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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger betydningen af at iværksætte den ændrede fælles fiskeripolitik, da den 
indeholder bestemmelser om bæredygtig udvikling af fiskeressourcerne og begrænsning af 
overfiskning, som udgør en trussel mod marint liv;

2. understreger betydningen af forslaget til direktiv om en havstrategi (KOM(2005)0505) og 
henleder opmærksomheden på behovet for, at medlemsstaterne udarbejder nationale 
programmer for bevarelsen af biotiske og abiotiske ressourcer i havmiljøet;

3. anser det for meget vigtigt at fremme aftaler og samordnede handlingsplaner mellem EU 
og tredjelande om bevarelse af fælles havområder;

4. glæder sig over, at det er Kommissionens hensigt at iværksætte en fælles havpolitik, som 
er baseret på en helhedstilgang til havene, og henleder opmærksomheden på behovet for 
en miljømæssig og økologisk bevarelse af havene som en garanti for den økonomiske 
udvikling af sektorer som fiskeri, turisme og andet;

5. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et særligt handlingsprogram til bekæmpelse af 
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, som udgør en fundamental trussel mod 
genoprettelse af fiskebestandene;

6. henleder opmærksomheden på betydningen af det syvende rammeprogram for forskning 
og på behovet for at betragte fiskeri og bæredygtig udnyttelse af havene som en strategisk 
prioritet for bevarelsen af havmiljøet;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at revidere forvaltnings- og 
genopretningsprogrammerne for visse fiskearter, da disse programmer ofte er uegnede til 
at sikre en korrekt overvågning af de pågældende arter; henstiller indtrængende til 
Kommissionen at træffe mere specifikke foranstaltninger, som er forenelige med de 
fangstredskaber og de fangstmetoder, der benyttes i de berørte biogeografiske områder;

8. konstaterer, at foranstaltninger til fremme af selektive fiskemetoder er en prioritet, da de
vil bidrage til fiskeriets bæredygtighed og bevarelsen af biodiversitet gennem 
begrænsning af bifangster;

9. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre undersøgelsen af overholdelsen af 
fællesskabslovgivningen vedrørende bekæmpelse af forureningen og forringelsen af 
marine økosystemer;

10. glæder sig over EU's og medlemsstaternes forslag om at medtage marine økosystemer og 
flodøkosystemer i Natura 2000-netværket af beskyttede områder og kræver, at man også 
prioriterer områder til genoprettelse af fiskebestandene;

11. opfordrer Kommissionen til at konsolidere Natura 2000-netværket yderligere ved at 



PE 378.750v02-00 4/5 AD\647591DA.doc

DA

udvide det til også at omfatte de ti medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004, samt Bulgarien 
og Rumænien, da Sortehavet efter de to sidstnævnte landes tiltrædelse nu udgør en del af 
Fællesskabets farvande;

12. udtrykker bekymring over de følger, som indførelsen af eksotiske arter og det sandsynlige 
udslip af genetisk modificerede fisk i marine økosystemer kan få for biodiversiteten, og 
opfordrer Kommissionen til at undersøge farerne nærmere;

13. udtrykker bekymring over muligheden for, at genetisk modificerede fisk vil slippe ud i 
marine økosystemer, og sandsynligheden for, at de her vil formere sig med lokale fisk, 
hvilket kunne skabe forstyrrelser i de pågældende økosystemers biodiversitet; opfordrer 
EU til at forbyde, at genetisk modificeret fisk bestemt til EU's fødekæde, kommer ind i 
EU;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme og støtte undersøgelser vedrørende 
opdræt af nye arter i fangenskab, navnlig arter, der er ramt af overfiskning, for på denne 
måde at dække markedsbehov, som muligvis ellers ikke vil kunne dækkes som følge af 
fangstbegrænsninger;

15. opfordrer Kommissionen til at finansiere undersøgelser i marine økosystemer, navnlig i 
områder med rig biodiversitet og intensivt fiskeri;

16. glæder sig over Kommissionens erklærede hensigt om at indføre særlig lovgivning 
vedrørende økocertificering af fisk og opfordrer den indtrængende til at forelægge et 
lovgivningsmæssigt forslag hurtigst muligt;

17. opfordrer EU til at indføre effektiv kontrol med udledningen af ballastvand i EU-farvande;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at lægge pres på de ansvarlige for de gentagne 
forsinkelser med etableringen af regionale rådgivende råd for fiskeri, som er absolut 
nødvendige for en forbedret kontrol med og bevarelse af fiskeressourcerne;

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til at iværksætte bevidstgørelseskampagner med 
henblik på at øge offentlighedens kendskab til de problemer, der er forbundet med 
bevarelsen af fiskeressourcerne og de hertil knyttede økosystemer;

20. henleder opmærksomheden på behovet for at yde finansiel kompensation til 
lokalsamfund, hvis indkomster er faldet som følge af specifikke foranstaltninger til  
bevarelse af havmiljøet.
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