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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens valg af et nyt overordnet mål for 2020 med sigte på "at standse 
tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU senest i 2020 og så vidt muligt 
genetablere dem og intensivere EU's bestræbelser på at standse tabet af biodiversitet på 
verdensplan"; 

2. understreger, at det er yderst vigtigt at bremse tabet af biodiversitet for at sikre 
fiskersamfundenes overlevelse, idet de er negativt berørt af udtømningen af 
fiskebestandene, der er affødt af forskellige menneskelige aktiviteter;

3. mener, at beskyttelsen af havets biodiversitet er af afgørende betydning, eftersom det øger 
økosystemets modstandskraft og derfor bl.a. hjælper med til at afbøde virkningerne af 
klimaforandringer;

4. opfordrer derfor Kommissionen til at træffe særlige foranstaltninger for at beskytte de 
havarter og marine naturtyper, der er mest sårbare over for klimaforandringer, og 
endvidere sikre, at tiltag med henblik på tilpasning til eller afbødning af 
klimaforandringernes indvirkninger ikke får nogen skadelige følger for havets 
biodiversitet;

5. opfordrer Kommissionen til at vedtage en model for havbeskyttelsesområder, der gør det 
muligt at forene miljøbeskyttelse med bæredygtigt fiskeri; opfordrer den til regelmæssigt 
at aflægge rapport dels om medlemsstaternes fremskridt med gennemførelsen af habitat-
og fugledirektiverne i national ret, især etableringen af Natura 2000-netværket i 
havmiljøet, eftersom mindre end 10 % af de nuværende beskyttede områder er 
havområder, og dels om medlemsstaternes indberetnings- og tilsynsforpligtelser;

6. fastslår, at de vigtigste redskaber til at nå biodiversitetsmålene for havmiljø ud over 
habitat- og fugledirektiverne består i vandrammedirektivet for kystfarvande og 
havstrategirammedirektivet 2008/56/EF for alle farvande;

7. mener, at medlemsstaterne skal kunne iværksætte initiativer til beskyttelse af havets 
biodiversitet, der er mere vidtgående end de tiltag, der kræves i fællesskabsretten;

8. mener, at de hidtidige bestræbelser på at minimere og eliminere bifangst af ungfisk, 
fiskearter der ikke er omfattet af mål, havpattedyr, skildpadder og fugle inden for 
europæisk fiskeri overordnet set har været utilstrækkelige;

9. mener, at reduktion af udsmid bør være et hovedmål for den fælles fiskeripolitik, og 
anmoder Kommissionen om at indkredse årsagerne til dette udsmid og udvikle specifikke 
løsninger for hver form for fiskeri, især gennem indførelsen af kvoter for flerartsfiskeri 
eller for biomasse ved hjælp af fiskeredskabernes selektivitet, såsom udbredelse af 
kvadratiske masker og arealforvaltning af bestandene;
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10.  minder om, at fiskeriet spiller en essentiel rolle i økonomisk og social henseende for 
kystplanlægningen og i miljømæssig henseende for havøkosystemerne; mener, at den 
fælles fiskeripolitik ikke må forhindre, men tværtimod skal gøre medlemsstaternes 
efterlevelse af lovgivningen om biodiversitet lettere, især for så vidt angår etableringen af 
tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger i Natura 2000-havområder;

11. bemærker, at EU-lovgivningen om biodiversitet ikke yder havdyr og havhabitater samme 
grad af beskyttelse som landdyr og habitater på land, og opfordrer derfor Kommissionen 
til at foretage en vurdering af lovgivningens svagheder og gennemførelsen heraf, og til at 
skabe havbeskyttelsesområder, hvor økonomiske aktiviteter, herunder fiskeri, er genstand 
for intensiv økosystembaseret forvaltning;

12. bemærker endvidere, at de forskellige konventioner for de regionale farvande omkring 
EU, såsom Ospar, Helcom og Barcelona, udgør en vigtig ramme om beskyttelsen af 
havøkosystemer;

13. minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at havstrategidirektivet ikke begrænser 
anvendelsen af beskyttede havområder til Natura 2000, og anmoder derfor 
medlemsstaterne og Kommissionen om at tage alle beskyttede havområder i betragtning 
og knytte forbindelser imellem dem, inklusive områder, der er beskyttede i henhold til de 
regionale havkonventioner med det formål at skabe et sammenhængende og altomfattende 
netværk;

14. fremhæver, at den vigtigste indikation af gode miljøforhold er, at havets biodiversitet er 
bevaret;

15. understreger potentialet for praktiske forbedringer af havforvaltningen i lyset af, at
havstrategirammedirektivet har indført nye mekanismer til bedre samordning mellem 
beskyttede havområder og fiskeriforanstaltninger;

16. opfordrer Kommissionen til at integrere økosystemtilgangen, der allerede er indført med 
vandrammedirektivet og havstrategirammedirektivet, i alle EU-politikker, der vedrører 
havbiodiversitet; understreger endvidere, at økosystemets funktioner omfatter, men ikke er 
begrænset til, kulstoflagring og -binding gennem naturlige økosystemer;

17.  understreger behovet for yderligere tiltag inden for integreret kystforvaltning og fysisk 
planlægning af havområder, da disse kan blive vigtige elementer i en deltagerorienteret 
økosystemtilgang, der sikrer bevaring og bæredygtig forvaltning af hav- og kystressourcer 
med respekt for de naturlige processer og økosystemets bæreevne;

18. mener, at de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer er ansvarlige for forvaltningen af 
fiskeriet og garanter for ansvarligt fiskeri på åbent hav; anser det derfor for essentielt at 
styrke deres beføjelser, især hvad angår kontrol og afskrækkelsesforanstaltninger, og 
mener, at det først og fremmest påhviler de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer at 
forvalte bestandene af visse havarter af kommerciel betydning og foreskrive anvendelsen 
af fangstattester;

19. opfordrer Kommissionen til at sætte sig det allerhøjeste ambitionsniveau for dens tiltag til 
genoprettelse af biodiversitet og naturlige økosystemer inden for det samlede havmiljø i 
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EU; understreger endvidere, at indsatsen til genoprettelse kan blive en betydelig kilde til 
beskæftigelse i kystsamfundene;

20. opfordrer Kommissionen til at overveje at indføre nationale eller sektorbaserede mål for 
begrænsningen af både indvirkningerne på biodiversitet og tab af biodiversitet;

21. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle samfundssektorers og den brede offentligheds 
kendskab til emnet og inddragelse i indsatsen indgår i EU's vision for biodiversitet efter 
2010.
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