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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att det krävs omedelbara och omfattande åtgärder för att 
bekämpa olagligt fiske och erinrar om att detta är ett globalt problem.

2. Europaparlamentet betonar att olagligt fiske är en form av transnationell organiserad 
brottslighet och att det utgör ett av de allvarligaste hoten mot bevarande och hållbar 
förvaltning av marina resurser.

3. Europaparlamentet understryker att ekologisk hållbarhet är en ytterst viktig förutsättning 
för fiskets ekonomiska och sociala livskraft på lång sikt och efterlyser därför 
genomgripande, effektiva och transparenta åtgärder för att förebygga, motverka och 
undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), inbegripet åtgärder i 
flaggstaten, hamnstaten och kuststaten samt marknadsrelaterade åtgärder och åtgärder som 
syftar till att garantera att medborgarna inte stöder eller bedriver IUU-fiske.

4. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att konsumenterna alltid ska kunna vara 
säkra på att den produkt de köper har fiskats på lagligt sätt.

5. Europaparlamentet understryker det allvarliga hot mot biologisk mångfald och hållbara 
marina miljöer som överfisket utgör – en situation som förvärras av det olagliga fisket –
samt de sociala och ekonomiska konsekvenserna av utdöende fiskbestånd och det 
potentiella hotet mot tryggad livsmedelsförsörjning.

6. Europaparlamentet understryker att det illegala fisket bidrar till en överdriven 
exploatering av fiskbestånden, skadar de marina ekosystemen, snedvrider konkurrensen i 
förhållande till de fiskare som håller sig inom lagens gränser, orsakar ekonomisk skada 
genom sämre inkomster inom denna sektor och hotar kustsamhällenas överlevnad, framför 
allt i utvecklingsländerna.

7. Europaparlamentet betonar att olagligt fiske är ett globalt problem som kräver 
internationellt samarbete och måste uppmärksammas både när det bedrivs av tredjeparters 
fiskeflottor och av medlemsstaternas fiskeflottor. Parlamentet understryker i detta 
avseende att det behövs utförliga och korrekta data i rätt tid om fiskefartygen, särskilt om 
dem som konstaterats bedriva IUU-verksamhet.

8. Europaparlamentet anser att EU:s internationella trovärdighet i kampen mot IUU-fiske är 
beroende av hur kraftfullt EU bekämpar IUU-fiske inom den egna fiskeflottan och 
försäljning av IUU-fisk på den egna marknaden.

9. Europaparlamentet efterlyser omedelbara åtgärder för att avskaffa bruket av 
”bekvämlighetsflagg”, en metod som gör det möjligt för fiskefartyg att ostraffat agera 
olagligt, till ett högt pris för den marina miljön, fiskbestånden, kustsamhällena, den lagliga 
fiskeindustrin och livsmedelstryggheten, särskilt i utvecklingsländer. Parlamentet betonar 
behovet av att se till att inga EU-intressen är inblandade i sådana former av piratfiske.
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om det i enlighet med WTO:s 
regler skulle vara möjligt att tillfälligt stoppa eller helt förbjuda importen av produkter 
från stater som inte kan garantera att åtgärderna för att bekämpa det illegala fisket 
respekteras.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera att extra skydd tillhandahålls 
under fortplantningstiden och, i förekommande fall, i fortplantningsområden.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta tillräckliga resurser (personella, 
finansiella och logistiska) för att fullt ut genomföra rådets förordning (EG) nr 1005/2008 
om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, samt uppmanar kommissionen att inleda 
överträdelseförfaranden mot medlemsstater som undlåter att göra detta.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att garantera att 
olagligt fiske bekämpas till havs och i inlandsvatten och betonar att det är nödvändigt att 
undersöka om kontrollmekanismerna och tillämpningen av dessa räcker till.

14. Europaparlamentet understryker att det illegala fisket absolut måste bekämpas om de 
marina ekosystemen ska kunna skyddas och ett verkligt hållbart fiske ska kunna utvecklas.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att införa nolltolerans 
mot olagligt fiske genom att se till att alla fiskeprodukter som kommer in i EU är fullt 
spårbara, särskilt genom att inrätta en global databas med DNA från fiskbestånd för att 
kunna ta reda på fiskens ursprung och underlätta åtal, och garantera att fångster från 
olagligt fiske inte säljs i eller importeras till medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att diskutera med andra stater som har betydande 
marknader (inbegripet Förenta staterna, Japan och Kina) hur de skulle kunna förbjuda 
import av olagligt fångad fisk och genomföra åtgärder som till syfte och metod liknar 
EU:s IUU-förordning.

16. Europaparlamentet konstaterar att bekämpning av olagligt fiske i hög grad är en fråga om 
politisk vilja och uppmanar därför eftertryckligen medlemsstaterna och kommissionen att 
med alla tillgängliga medel, i synnerhet internationellt genom exempelvis WTO och andra 
fora, intensifiera kampen mot olagligt fiske, garantera att EU:s IUU-förordning 
respekteras och arbeta för ökad uppmärksamhet och ökade insatser på global nivå, särskilt 
genom att intensifiera samarbetet med internationella partner i syfte att förbättra 
övervakningen och kontrollen av IUU-verksamhet.

17. Europaparlamentet framhåller vikten av mer öppenhet när det gäller IUU-fiske och 
uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna och kommissionen att öka sina insatser för att 
offentliggöra relevant information om IUU-fiske samt upprätta system för 
informationsutbyte med alla potentiellt berörda stater och internationella organisationer.

18. Europaparlamentet betonar behovet av att främja samarbete mellan EU:s medlemsstater 
och tredjeländer för att bekämpa IUU-fiske och att se till att utvecklingsländerna har 
förmåga att följa EU-lagstiftningen.

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inte bevilja stöd från Fonden 
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för fiskets utveckling till de fartyg som bedriver IUU-verksamhet.

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut om att införa ett poängbaserat 
licenssystem som ytterligare ett instrument för att medlemsstaterna ska kunna upptäcka 
oegentligheter i varje del av försäljningskedjan och utdöma stränga påföljder vid 
överträdelser.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka partnerskapen med 
utvecklingsländerna inom fiskesektorn och därvid fokusera på dessa länders kontroll- och 
övervakningskapacitet. 
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