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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påminner om att kommissionen den 13 juli 2011 föreslog en 
omfattande reform av den gemensamma fiskeripolitiken, och givet att målet är att 
garantera ett hållbart utnyttjande av levande marina resurser är den en viktig del i 
flaggskeppsinitiativet för ett resurseffektivt Europa.

2. Europaparlamentet påpekar att kommissionen i reformpaket för den gemensamma 
fiskeripolitiken föreslår att det införs en strategi för maximalt hållbart uttag i syfte att 
uppnå ett sunt fiskbestånd och att detta hälsotillstånd sedan ska upprätthållas. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att klargöra strategin för maximalt hållbart uttag, särskilt vad 
gäller fiskbestånd med flera arter.

3. Europaparlamentet anser att det långsiktiga målet bör vara att låta fiskbestånden återhämta 
sig till nivåer där det maximala hållbara uttaget kan överskridas och maximal ekonomisk 
avkastning genereras på hållbar och långsiktig grund, och uppmanar därför kommissionen 
att genomföra nödvändig forskning och sedan lägga fram förslag som tar avstamp i 
nuvarande förslag för en reform av den gemensamma fiskeripolitiken och försöka inta 
en miljömässigt och ekonomiskt mer långtgående hållning.

4. Europaparlamentet håller med kommissionen om, som det beskrivs i reformpaketet för 
den gemensamma fiskeripolitiken, att förfarandet att kasta oönskad fisk överbord är ett 
resursslöseri. Parlamentet påpekar dock att i syfte att förbättra situationen måste samråd 
hållas med fiskare och andra berörda parter för att försöka finna lösningar som kan 
anpassas till deras faktiska arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka 
åtgärderna för att bevara överexploaterade fiskbestånd i syfte att se till att den verksamhet 
som EU:s fiskeindustri bedriver är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

5. Europaparlamentet inser att för stor flottkapacitet fortfarande är ett av de största hindren 
för att uppnå ett hållbart fiske. Parlamentet menar emellertid att kommissionens 
nuvarande förslag om att införa överlåtbara fiskenyttjanderätter som ett sätt att minska 
fiskekapaciteten och öka fiskets ekonomiska bärkraft utan att det kostar något för 
skattebetalarna är mycket kontroversiellt, särskilt med tanke på de konsekvenser som den 
tänkbara koncentrationen av fiskekapacitet i händerna på ett mindre antal aktörer kan 
komma att ha på marina ekosystem och på ekonomin i fiskesektorn.

6. Europaparlamentet understryker den sociala och ekonomiska vikten av småskaliga 
kustflottor i vissa regioner och uppmanar till särskilda åtgärder som stöder grön och smart 
tillväxt för alla och bidrar till ett hållbart och skonsamt fiske och vattenbruk.

7. Europaparlamentet påpekar att EU:s fiskeflotta är en stor användare av fossila bränslen 
och att fortsatta framsteg måste göras inom ekodesign, särskilt när det gäller att utveckla 
effektivare och renare motorer i fiskefartyg.
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8. Europaparlamentet påminner om att flaggskeppsinitiativet för resurseffektivitet även 
omfattar skyddet av ekosystem. I samband med detta pekar parlamentet på de nödvändiga 
insatser som krävs inom forskning och utveckling i syfte att producera mer selektiva 
fiskeredskap och på de potentiella synergieffekterna mellan förvaltning av fiskeresurser 
och bevarande av skyddade arter.

9. Europaparlamentet betonar att EU:s yttre åtgärder, särskilt utrikeshandelsförbindelserna, 
måste överensstämma med den gemensamma fiskeripolitikens principer och mål, och 
skapa likvärdiga förutsättningar för medlemsstaternas fiske- och vattenbruksindustrier.
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