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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. understreger, at intet land kan løse problemet med tab af biodiversitet, især i marine 
økosystemer, og at medlemsstaternes regeringer må samarbejde og koordinere deres 
indsats mere effektivt for at løse dette globale problem; fremhæver, at en effektiv 
gennemførelse af biodiversitetspolitikken er til fordel for både samfundet og økonomien;

2. påpeger, at forpligtelsen til at opretholde eller genoprette fiskebestandene til et niveau, der 
er højere end de niveauer, der kan sikre det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) senest 
i 2015, som fastsat i reformpakken om den fælles fiskeripolitik, der er foreslået af 
Kommissionen, blev godkendt af stats- og regeringscheferne på verdenstopmødet om 
bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002;

3. opfordrer Kommissionen til yderligere at udvikle MSY-tilgangen under hensyntagen til 
alle aspekter af fiskebestande, navnlig størrelse, alder og reproduktionsstadium, behandle 
spørgsmålet om bestande bestående af flere arter og under hensyntagen til 
vekselvirkningerne i økosystemerne;

4. understreger betydningen af videnskabelig rådgivning på grundlag af pålidelige og 
fuldstændige data for en effektiv og bæredygtig forvaltning af fiskeriet; understreger 
behovet for data om en lang række økosystemparametre med henblik på at udvikle en 
økosystembaseret tilgang til fiskeri og opfordrer medlemsstaterne til i væsentlig grad at 
intensivere deres bestræbelser på at indsamle og fremlægge sådanne data;

5. glæder sig over EU's nye biodiversitetsstrategi frem til 2020, især mål 4 om den bedst 
mulige forvaltning af fiskebestandene;

6. glæder sig over tilsagnet om at undgå bifangster af uønskede arter, at bevare sårbare 
marine økosystemer og at eliminere udsmid;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre og finansiere 
denne nye strategi ved at sikre, at alle EU-finansieringsforanstaltninger er forenelige med 
biodiversitets- og vandbeskyttelseslovene;

8. understreger, at overholdelse af de regler, der allerede er fastsat af EU, og korrekt 
forvaltning af de relevante initiativer og programmer, navnlig Natura 2000-nettet af 
beskyttede områder og LIFE+-programmet, er en forudsætning for at nå de seks mål i 
EU's nye biodiversitetsstrategi frem til 2020; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige 
bevillinger til Natura 2000-områder i den nye finansieringsperiode;

9. understreger, at den virkelige prøve for EU's vilje til at nå målet for biodiversitet og den 
egentlige nøgle til dette spørgsmål ikke er denne nye strategi, men snarere de kommende 
reformer af den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik og den flerårige 
finansielle ramme; påpeger endvidere, at den utilstrækkelige integrering af beskyttelsen af 
biodiversiteten i andre EU-politikker var årsagen til, at den første strategi slog fejl;
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10. opfordrer Kommissionen til at udvikle pålidelige indikatorer for miljømæssig 
bæredygtighed, herunder hav- og kystområders bæredygtighed, med henblik på at vurdere 
graden af fremskridt hen imod det overordnede mål om beskyttelse af biodiversiteten;

11. mener, at bevarelse af havets biodiversitet skal behandles på højeste niveau på Rio+20-
topmødet i Rio de Janeiro i juni 2012;

12. glæder sig over FN's Generalforsamlings resolution af 6. december 2011 om at sikre 
bæredygtigt fiskeri i verden, hvori det understreges, at der kræves en omgående indsats for 
at opnå en bæredygtig udnyttelse af verdenshavene;

13. glæder sig over den plan, som fire FN-agenturer (UNESCO, FAO, UNDP og IMO) har 
udarbejdet, som de præsenterede i november 2011, og som går ud på at tilskynde landene 
til at bekræfte deres tilsagn om at begrænse ødelæggelsen af havene og mindske trusler 
som overfiskeri, forurening og faldende biodiversitet.
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