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P6_TA-PROV(2007)0368
Hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter 
Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007 om medlemsstaternas 
ansträngningar under 2005 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och 
fiskemöjligheter (2007/2108(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens årsrapport till rådet och Europaparlamentet om 
medlemsstaternas ansträngningar under 2005 för att uppnå en hållbar balans mellan 
fiskekapacitet och fiskemöjligheter (KOM/2006/0872),

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om 
bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken1,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1438/2003 av den 12 augusti 2003 
om genomförandebestämmelser för gemenskapens flottpolitik enligt definitionen i 
kapitel III i rådets förordning (EG) nr 2371/20022,

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om upprättande av en gemenskapsram 
för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd 
för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken 
(KOM(2007)0196),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en 
politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord 
inom EU:s fiske (KOM/2007/0136),

– med beaktande av kommissionens meddelande om rättighetsbaserade 
förvaltningsinstrument för fisket (KOM(2007)0073),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om 
förbättrade indikatorer för fiskekapaciteten och fiskeansträngningen inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2007)0039),

– med beaktande av slutförklaringen från toppmötet i Johannesburg i samband med 
världstoppmötet om hållbar utveckling den 26 augusti–4 september 2002,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0297/2007), och av följande skäl:

A. Att skydda och bevara de marina resurserna och utnyttjandet av dessa resurser i enlighet 
med hållbarhetsprincipen måste vara en central fråga i den gemensamma fiskeripolitiken.

  
1 EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.
2 EGT L 204, 13.8.2003, s. 21.
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B. För att på lång sikt garantera fisket och avkastningen inom fiskerinäringen krävs det 
hållbara fiskebestånd.

C. Sedan början av 1980-talet är överkapaciteten i gemenskapens fiskeflotta i förhållande till 
de tillgängliga resurserna en konstant orosfaktor för fiskets livskraft.

D. I slutförklaringen från världstoppmötet för hållbar utveckling förespråkas ett 
ekosystembaserat utnyttjande av fångstvattnen. I förklaringen ingick förslag om att 
avskaffa destruktiva fiskemetoder och mötet krävde att försiktighetsprincipen skall 
tillämpas när det gäller resursernas utnyttjande.

E. Vid toppmötet fastställdes som mål att fram till 2015 återställa bestånden av arter som 
håller på att utfiskas och att till samma datum se till att utnyttjandet av havets resurser är 
förenligt med måttet maximal stabil avkastning. 

F. De senaste åren har EU godkänt flera återhämtnings- och förvaltningsplaner för 
överutnyttjade resurser (kummel, torsk, sjötunga, ål, havskräfta) och med all sannolikhet 
måste fler kommersiella arter tas med i framtiden.

G. Denna målsättning har inte uppnåtts av vissa medlemsstater, och vissa har till och med 
ökat sin fiskeansträngning, trots de framsteg som gjorts sedan det första fleråriga 
utvecklingsprogrammet för fiskeflottan genomfördes 1983 i syfte att minska flottans 
kapacitet och maskinstyrka och anpassa den till de befintliga resurserna. Hänsyn har inte 
tagits till de nationella flottornas och fiskeindustriernas specifika egenskaper.

H. Det är nödvändigt att tillsammans med forskningen på fiskeområdet främja miljövänliga 
fiskemetoder genom att förbättra fiskeredskapen, göra dem mer selektiva och förbjuda 
fiskeredskap som förstör de marina ekosystemen.

I. Trots att det gått flera år är de uppgifter som översänds av medlemsstaterna fortfarande 
inte enhetliga, vilket gör det svårt och i praktiken nästan omöjligt att göra en jämförelse 
mellan fiskeflottorna.

J. Många medlemsstater har skickat in sina uppgifter till fartygsregistret för sent och vissa 
medlemsstater har inte ens iakttagit den tidsfrist som anges i gemenskapslagstiftningen.

K. En god förvaltning av resurserna i enlighet med försiktighetsprincipen och principen om 
hållbar utveckling kräver att de befintliga kontrollmekanismerna stärks, så att flaggstater 
och kuststater där fartygen är verksamma i varje givet ögonblick kan ta reda på var 
fartygen befinner sig och vilket fiske som bedrivs.

L. En dialog med de yrkesverksamma inom sektorn och deras deltagande i alla de åtgärder 
som införts för att anpassa flottan till resursernas status är oundgänglig om åtgärderna 
skall få effekt.

M. Fiskarna och de organisationer som företräder dem bör delta vid utformningen av åtgärder 
för att skydda den marina miljön och återställa fiskbestånden.

N. De rådgivande nämnderna inom fisket är verkningsfulla organ för samarbete och dialog 
mellan olika befintliga intressen inom fiskerisektorn (miljö, naturskydd, yrkesverksamma 
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inom tillverknings- och förädlingsindustri samt vattenbruk) förutsatt att det finns ett nära 
samband mellan det geografiska området och de problem som nämnden behandlar.

O. Fiskerisektorn i Europeiska unionens öregioner och yttersta randområden har specifika 
problem eftersom de marina livsmiljöerna kräver särskilt skydd. Fisket i dessa områden 
bedrivs dessutom i form av småskaligt kustfiske och under hårda villkor på grund av 
kontinentalsockelns utformning och på grund av att verksamheten måste bedrivas långt 
ute på öppna havet. Dessa faktorer gör att det krävs särskilda åtgärder för att trygga 
fartygens och fiskets säkerhet. 

1. Europaparlamentet lyckönskar kommissionen till årsrapporten om medlemsstaternas 
ansträngningar under 2005 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och 
fiskemöjligheter. Trots svårigheter på grund av bristande enhetlighet i medlemsstaternas 
uppgifter har kommissionen lyckats göra en sammanfattning som medger en analys av de 
nationella flottornas utveckling.

2. Europaparlamentet bekräftar att åtgärderna för att skydda den marina miljön och återställa 
fiskbestånden måste vara mer omfattande, framför allt genom att vissa faktorer med 
djupgående effekter för den marina miljön och fiskbestånden beaktas och undersöks, 
exempelvis föroreningar längs kusterna och på öppet hav, utsläpp från industrin och 
jordbruket, bottenskrapning och sjötransporter, som ett komplement till nuvarande 
förvaltningsmetoder. Parlamentet anser att ett gemenskapsinitiativ på detta område är av 
högsta prioritet.

3. Europaparlamentet noterar att flottans totala maskinstyrka och kapacitet gradvis har 
minskat (med omkring två procent per år), dock utan att resursutnyttjandenivån har 
avtagit, eftersom tekniska framsteg upphäver eller omintetgör de möjligheter i fråga om 
avkastning och fiskeansträngningar som förväntas genom de måttliga minskningarna.

4. Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att medlemsstaterna inte fullgör sina 
skyldigheter när det gäller att samla in och översända uppgifter rörande anpassningen av 
deras fiskekapacitet till beståndens storlek. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
betrakta detta bristande fullgörande som en allvarlig förseelse, precis som ifråga om 
fiskarnas skyldighet att lämna in fångstuppgifter, och att införa lämpliga sanktioner.

5. Europaparlamentet betonar att anpassningen av de nationella flottorna till befintliga 
bestånd måste ta hänsyn till den minskning av fiskeansträngningen som redan har skett, 
särskilt i vilken grad de fleråriga utvecklingsprogrammen har uppfyllts.

6. Europaparlamentet erinrar om att alla åtgärder för anpassning av de nationella flottorna 
och återhämtning av fiskbestånden måste vidtas tillsammans med fiskarna och grunda sig 
på vetenskaplig forskning på fiskeområdet.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål föreslå riktlinjer för att 
garantera att medlemsstaternas uppgifter är enhetliga och en jämförelse kan göras av 
utvecklingen inom de olika nationella flottorna. Härigenom kan också varje medlemsstat 
få tillgång till specificerade uppgifter om vilka fångster som gjorts av de fartyg som är 
verksamma i dess kustområden.

8. Europaparlamentet slår fast att det med hänsyn till det faktiska läget och den bestående 
överkapaciteten vore bra att undersöka nyttan av de befintliga systemen för anpassning av 
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gemenskapsflottan till fiskemöjligheterna, genom att i gemenskapspolitiken för 
resursbevarande och fiskeförvaltning lämna plats för andra effektivare system som i sig 
kan leda till kapacitetsminskningar som till och med skulle kunna vara större än de som 
föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta relevanta initiativ för att eventuellt 
övergå från en förvaltning av flottorna baserad på begränsning av tonnage och 
maskinstyrka till ett system där fiskeansträngningen kan kontrolleras med hjälp av 
geografisk indelning och lämpliga tekniska lösningar för att skapa en hållbar förvaltning 
av resurserna.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att förbättra 
säkerheten för fiskefartyg som bedriver kustnära och småskaligt fiske inom EU, förslag 
som syftar till att höja motorvolymer och maskinstyrka och renovera fartygen i syfte att 
förbättra hygienen och säkerheten ombord, utan att resultatet blir en ökad 
fiskeansträngning.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om inrättande av 
en särskild regional rådgivande nämnd för EU:s yttersta randområden.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


