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FORSLAG

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

1. minder om det presserende behov for en gennemgribende reform af den fælles 
fiskeripolitik (FFP), hvilket skal ses i lyset af den manglende opnåelse af målene, både 
internt og eksternt, gennem de seneste 30 år;

2. understreger, at bæredygtigt fiskeri og opretholdelse af fiskebestandene over det 
maksimale bæredygtige fangstniveau er af afgørende miljømæssig, social og økonomisk 
betydning, eftersom miljøet vil blive mindre forringet, fiskesamfundene vil opleve en 
sikker fremtid, og fiskerisektoren vil være rentabel og dermed uafhængig af offentlig 
støtte;

3. minder om, at verdens have ved hjælp af fiskeriet ikke kun sikrer næring, 
fødevaresikkerhed og levebrød for 500 mio. mennesker i verden og tegner sig for mindst 
50 % af det animalske protein for 400 mio. mennesker i de fattigste lande, men ligeledes 
bekæmper klimaforandringer, sikrer transport og fungerer som levested for 90 % af 
verdens habitater;

4. er bekymret over EU's dybe afhængighed af importerede fiskeri- og akvakulturprodukter, 
eftersom 60 % af EU's forbrug af fiskeriprodukter importeres fra udviklingslande; 
understreger, at denne afhængighed af import bedst kan mindskes ved at genskabe og 
fastholde de europæiske fiskebestande på et niveau, der ligger over det maksimale 
bæredygtige fangstniveau;

5. understreger, at importerede fiskeri- og akvakulturprodukter bør underkastes samme 
miljømæssige og sociale standarder, som gælder for EU's egne produkter, og mener, at 
udviklingslandene har behov for finansiel og teknisk bistand for at kunne opnå samme 
standarder;

6. modsætter sig vedtagelsen af en ordning om omsættelige fiskekvoteandele i RFFO'er og i 
internationale farvande, eftersom denne ordning i alvorlig grad vil begrænse 
udviklingslandenes fremtidige ambitioner med henblik på at udvikle deres egne 
fiskerisektorer;

7. understreger, at FN's havretskonvention (UNCLOS) vurderer, at fiskebestandene i 
tredjelandsfarvande er forbundet med overskud; understreger behovet for at foretage en 
passende og videnskabelig vurdering af disse overskudsressourcer; understreger, at den 
fælles fiskeripolitik bør sikre gennemsigtighed og udveksling af alle relevante oplysninger 
mellem EU og tredjelande for så vidt angår de nationale og relevante udenlandske 
fartøjers samlede fangstmængde;


