at inddrage civilsamfundet og ansvarliggøre virksomhederne i 
fiskerisektoren, så de kontrollerer, at der anvendes lovlige fangstmetoder, og samarbejder 
med myndighederne om at bekæmpe IUU-fiskeri som en del af virksomhedernes 
samfunds- og miljømæssige ansvar.


