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KORT BEGRUNDELSE

EU's fælles fiskeripolitik (FFP) er ved at blive reformeret.Eftersom anvendelsesområdet for 
FFP er globalt – EU importerer mere end 60 % af den fisk, vi forbruger, og vores flåder fisker 
over hele verden – er det vigtigt, at målsætningerne og foranstaltningerne er konsekvente 
inden for og uden for selve EU, navnlig i forhold til udviklingslandene. Det bedste måde at 
minimere FFP's virkninger udadtil er at sikre, at man i EU's fiskeriforvaltningspolitik 
anvender principper om langsigtet miljømæssig bæredygtighed med henblik på at reducere 
vores afhængighed af fiskeressourcer uden for Unionen.

Den eksterne dimension anses normalt for at være begrænset til EU's bilaterale fiskeriaftaler
med tredjelande (i øjeblikket kaldet fiskeripartnerskabsaftaler, som Kommissionen ønsker at 
omdøbe til aftaler om bæredygtigt fiskeri) og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer 
(RFMO'er). Men EU's fiskeriinteresser omfatter også private aftaler mellem redere fra EU og 
tredjelande, joint ventures og andre former for investeringer. Så vidt det er muligt i henhold til 
EU-lovgivningen, skal sådanne aktiviteter og forbindelser også opfylde FFP's mål.

For første gang foreslår Kommissionen, at der i grundforordningen for FFP medtages 
bestemmelser, der vedrører politikkens eksterne dimension, selv om forslaget kun omfatter 
artikler om bilaterale aftaler og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFMO'er). 

Følgende centrale principper foreslås:
 EU skal fremme fiskeriforvaltningen med henblik på at opretholde fiskebestande på 

højere niveauer end dem, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte (artikel 39, stk. 2)
 Der bør kun forhandles om bilaterale aftaler om adgang til fiskebestande, hvor der 

findes et overskud, som kyststaten ikke har kapacitet til at udnytte (artikel 41, stk. 2)
 Økonomisk kompensation for adgang til fiskebestande bør afkobles fra midler, der 

bruges til at fremme sektorudviklingen i tredjelandet (artikel 42).

Disse forslag bør støttes fuldt ud af Udviklingsudvalget.

Det er mere kontroversielt, at Kommissionen ønsker at forpligte medlemsstaterne til at 
indføre et system af omsættelige fiskerikvoteandele (TFC'er), hvor enkeltpersoner eller 
virksomheder tildeles langvarige fiskerettigheder, som de så kan handle indbyrdes, en proces, 
der alt for ofte fører til en koncentration af fiskerirettigheder og endda kan føre til spekulation 
i fiskerimuligheder. Kommissionen foreslår, at fiskerimuligheder, der er erhvervet under 
bilaterale aftaler, udelukkes, men lader fiskerimuligheder i farvande tilhørende lande, som EU 
ikke har indgået bilaterale fiskeriaftaler med, og i internationalt farvand være åbne for 
sådanne markedsbaserede fiskerimuligheder. Det er meget vigtigt, at et sådant system ikke 
anvendes uden for EU's farvande. Der er stillet et ændringsforslag om dette.

Andre bestemmelser vedrørende FFP's eksterne dimension, den del, der er særligt relevant for 
udviklingslandene, skal tilføjes grundforordningen, og der er stillet en række ændringsforslag 
om dette. 

Mange aspekter af den eksterne fiskeripolitik er temmelig uklare med utilstrækkelige 
offentligt tilgængelige oplysninger om fangster, omfanget af fiskeriaktiviteter under EU-flag, 
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EU-flådens og andre flåders indvirkning osv. Der er stillet adskillige ændringsforslag for at 
forbedre gennemsigtigheden.

Fiskeriaftalerne har gennem mange år været udsat for hård kritik, undertiden med rette. Men 
EU's bilaterale aftaler, som er forhandlet retfærdig og gennemføres korrekt, giver mulighed 
for at yde et større bidrag til bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer, end hvis de opsiges, 
idet EU's engagement ville fortsætte under andre former, herunder private aftaler, som ville 
være uden for enhver form for demokratisk tilsyn.

Med hensyn til de bilaterale fiskeriaftaler som sådan foreslås der en række supplerende 
bestemmelser, herunder en bestemmelse vedrørende respekt for menneskerettigheder og den 
internationale arbejdsmarkedslovgivning. 

De seneste fiskeriaftaler har indeholdt en "eksklusivitetsaftale", som betyder, at fartøjerne kun 
må operere i farvande tilhørende tredjelande, med hvem EU har indgået en aftale, hvis de er 
omfattet af aftalebestemmelserne. En sådan bestemmelse bør indskrives i grundforordningen 
sammen med en bestemmelse, der forhindrer fartøjerne i at foretage hyppige flagskift for at 
kunne fiske i flere forskellige lande. Denne form for hyppige flagskift bør ikke være tilladt, 
hvis fartøjerne ønsker at fiske under EU's bilaterale aftaler.

EU's målsætning om at indgå i internationale fiskeriforvaltningsorganisationer for at fremme 
et bæredygtigt fiskeri på verdensplan er prisværdigt. Et velforvaltet globalt fiskeri vil bidrage 
til udviklingsmål som f.eks. fødevaresikkerhed for nuværende og kommende generationer. 
Men for at EU skal få held af dette, er det vigtigt, at arbejdet koordineres med og støttes 
gennem EU's udviklingspolitikker. Der findes et stort behov for kapacitetsopbygning inden 
for overvågning, kontrol og tilsyn, vurdering af bestande og fiskeriforvaltning i verdens 
udviklingslande. Medmindre EU engagerer sig holistisk i denne kapacitetsopbygning og 
udnytter alle sine politikker på en koordineret måde, risikerer EU at blive opfattet en aktør, 
der kræver det umulige af udviklingslandene med hensyn til fiskeriforvaltning, hvorved man 
undergraver alle muligheder for at få sine visioner gennemført.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) gennemsigtighed og adgang til 
oplysninger i overensstemmelse med 
Århuskonventionen, herunder vedrørende 
den eksterne dimension.



PA\898464DA.doc 5/10 PE486.094v02-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et sådant system gælder ikke uden for 
EU's farvande.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

2. Hver medlemsstat tildeler efter ligelige 
og gennemsigtige miljømæssige og sociale 
kriterier fiskerimuligheder for hver 
bestand eller gruppe af bestande, for hvilke 
der tildeles fiskerimuligheder i henhold til 
artikel 16, bortset fra fiskerimuligheder 
uden for EU's farvande.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Del VII – titel -1 – artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit -1
GENERELLE MÅLSÆTNINGER

Artikel 38a
Den eksterne dimension af den fælles 
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fiskeripolitik skal være i 
overensstemmelse med EU's miljø-, 
udviklings- og handelspolitik. Den 
anvendes til at nå de samme mål og 
fremme de samme standarder for 
fiskeriforvaltning, som der anvendes i 
EU's farvande.
EU koordinerer aktivt politikken for 
udviklingssamarbejde med den eksterne 
fiskeripolitik med henblik på at yde 
effektiv støtte til udviklingslandene, når 
disse skal gennemføre en bæredygtig, 
global fiskeriforvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at deres 
erhvervsdrivende overholder de i det 
foregående stykke omtalte 
foranstaltninger. I tilfælde af manglende 
overholdelse træffer Kommissionen 
foranstaltninger til afhjælpning af dette.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I aftaler med tredjelande om bæredygtigt 
fiskeri fastsættes der retlige, økonomiske 
og miljømæssige forvaltningsrammer for 

1. I aftaler med tredjelande om bæredygtigt 
fiskeri fastsættes der retlige, økonomiske 
og miljømæssige forvaltningsrammer for 
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EU-fiskerfartøjers fiskeri i 
tredjelandsfarvande.

EU-fiskerfartøjers fiskeri i 
tredjelandsfarvande i overensstemmelse 
med relevante foranstaltninger, som 
indføres af internationale organisationer, 
herunder RFMO'er. Disse rammer kan 
omfatte:
a) udvikling af og støtte til de nødvendige 
videnskabelige institutioner og 
forskningsinstitutioner
b) overvågnings-, kontrol- og 
tilsynsmuligheder
c) andre former for kapacitetsopbygning 
vedrørende udvikling af en bæredygtig 
fiskeripolitik i tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-fiskerfartøjer må kun fange 
overskuddet af den tilladte fangstmængde, 
som fastsættes af tredjelandet, jf. artikel 62, 
stk. 2, i De Forenede Nationers 
havretskonvention, på basis af den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning og 
relevant udveksling af oplysninger mellem 
EU og det pågældende tredjeland om den 
samlede fiskeriindsats for de berørte arter, 
så det sikres, at fiskeressourcerne forbliver 
over de niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte. 

2. EU-fiskerfartøjer må kun fange 
overskuddet af den tilladte fangstmængde, 
som fastsættes af tredjelandet, jf. artikel 62, 
stk. 2, i De Forenede Nationers 
havretskonvention, på basis af den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning og 
relevant udveksling af oplysninger mellem 
EU og det pågældende tredjeland om den 
samlede fiskeriindsats for de berørte arter 
for alle flåder, så det sikres, at 
fiskeressourcerne forbliver over de 
niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte. 

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Aftaler om bæredygtigt fiskeri skal 
sikre, at fiskeritilladelser til bestande i 
tredjelandet kun tildeles fiskerfartøjer, der 
har ført en EU-medlemsstats flag i de 24 
måneder, der ligger umiddelbart forud for 
indgivelsen af en ansøgning om 
fiskeritilladelse. 
Ingen EU-fiskerfartøjer må operere i 
farvande tilhørende tredjelande, som EU 
har indgået en aftale om bæredygtigt 
fiskeri med, uden om bestemmelserne i 
denne aftale.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, og af 
retsstatsprincippet skal være et væsentligt 
element i aftaler om bæredygtigt fiskeri.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Der skal foretages uafhængige 
evalueringer af de enkelte protokollers 
virkninger inden indledningen af 
forhandlinger om en efterfølgende 
protokol, og disse skal omfatte 
oplysninger om fangster og 
fiskeriaktiviteterne. Sådanne evalueringer 
skal offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at dække en del af udgifterne til adgang 
til fiskeressourcerne i tredjelandes farvande

(a) at dække en del af udgifterne til adgang 
til fiskeressourcerne i tredjelandes farvande 
med det langsigtede mål, at hele udgiften 
skal betales af de erhvervsdrivende, der 
har adgang til fiskeriet

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at tilvejebringe en forvaltningsramme, 
herunder udvikling og bevarelse af de 
nødvendige videnskabs- og 
forskningsinstitutioner, kapacitet til kontrol 
og overvågning og andre 

(b) at tilvejebringe en forvaltningsramme, 
herunder udvikling og bevarelse af de 
nødvendige videnskabs- og 
forskningsinstitutioner, kapacitet til kontrol 
og overvågning, mekanismer for 
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kapacitetsopbyggende foranstaltninger i 
forbindelse med udvikling af tredjelandes 
politik for bæredygtigt fiskeri. Sådan 
finansiel bistand er betinget af, at visse 
specifikke resultater nås.

gennemsigtighed, deltagelse og 
ansvarlighed og andre 
kapacitetsopbyggende foranstaltninger i 
forbindelse med udvikling af tredjelandes 
politik for bæredygtigt fiskeri. Sådan 
finansiel bistand er betinget af, at visse 
specifikke resultater nås.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med forbehold af de kontrolbeføjelser, 
som tillægges de blandede komitéer i 
henhold til aftalerne med tredjelande om 
bæredygtigt fiskeri, er denne bistand 
omfattet af en åben og ansvarlig 
revisionsmekanisme, herunder offentligt 
tilgængelig finanskontrol og uafhængige 
evalueringer af resultaterne af 
finanskontrollen, som er bestilt af 
Kommissionen.

Or. en


