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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att fiske som följer de åtgärder som vidtagits på global, regional 
och nationell nivå och som grundar sig på en ansvarsfull och hållbar användning av 
tillgångar, främjar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen såväl i EU som i 
utvecklingsländer, medan olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) ger 
påtagliga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser, och att dessa är än mer 
skadliga för utvecklingsländer då de hindrar förverkligandet av 
millennieutvecklingsmålen, i synnerhet millennieutvecklingsmålen 1, 7 och 8.

2. Europaparlamentet understryker fiskets gränsöverskridande art och nödvändigheten att 
samarbeta på såväl bilateral som multilateral nivå för att bekämpa IUU-fiske, så att de 
åtgärder som syftar till att bekämpa IUU-fiske kan tillämpas av alla på ett transparent, 
icke-diskriminerande och rättvist sätt, samtidigt som den finansiella, tekniska och 
mänskliga kapaciteten i utvecklingsländerna, i synnerhet i de små östaterna, beaktas.

3. Europaparlamentet gläder sig i detta avseende åt att FAO i november 2009 antog avtalet 
om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske och 
uppmanar med anledning av detta det internationella samfundet att snarast ratificera 
avtalet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att dess politik är konsekvent så att 
utvecklingspolitiken som bekämpar fattigdom är införlivad i den EU-politik som 
bekämpar IUU-fiske samt miljömässiga och kommersiella problem.

5. Europaparlamentet understryker det direkta sambandet mellan IUU-fiske och nivån på 
statligt styre, och begär att alla externa stödåtgärder ska ske i förening med en stark 
politisk vilja hos mottagarlandet att förbjuda IUU-fiske i sina vatten och att allmänt 
förbättra styrningen inom fiskerisektorn.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i de avtal man sluter med 
utvecklingsländer, i den mån det är nödvändigt förstärka de ekonomiska anslagen till 
fiskerisektorn så att utvecklingsländerna kan stärka sin institutionella, mänskliga och 
tekniska kapacitet att bekämpa IUU-fiske och i större utsträckning respektera de globala 
och regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas och EU-lagstiftningens åtgärder.

7. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att göra det civila samhället 
delaktigt och få företagen inom fiskerisektorn att ta sitt ansvar och slå vakt om lagliga 
fiskemetoder och samarbeta med myndigheter för att bekämpa IUU-fiske inom ramen för 
sitt sociala och miljömässiga ansvar.


