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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tager 

hensyn til de særlige karakteristika i regionerne i den yderste periferi ved at give mulighed 

for at vedtage særlige foranstaltninger i disse regioner inden for rammerne af de fælles 

politikker, herunder fiskeripolitikken; 

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 

december 2013 om den fælles fiskeripolitik anerkender de særlige forhold i regionerne i 

den yderste periferi og giver mulighed for en differentieret tilgang i disse regioner; 

C. der henviser til, at fiskerflåden i regionerne i den yderste periferi overvejende består af 

ældre fartøjer på under 12 meter, som hidtil ikke har fået del i støtten til modernisering af 

fiskefartøjer, hvilket udgør en trussel mod sikkerheden ved disse fartøjer og påvirker 

arbejdsforholdene om bord;  

D. der henviser til, at den økonomiske krise i regionerne har været særlig hård, og deres 

fiskerisektorer skal ses i lyset af den særlige strukturelle, sociale og økonomiske situation; 

E. der henviser til forsinkelsen i vedtagelsen af forordningen for Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond (EHFF) og af godkendelsen af operationelle programmer under EHFF og den 

deraf forårsagede sene gennemførelse af EHFF's bestemmelser, som har resulteret i 

alvorlige finansielle vanskeligheder for nogle virksomheder i regionerne i den yderste 

periferi; 

1. konstaterer, at forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 

indeholder generelle bestemmelser om støtte til forbedring af fartøjer, men beklager, at 

der intetsteds i artiklerne findes specifikke foranstaltninger, der tager højde for de særlige 

træk ved fiskerflåderne i disse områder og den tilstand, de befinder sig i; 

2. bemærker, at det er vanskeligt eller endda umuligt for visse fiskere i regionerne i den 

yderste periferi at få adgang til kredit og/eller forsikring af deres fartøjer; 

3. anmoder Europa-Kommissionen om i forbindelse med den næste flerårige finansielle 

ramme at overveje at indføre støtte til en gradvis renovering af flåderne af mindre 

fiskerfartøjer i regionerne i den yderste periferi med henblik på at forbedre deres 

sikkerhedsforhold og effektivitet under forudsætning af, at dette ikke medfører en 

forøgelse af deres fiskerikapacitet og ikke er til skade for budgettet eller for bestandenes 

bæredygtighed; 

4. opfordrer Kommissionen til, når den foreslår delegerede retsakter, også at overveje 

virkningen af de klimatiske og geografiske forhold i forbindelse med kriterierne for 

beregning af meromkostninger som følge af de særlige ulemper i regionerne i den yderste 

periferi; 

5. foreslår at øge støtteintensiteten til udskiftning af motorer i regionerne i den yderste 

periferi, hvor videnskabelig dokumentation viser, at klimatiske forhold og 
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klimaforandringer har en afgørende negativ indvirkning på fiskerflåderne i regionerne i 

den yderste periferi; 

6. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om med henblik på at udvikle den lokale 

fiskerisektor i regionerne i den yderste periferi at fremme udnyttelsen af de europæiske 

struktur- og investeringsfonde og synergierne mellem alle de fonde, der indgår i den 

fælles strategiske ramme, og de øvrige hertil knyttede europæiske instrumenter og 

politikker, i samklang med EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; 

7. anmoder om, at man fortsætter arbejdet med forenkling af EU-reglerne med henblik på at 

lette adgangen til støtte fra Unionen for flåderne fra regionerne i den yderste periferi; 

8. anbefaler, at der i den kommende fælles fiskeripolitik tages fuldt ud hensyn til de særlige 

forhold i regionerne i den yderste periferi og de sættes i stand til at udnytte det kraftige 

økonomiske, sociale og miljømæssige potentiale, der skabes af en rationel udvikling af 

deres fiskerisektorer; 

9. foreslår derfor, at der oprettes en særlig fond for fiskeriet i regionerne i den yderste 

periferi efter 2020, der skal baseres på modellen for særlige programmer for bestemte 

regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEI), som har vist sig 

at være effektiv til at støtte landbruget i disse regioner; anbefaler navnlig, at en sådan fond 

bør, i overensstemmelse med målsætningerne for bæredygtigt fiskeri og sunde bestande, 

give mulighed for støtte til fornyelse af flåden i disse regioner, herunder til småfiskeri og 

traditionelle fiskerifartøjer, der lander deres fangster i deres havne. 
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