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 DA 

FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over indføjelsen af et kapitel om den eksterne dimension i den seneste reform 

af den fælles fiskeripolitik, hvor partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og fiskeri i 

RFFO’er for første gang er formelt regulerede; 

2. understreger, at det er nødvendigt for EU at overholde sin forpligtelse til at fremme 

miljømæssigt og socialt bæredygtigt fiskeri i udviklingslandene i alle EU-politikker, som 

har indvirkning på fiskeriet i udviklingslandene (bistand, handel, fiskeri); 

3. understreger, at gennemsigtighed, ansvarlighed og inddragelse af interessenter skal 

betragtes som centrale elementer i EU’s fiskeriforbindelser med tredjelande; 

5. noterer sig Revisionsrettens opfattelse af, at der kun svagt fokuseres på resultater, og at 

Europa 2020-strategiens mål ikke systematisk bliver omsat til operationelle mål i 

partnerskabsaftalerne, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge detaljerede 

oplysninger om disse forhold i forbindelse med rapporteringen af 

forhandlingsresultaterne, som efter planen skulle foreligge ved udgangen af 2015; 

6. opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger, der kan sikre ligevægten mellem 

en mere omfattende forenkling, en streng anvendelse af reglerne og en forsvarlig 

økonomisk forvaltning; bemærker, at afbrydelse og suspension af betalinger i tilfælde af 

uregelmæssigheder kan hindre gennemførelsen af visse projekter og programmer. 
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