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DE GRÖNA 
FÖRESLÅR:

FÖRBJUD ÖVERFISKE 2015
Tre av fyra europeiska fiskbestånd som det finns 
information om är överfiskade – vi måste handla nu! 
EU måste sätta stopp för överfisket 2015 med målet att 
bygga upp friska fiskbestånd senast 2020 – fiskbestånd 
större än de nivåer som krävs för att ge maximal 
hållbar avkastning (MSY). Detta är enda sättet att 
säkra att EU:s konsumenter har tillgång till hållbart 
fångad fisk och att vi får en lönsam fiskeindustri som 
inte är beroende av bidrag. Med mer fisk i havet kan 
fiskare fiska mindre och fånga mer. På fiskespråk: Vi vill 
sätta fiskemortaliteten under FMSY 2015 för att uppnå 
biomassa över BMSY 2020.

REGIONALISERA  
BESLUTSFATTANDET 
Målen och tidsplanerna ska sät-
tas på EU-nivå – men hur man ska 
uppnå målen ska bestämmas och 
implementeras på en mer lokal 
nivå. Förvaltare, fiskare, veten-
skapsmän, miljöorganisationer 
och andra berörda ska alla delta 
i beslutsprocessen.

PRIORITERA SKYDDET AV 
MILJÖN
Vi måste göra saker och ting i rätt ordning. 
Fiskepolitiken likställer idag social, ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet – men i själva 
verket är det bara med mer fisk i havet vi kan 
uppnå socialt och ekonomiskt hållbara jobb. 
Miljöskyddet måste prioriteras över kortsikti-
ga ekonomiska vinster. 

FÖRBJUD UTKAST – SÄTT STOPP FÖR 
DUMPNINGEN AV FISK 
Hundratusentals ton död fisk och marina djur kastas tillbaka i havet varje 
år. Detta slöseri måste upphöra. Vi vill ha ett utkastförbud i EU; ingen 
fisk ska dumpas i havet och all fisk ska landas och räknas av från kvoten. 
Detta måste införas tillsammans med incitament för fiskare att undvika 
de oönskade fångsterna – till exempel genom att använda mer selektiva 
redskap – och åtgärder för att förhindra att det skapas en marknad för det 
som nu är förbjudet att landa. Allt detta ska göras inom fem år.

ANVÄND ALLMÄNNA MEDEL TILL FISKEFLOTTANS OMSTÄLLNING
Vi måste sätta stopp för subventioner som kan leda till överfiske. Pengar ska inte användas för att öka flottans 
kapacitet. Offentliga medel ska användas för att ställa om till en hållbar fiskeindustri, främst genom åtgärder som 
kommer allmänheten till gagn, såsom fiskekontroll och datainsamling, men också genom att finansiera selektiva 
fiskeredskap.
Att fiska mindre intensivt än det som krävs för att ge maximal hållbar avkastning, kommer generellt att innebära 
minskade fångster under en övergångsperiod innan fiskbestånden har växt till sig. Under den övergångsperioden 
kan den europeiska havs- och fiskefonden bidra med stöd för att hjälpa fiskare att diversifiera sin verksamhet eller 
nyutbilda sig.

ETABLERA FLERÅRIGA  
FÖRVALTNINGSPLANER 
Vi vill ha bindande regler som gör överfiske förbjudet 
och som hindrar att fångstkvoter överskrider den ve-
tenskapliga rådgivningen. För att uppnå detta måste 
fleråriga förvaltningsplaner antas för alla fisken. Med 
strikta och bindande ramar kan fiskeministrarna inte 
längre sätta oansvariga fångstkvoter och sätta framti-
dens fiske på spel. STOPPA PRIVATISERINGEN 

AV HAVET
Vi stöder inte Kommissionens förslag att göra 
individuella överförbara fiskerättigheter obli-
gatoriska för medlemsstaterna. Detta skulle 
innebära en oacceptabel privatisering av en 
allmän resurs – havet. Fiskbestånd är inte 
privat egendom.

GE FÖRETRÄDE FÖR DE SOM FISKAR SKONSAMMAST
Rätten att fiska ska tilldelas baserat på miljömässiga och sociala kriterier. Vi vill ge 
företräde för de som fiskar på ett sätt som skadar havsmiljön minst och som skapar 
flest jobb. Det betyder att fiskekvoter inte ska tilldelas baserat på historiska fångster, 
eftersom det skulle belöna de som har bidragit mest till överfiske. Fisk är en allmän 
resurs och ska utnyttjas på de sätt som är bäst för hela samhället.

FISKA ANSVARSFULLT I RESTEN AV VÄRLDEN
28 procent av fisken som fångas av EU-fartyg fångas utanför EU:s vatten. De här båtarna ska verka under 
samma regler som fiskefartyg i unionen. I fiskeavtalen med andra länder ska EU-fartyg endast få tillgång till ett 
vetenskapligt bevisat överskott av fisk som den lokala befolkningen i regionen inte behöver. Fartygsägare ska 
betala själva för sina fiskelicenser.

SE TILL ATT ALLA FÖLJER 
REGLERNA
Det måste finnas sanktioner mot medlemssta-
ter som inte uppfyller sina skyldigheter under 
den gemensamma fiskeripolitiken, som att 
rapportera fullständiga data om flottans kapa-
citet eller om fångster. Idag struntar alltför 
många länder i att följa de mest grundläggan-
de reglerna i fiskepolitiken, och det ska de 
ställas till svars för.
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Havets rikedomar är inte privat egendom, utan 

en allmän resurs. Rätten att utnyttja dessa  

resurser ska därför tilldelas enligt kriterier som 

säkerställer att fisket bidrar till det allmänna 

bästa så långt det är möjligt. De gröna före-

slår att rätten att fiska ska baseras på kriteri-

er snarare än marknadskrafter – kriterier som 

tar hänsyn till fiskets miljömässiga och sociala 

aspekter. Fiskare måste kunna visa att deras 

fiske inte skadar havsmiljön och att de bidrar till 

kustsamhällenas bästa. Denna syn på vem som 

ska ha rätt att fiska färgar de krav vi driver i EU:s 

fiskereform.
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