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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. minder om, at Kommissionen den 13. juli 2011 fremsatte et forslag til en omfattende 
reform af EU's fælles fiskeripolitik, som, idet det sigter mod en bæredygtig udnyttelse af 
de levende havressourcer, er et vigtigt element i det nærværende flagskibsinitiativ om et 
ressourceeffektivt Europa;

2. henviser til, at Kommissionen foreslår indførelse af en tilgang med maksimalt bæredygtigt 
udbytte (MSY) i reformpakken for den fælles fiskeripolitik med henblik på at bringe 
fiskebestandene op på et sundt niveau og fastholde disse under sunde vilkår; opfordrer 
Kommissionen til at præcisere konceptet maksimalt bæredygtigt udbytte, især med hensyn 
til blandede fiskebestande;

3. mener, at målet på lang sigt bør være, at der gives mulighed for en genopretning af 
fiskebestandene til et niveau, som kan overstige det maksimale bæredygtige udbytte 
(MSY) og skabe et maksimalt økonomisk udbytte på et bæredygtigt og langsigtet 
grundlag, og opfordrer derfor Kommissionen til at udføre den forskning, der er nødvendig, 
og forelægge forslag, der bygger videre på de foreliggende forslag til en reform af den 
fælles fiskeripolitik, samt arbejde hen imod en mere avanceret holdning på det 
miljømæssige og økonomiske område;

4. er enig med Kommissionen i, at praksis med at kaste uønsket fangst over bord, som det er 
angivet i reformpakken for den fælles fiskeripolitik, er et ressourcespild; påpeger dog, at 
det for at forbedre situationen er nødvendigt, at høre fiskere og andre aktører for at finde 
en løsning, som er tilpasset deres arbejdsvilkår; opfordrer Kommissionen til at styrke 
foranstaltninger til bevarelse af overfiskede bestande for at sikre, at de fiskeriaktiviteter, 
der udfoldes af EU's fiskeindustri, er økologisk, økonomisk og socialt bæredygtige;

5. erkender, at flådens overkapacitet fortsat er en af de vigtigste hindringer for at opnå et 
bæredygtigt fiskeri; er dog af den opfattelse, at Kommissionens nuværende forslag om at 
indføre omsættelige fiskekvoteandele med henblik på at reducere fiskerikapaciteten og 
øge den økonomiske bæredygtighed uden at påføre skatteyderne omkostninger fortsat er 
yderst kontroversielt, navnlig i betragtning af de mulige konsekvenser for 
havøkosystemerne og på sektorens økonomi, eftersom fiskerikapaciteten kan blive samlet 
på ganske få aktørers hænder;

6. understreger den sociale og økonomiske betydning af kystfiskeri med mindre fartøjer i 
visse regioner og opfordrer til indførelse af specifikke foranstaltninger, der støtter 
miljøvenlig, intelligent og inklusiv vækst og bidrager til et bæredygtigt og skånsomt 
fiskeri og en bæredygtig akvakultursektor;

7. påpeger, at EU's fiskeriflåde er en vigtig forbruger af fossile brændstoffer, og at der er 
behov for yderligere fremskridt med etableringen af miljøvenligt design, især mere 
effektive og renere motorer til fiskefartøjer; 
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8. minder om, at flagskibsinitiativet om et ressourceeffektivt Europa også vedrører 
beskyttelse af økosystemer; henviser i denne forbindelse til, at det er nødvendigt at støtte 
forskning og udvikling inden for mere selektive fiskeredskaber, og til de potentielle 
synergieffekter mellem forvaltningen af fiskebestande og beskyttelsen af fredede arter;

9. understreger, at EU's eksterne foranstaltninger, især EU's eksterne handelsforbindelser, 
skal være i overensstemmelse med principperne og målsætningerne i den fælles 
fiskeripolitik og sikre lige vilkår for medlemsstaternes fiskeri- og akvakulturindustri.
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