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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de vedtager:

A. der henviser til, at de nuværende forhandlinger vil være af afgørende betydning for 
medlemsstaternes og Det Forenede Kongeriges fremtid, og at fiskeri, forvaltningen af 
de levende marine ressourcer og bevarelsen og genopretningen af de marine 
økosystemer i denne forbindelse er afgørende spørgsmål; der henviser til, at 
fiskerisektoren direkte og indirekte tegner sig for hundredtusindvis af arbejdspladser, 
udgør eksistensgrundlaget for mange kystområder og kystsamfund og således medvirker 
til at bekæmpe den demografiske tilbagegang, bidrager til sikre og sunde fødevarer til 
millioner af forbrugere og fremmer en stærk miljømæssig model;

B. der henviser til, at den fælles fiskeripolitik i næsten 50 år har gjort det muligt for alle de 
berørte medlemsstater at skabe forbedrede betingelser for udvikling af fiskeriet og en 
bæredygtig forvaltning af ressourcerne; der henviser til, at der følgelig efter Det 
Forenede Kongeriges udtræden af EU er behov for en aftale for at sikre fiskerisektorens 
økonomiske dynamik og videreførelsen af eksisterende fiskeriaktiviteter samt 
bevarelsen af arterne og beskyttelsen og genopretningen af biodiversiteten;

C. der henviser til, at forordning (EU) 2017/2403 om en bæredygtig forvaltning af de 
eksterne fiskerflåder1 markerede et stort skridt fremad for gennemsigtighed og 
ansvarlighed inden for det globale fiskeri, hvilket bør afspejles i den fremtidige aftale;

D. der henviser til, at de eksisterende historiske, geografiske og økosystemiske forbindelser 
mellem EU og Det Forenede Kongerige skaber en stærk indbyrdes afhængighed mellem 
parterne, både hvad angår fiskeri- og akvakulturaktiviteter og inden for forarbejdning af 
og handel med disse produkter samt med hensyn til beskyttelse af delte marine 
økosystemer; der henviser til, at Det Forenede Kongerige og EU i øjeblikket deler 97 
bestande, der er omfattet af de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er); der henviser 
til, at manglende enighed i disse henseender vil forårsage umiddelbar og betydelig 
skade på alle berørte parter og i sidste ende på borgere i EU og Det Forenede Kongerige 
samt de delte marine økosystemer; der henviser til, at en eventuel aftale endvidere bør 
have til formål at hindre, at der opstår økonomisk forvridning for fiskere fra EU og Det 
Forenede Kongerige, som har udøvet fiskeriaktiviteter i Det Forenede Kongeriges 
farvande;

1. bekræfter, at der ikke kan indgås en samlet aftale, herunder om handel, mellem EU og 
Det Forenede Kongerige, hvis den ikke indeholder en fuldstændig, afbalanceret og 
langsigtet aftale om fiskeri og fiskerirelaterede spørgsmål, der opretholder den fortsatte 
adgang under optimale betingelser til de berørte parters farvande, ressourcer og 
markeder og de eksisterende fiskeriaktiviteter;

2. bekræfter, at fiskeriaftalen skal være direkte knyttet til de igangværende forhandlinger 
om et økonomisk partnerskab, navnlig om handel, og derfor ikke kan afkobles; 
understreger, at spørgsmålet om fri adgang til farvande og havne ikke kan holdes adskilt 

1 EUT L 347 af 28.12.2017, s. 81.



PE648.399v03-00 4/8 AD\1205880DA.docx

DA

fra spørgsmålet om fri handel og britiske fiskevarers adgang til EU's marked,

3. minder om, at både fisk og forurening ikke kender til politiske grænser og fortsat vil 
sprede sig i alle havområder; understreger, at økosystemerne er indbyrdes forbundne;

4. minder om, at den største gensidige fordel vil blive opnået ved at beskytte de delte 
økosystemer og sikre en bæredygtig forvaltning af deres udnyttelse, ved at opretholde 
den fortsatte gensidige adgang til farvande og fiskeriressourcer med henblik på at 
opretholde eksisterende fiskeriaktiviteter og ved at fastlægge fælles, sammenhængende, 
klare og stabile principper og regler, der muliggør fiskeri- og akvakulturprodukters 
gensidige åbne adgang til markeder uden at skabe økonomiske eller sociale spændinger 
gennem ulige konkurrence; insisterer på, at der i den fremtidige aftale skal fastsættes en 
sikkerhedsklausul om, at enhver overtrædelse af bestemmelserne om den gensidige 
adgang til farvande og ressourcer vil medføre suspension af britiske varers 
toldpræferencer på EU's marked;

5. understreger behovet for i udkastet til aftale at medtage den procentfordeling, der i 
øjeblikket gælder for de bestande, som skal deles mellem de to parter, i bilag FISH-2 
(fordeling af fiskerimuligheder) i overensstemmelse med det gældende princip om 
relativ stabilitet; mener, at det forhold, at den procentdel, som de to parter skal dele, 
ikke er angivet, kan betragtes som en første indrømmelse til Det Forenede Kongerige og 
derved sænke målene for det nuværende mandat;

6. opfordrer parterne til at opretholde de nuværende kvoteandele og den stabile og 
konstante fordeling af fiskerirettigheder; understreger betydningen af en langsigtet 
forvaltning af ressourcerne baseret på overholdelse af principperne i den fælles 
fiskeripolitik såsom maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) og de tekniske 
foranstaltninger, de regionale forvaltningsværktøjer såsom de flerårige planer for 
Nordsøen og de vestlige farvande og havstrategi-rammedirektivet, der hidtil alle har 
bidraget til at forbedre fiskebestandenes tilstand til gavn for både EU-medlemsstaternes 
og Det Forenede Kongeriges flåder;

7. minder om, at Det Forenede Kongerige var involveret i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af de flerårige planer for hvert havområde, navnlig for Nordsøen og de 
vestlige farvande, at disse flerårige planer blev udarbejdet under hensyntagen til 
medlemsstaterne på daværende tidspunkt, herunder Det Forenede Kongerige, og at de 
fastsatte mål er i overensstemmelse med den bedste tilgængelige videnskabelige viden 
og den fælles fiskeripolitik;

8. gentager, at den fulde gennemførelse af den fælles fiskeripolitik har haft vigtige positive 
resultater, både gennem en forøgelse af antallet af bestande, der udnyttes inden for 
rammerne af MSY, og gennem den måde, hvorpå de flerårige planer har bidraget til den 
biologiske og økonomiske bæredygtighed med fordele for de berørte fiskersamfund;

9. understreger, at aftalen skal sikre, at de tekniske foranstaltninger eller de beskyttede 
havområder er gensidige, ikkediskriminerende og forholdsmæssige og ikke udgør en 
reel mulighed for at udelukke EU-fartøjer fra Det Forenede Kongeriges farvande; 
understreger, at alle interesseparter, herunder europæiske fiskere, skal inddrages i 
forvaltningen og overvågningen af beskyttede havområder, når disse er blevet indrettet, 
i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Internationale Union for Natur- og 
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Ressourcebevarelse; insisterer på, at aftalen ikke må føre til, at EU's miljømæssige og 
sociale standarder sænkes;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at medtage bestemmelser om forebyggelse og 
bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) i EU's og Det 
Forenede Kongeriges farvande;

11. fastholder, at britiske fiskevarer og akvakulturprodukter, der kommer ind på det indre 
marked, skal overholde de samme miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige og 
plantesundhedsmæssige standarder som EU's fiskevarer og akvakulturprodukter for at 
sikre lige konkurrencevilkår mellem Det Forenede Kongeriges og EU's fiskevarer og 
akvakulturprodukter og for at sikre den europæiske forbrugerbeskyttelse;

12. understreger behovet for passende samarbejds- og høringsmekanismer, en fælles 
videnskabelig tilgang og garantier for, at Det Forenede Kongerige fortsat vil bidrage til 
dataindsamling og til den videnskabelige vurdering af bestande som grundlag for 
fremtidige afgørelser om fælles fiskeriforvaltning i alle delte havområder; opfordrer 
indtrængende parterne til at fortsætte deres aktive og loyale samarbejde om 
fiskerikontrol og bekæmpelse af IUU-fiskeri;

13. noterer sig, at Det Forenede Kongerige agter at forhandle sig frem til en særskilt 
rammeaftale om fiskeri med Norge; minder om, at Norge er medlem af Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Frihandelssammenslutning 
(EFTA), som indebærer rettigheder og forpligtelser for fiskerisektoren og fiskevarer 
med hensyn til bl.a. adgang til EU's marked;

14. understreger betydningen af at medtage en henvisning i aftalen om forpligtelsen til 
samarbejde inden for rammerne af kyststaterne som fastsat i folkeretten, hvilket er 
afgørende for fiskeriforvaltningsforanstaltningerne og de fælles bestandes 
bæredygtighed;

15. mener, at bestemmelserne i enhver fiskeriaftale bør understøttes af 
tvistbilæggelsesmekanismer og omfatte afhjælpende foranstaltninger som led i en 
generel forvaltning af de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede 
Kongerige;

16. minder om, at bestræbelserne på at nå frem til en fiskeriaftale skal afsluttes inden den 
1. juli 2020; bemærker med beklagelse, at coronavirus-krisen eller covid-19-udbruddet, 
har afbrudt det normale forløb af forhandlingerne mellem Det Forenede Kongerige og 
EU; opfordrer derfor parterne til at være fleksible og til hurtigst muligt at beslutte at 
forlænge overgangsperioden i overensstemmelse med artikel 132 i udtrædelsesaftalen 
med henblik på at skabe sikkerhed for sektoren;

17. mener, at den nuværende fordeling af TAC'er og kvoter i tilfælde af enighed om en 
forlængelse af overgangsperioden bør forlænges i overensstemmelse hermed for at 
skabe retssikkerhed for fiskerisektoren;

18. opfordrer imidlertid indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at forberede 
sig på alle scenarier, både et scenarie med forlængelse af overgangsperioden og et 
scenarie uden en aftale, og til at udtænke de nødvendige foranstaltninger til at støtte 
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sektoren og de lovgivningsmæssige rammer, der passer til begge scenarier;

19. opfordrer endelig forhandlingsparterne til at gøre deres yderste for hurtigst muligt at nå 
til enighed om fiskeribestemmelserne i enhver aftale mellem Det Forenede Kongerige 
og EU, således at de kan blive fastlagt i tilstrækkelig god tid og blive anvendt til at 
fastlægge fiskerimulighederne for det første år efter overgangsperioden.
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