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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 og forvaltningen af 
de levende marine ressourcer i denne forbindelse er væsentlige spørgsmål; der henviser 
til, at fiskerisektoren direkte og indirekte tegner sig for hundredtusindvis af 
arbejdspladser, udgør eksistensgrundlaget for mange kystområder og kystsamfund, 
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 optimale betingelser for udvikling af fiskeriet og en 
bæredygtig forvaltning af ressourcerne; der henviser til, at der følgelig efter Det 
Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (EU) er behov for en aftale 
for at sikre fiskerisektorens økonomiske dynamik, bevarelsen af arterne og beskyttelsen 
af biodiversiteten;

C. der henviser til, at de eksisterende historiske og geografiske 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; der henviser til, at manglende enighed i denne henseende vil forårsage 
umiddelbar og betydelig skade på alle berørte parter og i sidste ende på borgere i EU og 
Det Forenede Kongerige;

1. bekræfter, at der ikke kan indgås en samlet aftale mellem EU og Det Forenede 
Kongerige, hvis den ikke indeholder en fuldstændig, afbalanceret og langsigtet 
fiskeriaftale, der giver mulighed for fortsat adgang under optimale betingelser til de 
berørte parters farvande, ressourcer og markeder;

2. minder om, at den største gensidige fordel vil blive opnået ved at opretholde den 
gensidige adgang til farvande og ressourcer gennem fastlæggelsen af fælles, 
sammenhængende og stabile principper og regler, der muliggør fiskeri- og 
akvakulturprodukters åbne adgang til markeder uden at skabe økonomiske eller sociale 
spændinger gennem ulige konkurrence;

3. opfordrer til opretholdelse af en stabil og konstant fordeling af fiskerirettigheder og 
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, der hidtil har bidraget til at forbedre 
fiskebestandenes tilstand til gavn for både EU-medlemsstaternes og Det Forenede 
Kongeriges flåder;

4. understreger behovet for passende høringsmekanismer, en fælles videnskabelig tilgang 
og garantier for, at Det Forenede Kongerige fortsat vil bidrage til dataindsamling og til 
den videnskabelige vurdering af bestande; opfordrer indtrængende parterne til at 
fortsætte deres aktive og loyale samarbejde om fiskerikontrol og bekæmpelse af 
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ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri);

5. mener endelig, at bestemmelserne i enhver fiskeriaftale bør understøttes af 
tvistbilæggelsesmekanismer som led i en generel forvaltning af de fremtidige 
forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige.


