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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar betydelsen av en ansvarsfull förvaltning inom fiskesektorn 
i syfte att motverka överfiske och destruktiva fiskemetoder samt förhindra miljörisker som 
förstör växt- och djurlivet i havet, särskilt när det gäller fiske av tonfisk, med tanke på att 
Stilla havet hör till de rikaste fångstplatserna av tonfisk i världen.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att öka insatserna för att främja 
en hållbar fiskeförvaltning genom att stödja lokala system för övervakning, kontroll och 
tillsyn via avtal om fiskepartnerskap i denna region och med områdets tredjeländer och 
utomeuropeiska territorier associerade till Europeiska unionen (Franska Polynesien, 
Nya Kaledonien, Wallis- och Futunaöarna och Pitcairn).
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3. Europaparlamentet välkomnar den regionala strategi som länderna i Stillahavsområdet 
följer för att förvalta tonfiskbestånden i sin region, vilken lett till inrättandet av en ny 
regional organisation för fisket, Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet 
(WCPFC), och framhåller att kommissionen i enlighet med rådets beslut från 2001 bör 
fortsätta de bilaterala förhandlingarna med länderna i detta område i syfte att skapa en 
uppsättning av bilaterala avtal för EU:s tonfiskflotta i likhet med vad som redan finns 
i området i Indiska Oceanen.

4. Europaparlamentet anser att tillgången till detta område är grundläggande för den 
långfristiga utvecklingen av EU:s tonfiskflotta. Parlamentet välkomnar därför de 
forskningsresultat som visar att det allmänna läget för beståndet är tillfredsställande.

5. Europaparlamentet erkänner den betydelse som EU:s finansiella bistånd har för att 
uppmuntra utvecklingen av lokalt fiske i regionen, vilket är en viktig inkomstkälla för 
länderna i Stillahavsområdet och i synnerhet för stater med lägre BNI såsom Kiribati, 
Marshallöarna, Mikronesien och Tuvalu.

6. Europaparlamentet betonar betydelsen av att ta itu med problemet med olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske, som för närvarande utgör det allvarligaste hotet mot 
fiskbeståndens hållbarhet.

7. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och staterna i Stillahavsområdet att 
stödja FAO:s internationella handlingsplan för bekämpning av olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske. Parlamentet framhåller att detta bör vara en prioritering då avtal ingås med 
tredjeländer.

8. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och länderna i Stillahavsområdet till ett 
nära samarbete för att kunna bekämpa allt olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i detta 
område och att i detta sammanhang bemöda sig att uppfylla sina skyldigheter som 
hamn- och/eller flaggstater.

9. Europaparlamentet anser att en ensamrättsklausul, som garanterar att de bästa metoderna 
tillämpas i kampen mot orättvis konkurrens mellan gemenskapens aktörer, bör inlemmas 
i samtliga fiskeavtal.



PE 376.350/slutlig/err

SV SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel EU:s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet – en strategi för ett 
stärkt partnerskap

Referensnummer 2006/2204(INI)
Ansvarigt utskott DEVE
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
PECH
7.9.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande 
i kammaren
Föredragande av yttrande

Utnämning
Rosa Miguélez Ramos
6.9.2006

Tidigare föredragande av yttrande
Behandling i utskott 13.9.2006 3.10.2006
Antagande 21.11.2006
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

17
  0 
  0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, David Casa, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred 
Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, 
Rosa Miguélez Ramos, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel 
Varela Suanzes-Carpegna

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Chris Davies, Duarte Freitas

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Ole Christensen, Siiri Oviir, Anders Samuelsen

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)

...

(Gäller samtliga språkversioner)


