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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens val att fastställa ett nytt EU-mål för 
2020 som syftar till att ”stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i 
EU till 2020 och återställa dem så långt som möjligt”. 

2. Europaparlamentet understryker att det är ytterst viktigt att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald för att säkra fiskesamhällenas överlevnad, eftersom de är hårt drabbade av 
utarmningen av fiskebestånden, vilken orsakats av olika mänskliga aktiviteter.

3. Europaparlament anser att det är av största vikt att skydda den marina mångfalden 
eftersom detta skulle stärka ekosystemens motståndskraft och därmed bidra till att bland 
annat mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.

4. Europaparlament uppmanar därför kommissionen att vidta särskilda åtgärder för att 
skydda de marina arter och livsmiljöer som är mest sårbara för klimatförändringarna och 
att se till att de åtgärder som vidtas för anpassning till eller begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser inte får negativa effekter på den marina mångfalden.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en nätverksmodell för marina 
skyddade områden som gör det möjligt att förena bevarandet av miljön med ett hållbart 
fiske. Kommissionen uppmanas vidare att lämna regelbundna rapporter om dels de 
framsteg som medlemsstaterna har gjort i tillämpningen av fågeldirektivet och 
habitatdirektivet, särskilt i fråga om upprättandet av Natura 2000-nätet i havsmiljön, 
eftersom färre än 10 procent av de skyddade områdena i dagsläget är marina områden, 
dels medlemsstaternas rapporterings- och övervakningsskyldigheter.

6. Europaparlamentet påpekar att de främsta verktygen för att uppnå målen för biologisk 
mångfald i den marina miljön, utöver fågeldirektivet och habitatdirektivet, är 
ramdirektivet för vatten för kustvattenområden och ramdirektivet om en marin strategi 
(2008/56/EG) för alla marina vatten.

7. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste ha rätt att ta egna initiativ som går 
utöver vad som krävs i EU-lagstiftningen för att skydda den marina biologiska 
mångfalden.

8. Europaparlamentet anser att de insatser som hittills har gjorts för att minska och sätta 
stopp för bifångster av unga exemplar, fiskarter som inte tillhör målgruppen, marina 
däggdjur, sköldpaddor och fåglar inom den europeiska fiskerisektorn på det hela taget har 
varit otillräckliga.

9. Europaparlamentet anser att ett av de viktigaste målen inom den gemensamma 
fiskeripolitiken bör vara att minska mängden fisk som kastas överbord, och uppmanar 
kommissionen att identifiera orsakerna till att fångst kastas överbord och att ta fram 
lösningar för varje form av fiske, särskilt genom införande av kvoter för flerartsfiske eller 
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biomassa med hjälp av fiskeredskapens selektivitet, såsom en ökad användning av 
kvadratiska maskor och fysisk planering av bestånden.

10. Europaparlamentet påminner om att fisket, i ekonomiskt och socialt hänseende, spelar en 
viktig roll för kustutvecklingen och, i miljömässigt hänseende, för de marina 
ekosystemen. Parlamentet anser att den gemensamma fiskeripolitiken inte bör hindra utan 
snarare göra det lättare för medlemsstaterna att uppfylla kraven i lagstiftningen om 
biologisk mångfald, särskilt vad gäller införandet av lämpliga skyddsåtgärder i marina 
Natura 2000-områden.

11. Europaparlamentet konstaterar att marina arter och livsmiljöer åtnjuter ett sämre skydd än 
landlevande arter och livsmiljöer i EU:s lagstiftning om biologisk mångfald, och 
uppmanar därför kommissionen att utvärdera bristerna i och genomförandet av denna 
lagstiftning och att skapa marina skyddade områden där ekonomiska aktiviteter som 
fiskeri omfattas av en förbättrad ekosystembaserad förvaltning.

12. Europaparlamentet konstaterar vidare att konventionerna för de regionala farvattnen runt 
EU, såsom Ospar (Nordostatlanten), Helcom (Östersjön) och Barcelona (Medelhavet), 
utgör en viktig ram för skyddet av marina ekosystem.

13. Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att direktivet om en 
marin strategi inte begränsar användningen av marina skyddsområden till Natura 2000, 
och kräver därför att medlemsstaterna och kommissionen tar hänsyn till och skapar 
kopplingar mellan alla marina skyddsområden, inklusive de som utsetts inom ramen för 
regionala havskonventioner, i syfte att skapa ett enhetligt och omfattande nätverk.

14. Europaparlamentet understryker att den viktigaste indikatorn på ett gott miljötillstånd är 
att den marina mångfalden är bevarad.

15. Europaparlamentet framhåller möjligheten till praktiska förbättringar av 
havsförvaltningen, mot bakgrund av de nya mekanismer som införts i ramdirektivet om en 
marin strategi för att förbättra samordningen mellan skyddade marina miljöer och 
fiskeriåtgärder.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införliva den ekosystembaserade 
strategin, som redan införts genom ramdirektivet för vatten och ramdirektivet om en marin 
strategi, i all EU-politik som påverkar den marina mångfalden. Parlamentet understryker 
att ekosystemets tjänster omfattar lagring och bindning av koldioxid genom naturliga 
ekosystem men att de inte är begränsade till detta.

17. Europaparlamentet understryker att det behövs ytterligare insatser på områdena för 
integrerad förvaltning av kustområden och fysisk planering i kust- och havsområden, 
eftersom dessa kan bli viktiga inslag i en deltagarorienterad ekosystembaserad strategi 
genom vilken bevarandet och en hållbar förvaltning av havs- och kustregioner garanteras 
och de naturliga processerna och ekosystemens bärförmåga respekteras.

18. Europaparlamentet anser att de regionala fiskeriorganisationerna är ansvariga för 
fiskeriförvaltningen och att de är garanter för ett ansvarigt fiske på öppet hav. Parlamentet 
anser därför att deras befogenheter måste stärkas, i synnerhet vad beträffar kontroller och 
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avskräckande sanktioner, och att de ska ha det huvudsakliga ansvaret för att förvalta 
bestånd av vissa kommersiellt viktiga marina arter och för att föreskriva användning av 
fångstintyg.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ha höga ambitioner i arbetet med att 
återställa den biologiska mångfalden och de naturliga ekosystemen i havsmiljön i EU 
generellt, och understryker att dessa insatser kan vara en viktig källa till sysselsättning i 
kustsamhällen.

20. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att jämlikhet garanteras på europeisk och 
global nivå och att vederbörligen överväga möjligheten till ett betalningssystem för 
ekosystemtjänster. Vidare understryker parlamentet behovet av att säkerställa och utvidga 
tillämpningen av principen om att förorenaren betalar och principen om full 
kostnadstäckning.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att införa nationella eller 
sektorsvisa mål för att minska inverkan på och motverka förlusten av den biologiska 
mångfalden.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU:s vision för biologisk 
mångfald efter 2010 omfattar alla samhällssektorers och den breda allmänhetens 
medvetenhet och delaktighet.
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