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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:

A. der henviser til, at EU's fiskeri-, akvakultur- og forarbejdningssektorer følger de 
højeste standarder for miljømæssig og social bæredygtighed i hele værdikæden, 
herunder med hensyn til arbejdstagerrettigheder samt dyresundhed og -velfærd, 
leverer fiskevarer af høj kvalitet og spiller således en afgørende rolle i forbindelse 
med fødevaresikkerheden og den ernæringsmæssige velfærd for en stadigt stigende 
befolkning; der henviser til, at begrænsning af fiskeriet bringer en række af FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling i fare;

B. der henviser til, at EU's fiskere og fiskeopdrættere spiller en væsentlig rolle i EU, og 
at de fortsat skal yde social og økonomisk støtte til mange samfund ved kysterne og 
inde i landet;

C. der henviser til, at fiskerne – havets vogtere – dagligt er til stede, advarer 
myndighederne, når de ser miljøforringelser og tager skridt til at bevare havmiljøet;

D. der henviser til, at EU's biodiversitetsstrategi slet ikke tager hensyn til, at der er sket 
betydelige forbedringer med hensyn til EU's fiskebestande; der henviser til, at 
antallet af fisk i det nordøstlige Atlanterhav er steget med 50 % på blot 10 år, at 
overfiskeriet i EU er rekordlav, og at næsten 100 % af landingerne fra de 
EU-regulerede bestande stammer fra bestande, der befiskes med maksimalt 
bæredygtigt udbytte;

Beskyttede områder og målsætninger

1. minder om, at befiskede bestande, der forvaltes effektivt, er mere produktive end 
ikkebefiskede bestande; understreger derfor, at lukning af fiskeriområder i visse 
tilfælde faktisk kan være uforenelig med social velfærd og økonomisk velstand – 
som er væsentlige bestanddele af bæredygtighed – og med verdensmålene for 
bæredygtig udvikling vedrørende fødevaresikkerhed og fattigdomsbekæmpelse;

2. understreger, at beskyttede havområder er et redskab, ikke et mål i sig selv; 
understreger, at det er irrelevant at fastsætte et beskyttelsesmål ved hjælp af et 
bevarelsestal (dvs. en procentdel), eftersom det vigtigste er at sikre, at de oprettede 
beskyttelseszoner virkelig dækker et område med en økologisk værdi, som har 
behov for beskyttelse;

3. påpeger, at det er undergravende for god lovgivning og lovgiveres troværdighed at 
fastsætte abstrakte, vilkårlige, strenge, urealistiske og uopnåelige talbaserede mål;

4. mener, at det vil være meget mere effektivt og meningsfyldt at styrke og effektivt 
gennemføre de eksisterende lukkede områder;

5. understreger, at det er vigtigt, at EU's biodiversitetsstrategi medtager "andre 
effektive områdebaserede bevarelsesforanstaltninger", der er fastsat i konventionen 
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om den biologiske mangfoldighed1; mener, at disse "andre foranstaltninger" nogle 
gange tilvejebringer et højere beskyttelsesniveau end de foranstaltninger, der er 
fastsat i forbindelse med et beskyttet havområde;

Forbudszoner

6. påpeger, at oprettelsen af beskyttelseszoner ikke behøver at være uforenelig med 
udøvelsen af aktiviteter, herunder udvindingsaktiviteter, så længe de ikke skader 
værdierne i disse beskyttede områder, og forudsat at de finder sted på grundlag af 
videnskabelig rådgivning, og at der er behørig forvaltning og kontrol;

Fysisk planlægning

7. understreger betydningen af passende og inklusiv fysisk planlægning, som tager 
tilstrækkeligt hensyn til fiskeriets og akvakulturens bæredygtige udvikling, og 
påpeger, at det er nødvendigt at tildele plads til eksisterende samt nye fangstområder 
og akvakulturanlæg;

Handlingsplan for bevarelse af fiskeressourcer og beskyttelse af marine økosystemer

8. minder om, at den fælles fiskeripolitik indeholder et solidt regelsæt med avancerede 
værktøjer og fastlagte datoer for offentliggørelse af specifikke rapporter: 
Kommissionen skal senest den 31. december 2022 aflægge rapport til Parlamentet 
og Rådet om den fælles fiskeripolitiks virkemåde;

9. minder om, at Kommissionen i henhold til den nye forordning om tekniske 
foranstaltninger2 skal forelægge en rapport for Parlamentet og Rådet senest den 31. 
december 2020, og at Kommissionen kun kan foreslå foranstaltninger, hvis der 
foreligger dokumentation for, at målsætningerne og målene ikke er nået;

10. opfordrer derfor Kommissionen til at afvente ovennævnte rapporter, inden den 
foreslår en handlingsplan;

Forskelsbehandling

11. udtrykker dyb beklagelse over, at fiskeriet åbenlyst forskelsbehandles i forhold til 
landbruget; glæder sig over, at det af den foreslåede strategi fremgår, at 
"fremskridtene hen imod målene vil blive revideret løbende og om nødvendigt 
tilpasset for at afbøde uhensigtsmæssig indvirkning på biodiversiteten, 
fødevaresikkerheden og landbrugernes konkurrenceevne"; bemærker imidlertid, at 
denne sætning, som er et nødvendigt sikkerhedsnet, er åbenbart diskriminerende, da 
den ikke nævner fiskere og akvakulturproducenter;

Fiskeri: roden til alt ondt?

12. fordømmer på det kraftigste det overdrevne fokus på fiskeri og dets forbindelse til 
den manglende opnåelse af god økologisk tilstand i de marine økosystemer og den 
manglende hensyntagen til andre kilder til forringelse og nedbrydning såsom olie, 

1 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
2 EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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gas, opmudring eller skibsfart;

Fiskeredskaber

13. fordømmer på det kraftigste, at strategien beskylder bundtrawlsfiskeri for at være 
"den mest skadelige aktivitet for havbunden", uden nogen dybdegående analyse til 
støtte herfor;

14. understreger, at redskaber og teknikker ikke bør dæmoniseres; minder om, at 
bundtrawl også kan øge biodiversiteten i visse sandholdige havbunde, og at det er et 
af de mest almindelige og mest regulerede fiskeredskaber i Europa; fremhæver, at 
det er den eneste holdbare metode til at fange mange vigtige arter, som vi spiser, og 
at de næsten alle befiskes med maksimalt bæredygtigt udbytte, og at mange af dem 
er certificeret af Marine Stewardship Council;

Specifikke henstillinger vedrørende akvakultur

15. fremhæver behovet for at forenkle de administrative procedurer for 
akvakulturaktiviteter, navnlig i Natura 2000-områder, og anmoder Kommissionen 
om at ajourføre sine retningslinjer for "Akvakultur og Natura 2000-områder";

16. mener, at der bør tages hensyn til og ydes støtte til de økosystemtjenester, der 
leveres af akvakultur, hvoriblandt bevarelsen af biodiversitet er vigtig;

17. bifalder forslagene om at reducere og begrænse anvendelsen af pesticider og andre 
kemikalier med henblik på at beskytte biodiversiteten; er dog af den faste 
overbevisning, at sådanne foranstaltninger bør forhåndsvurderes omhyggeligt og bør 
omfatte kumulative konsekvensanalyser;

18. påskønner de ambitioner, der er fastsat i vandrammedirektivet3 og 
havstrategirammedirektivet4, understreger, at akvakultur kan spille en rolle i 
genopretningen af nedbrudte marine økosystemer og ferskvandsøkosystemer;

Finansiering

19. understreger, at tilstrækkelig finansiering gennem Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond er vigtig for at nå EU's biodiversitetsmål;

Konklusioner

20. glæder sig over det høje ambitionsniveau i forbindelse med fastsættelsen af mål; 
henstiller imidlertid på det kraftigste, at sådanne mål ikke bør være juridisk 
bindende, og at de bør fastsættes fra sag til sag og tilpasses til de lokale forhold og 
det niveau, der er nødvendigt for at beskytte naturen; henstiller, at sådanne mål også 
bør tage hensyn til socioøkonomiske overvejelser og behovet for at sikre langsigtet 
modstandsdygtighed i fiskeriets og akvakulturens værdikæde, bør stå i et rimeligt 
forhold til det mål, der forfølges, og have et solidt videnskabeligt grundlag;

3 EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
4 EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.
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21. understreger, at det er vigtigt med en konstruktiv, effektiv og ligelig høring af 
fiskere og akvakulturproducenter i forbindelse med enhver beslutning om 
biodiversitet;

22. understreger, at det er nødvendigt at gennemføre omfattende konsekvensanalyser, 
som tager hensyn til indvirkningen på småfiskere og navnlig små og mellemstore 
virksomheder, og som tager de hidtil opnåede resultater, tilgængeligheden af 
alternative produkter, de økonomiske virkninger samt påvirkningen af 
fødevaresikkerheden i betragtning med henblik på at sikre, at biodiversiteten 
bevares sammen med fiskevareværdikædens konkurrenceevne;

23. fremhæver, at det er vigtigt at sikre en passende og rimelig indkomst for fiskere og 
landbrugere samt lige konkurrencevilkår med importerede fødevarer;

24. slår til lyd for, at målene i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 opfyldes på den mest 
effektive og mindst byrdefulde måde for de økonomiske aktører;

25. noterer sig Kommissionens bemærkning om, at vi for at "have sunde og 
modstandsdygtige samfund er nødt til at give naturen det nødvendige råderum"; 
understreger imidlertid, at hvis vi skal have sunde og modstandsdygtige samfund, 
skal vi ikke blot give naturen det nødvendige råderum, men også give fiskerne og 
akvakulturproducenterne det råderum, de har brug for;

26. henstiller, at de beskyttede havområder bør udpeges som områder, hvor der kun må 
udøves fiskeri og akvakultur;

27. opfordrer til politikkohærens mellem EU-politikkerne for miljø, fiskeri og handel og 
andre EU-politikker med henblik på at bevare det indre markeds integritet og 
fiskeri- og akvakultursektorens konkurrenceevne.


