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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påminner om att det nu är absolut nödvändigt med en genomgripande 
reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik eftersom den har misslyckats med att nå sina 
mål, internt och externt, under de 30 år som den har varit i kraft. 

2. Europaparlamentet understryker att ett hållbart fiske som återställer och bevarar 
fiskbestånden långt över de nivåer som ger maximal hållbar avkastning kommer att ge 
mycket stora miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar, eftersom miljön utsätts för 
mindre skador, fiskesamhällena får en tryggad framtid och fiskerisektorn blir lönsam utan 
att behöva vara beroende av offentligt stöd för att överleva. 

3. Europaparlamentet erinrar om att världshaven inte bara ger föda, tryggad 
livsmedelsförsörjning och utkomst för 500 miljoner människor över hela världen och 
svarar för åtminstone 50 procent av det animaliska proteinet för 400 miljoner människor i 
de fattigaste länderna genom fisket, utan också spelar en avgörande roll för att mildra 
klimatförändringarna, ger transportmöjligheter och utgör en naturlig livsmiljö för ungefär 
90 procent av livet på jorden. 

4. Europaparlamentet betraktar med oro EU-marknadernas kraftiga beroende av import av 
fiskeri- och vattenbruksprodukter, eftersom 60 procent av alla fiskeriprodukter som 
används i EU i huvudsak importeras från utvecklingsländer. Parlamentet understryker att 
det bästa alternativet för att minska beroendet av import är att återställa och bevara 
europeiska fiskbestånd till en nivå långt över dem som ger maximal hållbar avkastning.

5. Europaparlamentet understryker att importerade fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
omfattas av samma miljömässiga och sociala normer som inhemsk europeisk produktion, 
och anser att utvecklingsländerna kommer att behöva ekonomiskt och tekniskt bistånd för 
att nå samma standarder.

6. Europaparlamentet motsätter sig de regionala fiskeriorganisationernas system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på internationellt vatten, eftersom detta allvarligt kan 
begränsa dagens utvecklingsländers framtida strävan att utveckla sina egna fiskerisektorer.

7. Europaparlamentet betonar det grundläggande villkoret om överskott, i enlighet med 
Förenta nationernas havsrättskonvention, för att få tillträde till fiskbestånden i 
tredjeländers vatten, och framhäver vikten av att korrekt och vetenskapligt fastställa 
överskottet. Parlamentet understryker att den gemensamma fiskeripolitiken måste säkra 
full insyn och garantera utbyte av all relevant information mellan EU och partnerländer 
utanför EU om den högsta tillåtna fiskeansträngningen för de bestånd som fiskas av 
nationella och, i förekommande fall, utländska fartyg.


