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Miljöpartiets Isabella Lövin har gjort avtryck i förändringen 
av EU:s fiskepolitik. Här får du veta hur det gick till.

   

Seger för eTT  
hållbarT fiske!

YGår det verkligen 

att göra Skillnad 

i EU-politiken? 
svaret är JA. 
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 Så mår Europas hav i dag

X Nästan alla fiskbestånd i Europa är överfiskade. De som 
bestämmer om fiskekvoterna har inte har varit tvingade enligt 
lag att ta hänsyn till vad havet tål.

X Mer än var femte fisk som fångas dumpas överbord – ett 
enormt slöseri! Algblomning och manetinvasioner vittnar om 
marina ekosystem i obalans. 

X Ekonomin och sysselsättningen i EU:s fiskeindustri har 
försämrats under många år. Över 60 procent av all fisk som 
konsumeras i EU importeras.

X EU-fartyg fiskar runtom i världen och tömmer andra länders 
fiskevatten. 

W EU:s regeringar måste sätta fiskekvoter som gör att fisken  
får en chans att föröka sig så att bestånden börjar växa igen. 
Politikerna måste nu följa den vetenskapliga rådgivningen  
när de bestämmer hur mycket fisk man får fånga.

W Det blir förbjudet att dumpa fisk överbord. Från år 2015 måste 
fiskare gradvis börja ta i land all fisk de fångar. Detta uppmun-
trar till smartare fångstmetoder så att man inte tar upp  
småfisk och arter som man inte får ta i land.

W Regeringar får möjlighet att ge företräde till fiskare  
som fiskar med de mest hållbara metoderna.

W Rättvisare fiskeavtal med länder i till exempel  
Västafrika. EU-fartyg får bara ta upp ett över- 
skott av fisk som lokalbefolkningen inte behöver.

d dså blir EU:s nya fiskepolitik 
från 2014

!

!

!

! XSå gick 
det till att 
genomföra 

förändringen

o

En ny 
fiskepolitik
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Under lång tid har EU:s fiskepolitik varit ett stort misslyckande. I årtionde 
efter årtionde har man fångat mer fisk än vad haven tål och mängden fisk 
har minskat dramatiskt. Det har behövts en omfattande förändring.

En chans att lägga om kursen har funnits de senaste åren, eftersom EU har 
sett över sin fiskepolitik från grunden. 

Isabella Lövin är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna sedan 
2009. Innan dess hade hon skrivit boken Tyst Hav – jakten på den sista 
matfisken (2007). Hon valde att kandidera till parlamentet just eftersom 
fiskepolitiken skulle reformeras mellan år 2009 och 2014. 

För första gången på lång tid syns 
en ljusning för Europas hav. 

Resultatet av 
reformen är 

ett stort steg 
framÅT. 



Ögonblick på vägen
En historisk seger
Den 6 februari 2013 kunde de europeiska  
gröna fira en av sina största segrar i  
Europaparlamentet. Parlamentet rösta-
de ja till nästan alla våra gröna förslag för 
att stoppa överfiske och dumpning av fisk, 
med röstsiffrorna 502 mot 137. Det var 
inte en slump, utan resultatet av tre och ett 
halvt års hårt arbete. Därefter kunde parla-
mentet förhandla med EU:s regeringar.

Bakåtsträvande regeringar 
Några veckor efter parlamentets omröst-
ning var det dags för EU:s fiskeministrar 
att rösta om vad de tyckte. De var inte in-
tresserade av förändring. De ville skjuta 
upp ett stopp för överfisket med flera år, 
och de ville inte se ett stopp för dumpning 
av fisk.

Reformen ros i hamn
När EU:s regeringar och Europaparla- 
mentet möttes i förhandlingar under  
våren 2013 tvingades bägge parterna  
att kompromissa. Den 30 maj möttes  
de på halva vägen i en uppgörelse. 
 Detta var första gången som Europa- 
parlamentet fick vara med och bestämma  
över fiskepolitiken. Det beror på att 

parlamentet har fått inflytande över många  
nya områden sedan senaste valet 2009, 
tack vare Lissabonfördraget. Därför spelar 
valet till Europaparlamentet större roll nu  
än tidigare: ledamöterna har direkt in- 
flytande över lagar om mat, energi, EU:s 
budget, fiske, jordbruk och mycket mer.

Om Europaparlamentet inte hade haft in-
flytande hade alltså slutresultatet i fiske- 
reformen blivit mycket sämre – kanske 
helt utan förändring. I

Fiskereformen i korthet

 13 juli 2011. EU-kommissionen lägger sitt lagförslag. 
Förslaget har förberetts under ett par år.

 26 september 2011. Det bestäms vem som blir ansvarig 
för olika delar av fiskereformen i parlamentet. Isabella 
Lövin inleder ett nära samarbete med den tyska 
socialdemokraten Ulrike Rodust som får ansvar för  
den viktigaste delen i reformen. Ledamöterna i fiske-
utskottet får skriva sina ändringsförslag till lagen.

 22 november 2012. Parlamentet röstar ja till Isabella 
Lövins förslag om den internationella fiskepolitiken: 
att EU-fartyg bara ska ha tillgång till ett överskott av 
fisk i andra länders vatten, och att EU inte ska tvinga 
andra länder att sälja ut sina fiskeresurser för att få 
biståndspengar.

 18 december 2012. Fiskeutskottet ska nu, efter diskussioner och förhandlingar, 
rösta om den nya fiskepolitiken. Isabella Lövin och Ulrike Rodust har lyckats 
hålla ihop sin koalition och får majoritet för många gröna förslag.

 6 februari 2013. Hela parlamentet röstar om fiskepolitiken. 

 27 februari 2013. EU:s regeringar enas om sin ståndpunkt i ministerrådet.

 19 mars 2013. Förhandlingarna mellan parlamentet och ministerrådet börjar.

 30 maj 2013. Förhandlingarna avslutas. Parlamentet och ministerrådet når en 
politisk uppgörelse om fiskepolitiken.

 1 januari 2014. Den nya fiskepolitiken börjar gälla.

Isabella Lövin och tyska socialdemokraten  Ulrike Rodust.
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Gröna gruppen i parlamentet firar.

EU:s fiskeministrar.

Isabella Lövin och irländske ledamoten Pat the Cope Gallagher.

A EU-kommissionen lägger ett förslag.

A Europaparlamentet gör sina ändringar i lagtexten.

A Ministerrådet (=EU:s regeringar) gör sina ändringar i lagtexten.

A Parlamentet och ministerrådet förhandlar tills de har enats om 
en och samma text. Då finns en färdig ny lag.

1

2

3

4

LSå stiftas 
lagar 

i EU

EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki  uppvaktas av fiskvänner.

Foto: Staffan Danielsson

Foto: Fredrik Hjerling
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RDet går att  
förändra!

När Isabella Lövin valdes till Europaparlamentet  
för Miljöpartiet visste hon att hon framför allt ville  
göra en sak: förändra fiskepolitiken. Tack vare att  
hon har fokuserat på en fråga har hon kunnat få  
mycket gjort. Här är några nycklar till framgång:

o Var påläst och var närvarande vid  
alla möten i det utskott man sitter i.  
Detta kan låta självklart, men att delta 
aktivt i utskottsarbetet är en nyckel 
till att vinna förtroende och framgång. 
Isabella Lövin rankades av nättidningen 
Europaportalen som den svenska ledamot 
som varit mest närvarande i sitt utskott. 

o Bygg allianser över partigränserna.  
På ett tidigt stadium bildades en kam- 
panjgrupp med ledamöter från alla parti- 
grupperna. Tillsammans ordnade de  
aktiviteter och spred information om 
fiskepolitiken. 

o Sprid kunskap och diskutera olika 
lösningar. Gröna gruppen har ordnat 
många seminarier och andra aktiviteter 
för att kunna diskutera de bästa lösning-
arna för EU:s fiske med forskare, fiskare 
och olika organisationer.

o Ge omvärlden inblick i vad som sker. 
Isabella Lövin startade en webbplats 
(cfp-reformwatch.eu) med information 
och nyheter om fiskereformen, där jour-
nalister, organisationer och andra har 
kunnat följa utvecklingen i fiskepolitiken 
och sprida informationen vidare. I

Du hjälpte till!
Vi gjorde detta möjligt tillsammans. Tack vare att många människor runt- 
om i Europa har varit aktiva och talat om för sina Europaparlamentariker  
att de vill ha friska hav har många ledamöter förstått hur viktig frågan är. 
Flera miljöorganisationer har samarbetat i fiskereformen och hjälpt män- 
niskor att påverka politikerna; all lobbying i Bryssel görs inte av rika före-
tag. Ett brittiskt tv-program – Hugh’s Fish Fight – gjorde också att fiske-
politiken blev ett viktigt ämne på  
dagordningen. Att det har funnits  
ett tryck utifrån har betytt mycket  
för att den nödvändiga reformen  
skulle gå igenom.

Vägen framåt
Arbetet slutar inte här. Detta var bara första steget.

Det återstår mycket arbete för att förbättra 
havsmiljön och se till så att den nya fiske- 
politiken genomförs i praktiken. Det nya 
målet om att stoppa överfisket ska införas 
genom speciella lagar för varje havsområde 
och fiskart – och det får inte bli några kryp- 
hål som gör att man smiter ifrån reglerna. 

Dessutom kommer Europaparlamentet 
under de kommande åren att ta itu med 

EU:s nya klimatmål – som spelar stor  
roll för havet – samt med bättre djur- 
skydd och andra lagar för renare, säkrare 
och mer hållbar mat i hela Europa. I
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Den brittiske tv-personligheten Hugh Fearnley-Whittingstall kampanjade utanför parlamentet.

!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Vill du veta mer om EU:s fiskepolitik?
Läs mer här:  

mp.se/fiske 

cfp-reformwatch.eu 

Kontaktuppgifter till Isabella Lövin finns på 

mp.se/isabella 

EU-kommissionen – EU:s ”regering”, lägger lagförslag och kontrollerar att 
lagarna följs. 

Europaparlamentet – 751 ledamöter som väljs i EU:s länder vart femte år. 
Europaparlamentet och ministerrådet stiftar lagar tillsammans genom 
att ändra på förslag från EU-kommissionen.

Fiskbestånd – en samling fisk av en art i ett visst havsområde.

Fiskekvoter – den mängd fisk ett land eller en fiskare får ta upp  
under ett visst år.

ministerrådet / Rådet  – Här möts ministrar från EU:s regeringar. 
Parlamentet och rådet stiftar lagar tillsammans, genom att  
ändra på förslag från EU-kommissionen.

Partigrupp – I Europaparlamentet sitter Miljöpartiet i den  
gröna partigruppen tillsammans med gröna partier från resten  
av Europa. Det finns också en socialdemokratisk grupp, ett par 
konservativa grupper, en liberal grupp och så vidare.

Liten ordlista
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XDet går att 
förändra

 EU:s politik! 

http://www.mp.se/fiske
http://www.cfp-reformwatch.eu
http://www.mp.se/isabella
http://www.mp.se/isabella
http://www.mp.se

