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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att inget land ensamt kan ta itu med problemet med förlust av 
biologisk mångfald, särskilt i marina ekosystem, och att medlemsstaternas regeringar 
måste samarbeta och samordna sina insatser mer effektivt för att denna globala fråga ska 
kunna lösas. Parlamentet betonar att ett kraftfullt genomförande av politiken för biologisk 
mångfald gagnar både samhället och ekonomin.

2. Europaparlamentet framhäver att åtagandet att bibehålla eller återställa fiskbestånden till 
högre nivåer än dem som kan ge maximalt hållbart uttag till 2015, som fastslås i det 
reformpaket för den gemensamma fiskeripolitiken som kommissionen föreslår, fick stöd
av stats- och regeringscheferna vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 
2002.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla strategin för maximalt
hållbart uttag och beakta fiskbeståndens samtliga aspekter, särskilt storlek, ålder och 
reproduktionsstatus, att ta upp frågan om bestånd som består av olika fiskarter och att 
beakta samspelet mellan ekosystem.

4. Europaparlamentet betonar vikten av vetenskapliga råd som är grundade på tillförlitliga 
och tillräckliga uppgifter för en effektiv och hållbar fiskeriförvaltning. Parlamentet 
framhåller behovet av uppgifter om många olika ekosystemparametrar för att kunna 
utveckla en ekosystembaserad fiskestrategi och uppmanar medlemsstaterna att med kraft 
öka sina ansträngningar för att samla in och tillhandahålla sådana uppgifter.

5. Europaparlamentet ser positivt på den nya strategin för biologisk mångfald i EU fram till 
2020, särskilt mål 4 om optimal förvaltning av fiskbestånden.

6. Europaparlamentet välkomnar åtagandet att undvika bifångst av oönskade arter, att bevara 
känsliga marina ekosystem och att stoppa bruket att kasta fångst överbord.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra och 
finansiera denna nya strategi fullt ut genom att se till att var och en av EU:s 
finansieringsåtgärder överensstämmer med lagstiftning om biologisk mångfald och 
vattenskydd.

8. Europaparlamentet betonar att för att uppnå de sex målen för den nya strategin för 
biologisk mångfald i EU fram till 2020 måste de bestämmelser som EU redan antagit 
följas och förvaltningen av de berörda initiativen och programmen, särskilt 
Natura 2000-nätet av skyddade områden och LIFE+-programmet, skötas på rätt sätt.
Parlamentet efterlyser tillräckliga resurser för Natura 2000-områden i den nya 
räkenskapsperioden.

9. Europaparlamentet betonar att det är de kommande reformerna av den gemensamma 
jordbruks- och fiskeripolitiken och av den fleråriga budgetramen som är det verkliga 



PE476.103v02-00 4/5 AD\889825SV.doc

SV

beviset på EU:s engagemang för att uppnå målen för den biologiska mångfalden och 
kunna lösa denna fråga, och inte denna nya strategi. Parlamentet påpekar dessutom att det 
varit den otillräckliga integreringen av skydd av den biologiska mångfalden i andra EU-
politikområden som lett till att den första strategin misslyckats.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta tillförlitliga indikatorer på 
miljöhållbarhet, inbegripet hållbar marin utveckling och hållbar utveckling av kusterna, i 
syfte att bedöma hur långt man kommit på vägen mot det övergripande målet att skydda 
den biologiska mångfalden.

11. Europaparlamentet anser att bevarandet av marin biologisk mångfald måste hanteras på 
högsta nivå vid toppmötet Rio+20 i Rio de Janeiro i juni 2012.

12. Europaparlamentet välkomnar FN:s generalförsamlings resolution av den 
6 december 2011om ett hållbart världsfiske, vilken betonar att det krävs brådskande 
insatser för att uppnå ett hållbart nyttjande av haven.

13. Europaparlamentet ser positivt på den plan som lades fram i november 2011 och som hade 
utarbetats av fyra FN-organ (Unesco, FAO, UNDP och IMO) i syfte att uppmuntra länder 
att förnya sina åtaganden att begränsa förstörelsen av haven och att ta itu med hot såsom 
överexploatering av fiske, föroreningar och förlust av biologisk mångfald.
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