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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om, at målene for den fælles fiskeripolitik kun kan nås effektivt, hvis der er et 

tilstrækkeligt budget; påpeger, at budgettet er koncentreret omkring sektion III og afsnit 

11 "Maritime anliggender og fiskeri"; bemærker, at hovedparten af budgettet er samlet 

under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som har begrænsede midler til 

rådighed sammenlignet med andre EU-fonde og de obligatoriske bidrag til regionale 

fiskeriforvaltningsorganisationer og aftaler om bæredygtigt fiskeri, og at det er 

afgørende at holde igen med de konstante nedskæringer i bevillinger, der foretages på 

denne budgetpost, for at sikre at forventningerne med hensyn til udvidelse af netværket 

af aftaler med tredjelande opfyldes; 

2. understreger nødvendigheden af, at Unionens budget afspejler de erklærede politiske 

mål for beskæftigelse, virksomheder og iværksætteraktiviteter; understreger, at fiskeri 

og maritime anliggender også er områder, hvor der skabes job og vækst, og at de 

bidrager aktivt til regionaludvikling og forvaltning af naturressourcer; 

3. fremhæver den betydning, som fiskeriets sociale og økonomiske dimension har for 

lokalsamfundene og visse hav-, kyst- og øregioner, der er særlig afhængige af fiskeri; 

anerkender nødvendigheden af at opretholde tilstrækkelige finansielle bestemmelser for 

at gøre det muligt for kystnære, ikke-industrielle flådesektorer at opnå finansiering; 

4. understreger, at fiskeri og maritime anliggender har en vigtig økonomisk, social og 

miljømæssig dimension, og at de spiller en afgørende rolle i den blå økonomi; 

5. understreger, at den fælles fiskeripolitik også bidrager til social samhørighed i regioner i 

den yderste periferi og øer, der ligger ud for kysten; påpeger, at fiskerivirksomheder i 

disse regioner i nogle tilfælde er tynget af yderligere omkostninger og navnlig derfor 

bør anerkendes og støttes i overensstemmelse med artikel 349 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde i lighed med regioner, der lider af alvorlige og 

permanente naturlige eller demografiske handicap, i overensstemmelse med artikel 174 

i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

6. understreger, at gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik indebærer et 

paradigmeskift inden for fiskeriforvaltning for såvel medlemsstaterne som for fiskere, 

og minder i denne forbindelse om de vanskeligheder, der er opstået i tidligere 

regnskabsår, hvor bevillingerne blev skåret ned; 

7. påpeger, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiel støtte uden nedskæringer af 

bevillingerne til kontrol med fiskeriaktiviteterne og investeringerne om bord og i 

havnene for at sikre og fremme gennemførelsen af landingsforpligtelsen; 

8. understreger, at moderniseringen af fiskerikontrolpolitikken kun kan gennemføres ved 

at modernisere dens redskaber, hvilket ikke kan gøres uden at forhøje dens budget; 

9. understreger betydningen af at tilvejebringe tilstrækkelige midler og i det mindste 

bibeholde de bevillinger, der i det indeværende regnskabsår er afsat til indsamling af 
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data, der er en vigtig opgave for at gøre det muligt at træffe rationelle og videnskabeligt 

baserede beslutninger om fiskeripolitiske spørgsmål; 

10. understreger nødvendigheden af at investere i analyse og udbredelse gennem hele 

forsyningskæden af viden om og forståelse af de økonomiske aspekter ved fiskeriet og 

akvakulturmarkedets økonomiske aspekter, hvorfor det skal sikres, at der i budgetposten 

for markedskendskab afsættes tilstrækkelige midler i forpligtelsesbevillinger, som er 

nødvendige for at dække de forventede udbetalinger; 

11. understreger behovet for at prioritere projekter, der fokuserer på jobskabelse (specielt 

gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet), innovative projekter, på at diversificere 

lokale økonomier for at øge værdien af deres fiskeriaktiviteter – ved for eksempel at 

fremme varemærkning eller fiskeriturisme – og på beskyttelse og genopretning af 

fiskebestande og maritime økosystemer; 

12. gør ungdomsbeskæftigelsen i denne sektor til en politisk prioritet; understreger, at det er 

medlemsstaternes ansvar at gøre deres yderste for at gøre det lettere for unge at få 

adgang til de forskellige beskæftigelsestyper inden for fiskeri ved at gøre brug af alle de 

redskaber, som de har til rådighed, herunder strukturfondene; 

13. påpeger, at regnskabsåret 2017 under hensyntagen til, at gennemførelsen af Unionens 

budget for 2017 vil falde sammen med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle 

ramme 2014-2020, er et passende tidsrum for at sikre, at Unionen gives tilstrækkelige 

midler til effektivt at håndtere interne og eksterne foranstaltninger og afsætte de 

nødvendige bevillinger for at opfylde den fælles fiskeripolitiks finansieringsbehov;  

14. minder om, at blandet fiskeri i stort tal vil blive ramt af landingsforpligtelsen for udsmid 

pr. 1. januar 2017, og opfordrer i denne forbindelse til, at der oprettes en særlig 

budgetpost for bistand med henblik på at opfylde denne forpligtelse for at beskytte og 

fremme forskning i og udvikling af fiskeredskabernes selektivitet; 

15. påpeger, at alle de operationelle programmer vedrørende fiskeri for nylig er blevet 

vedtaget af medlemsstaterne, og at Kommissionen og de nationale myndigheder i 

regnskabsåret 2017 dermed bør fremskynde indsatsen for at sikre rettidig gennemførelse 

af de pågældende projekter; mener, at der i Unionens budget bør være et passende 

niveau af betalingsbevillinger og forpligtelsesbevillinger for at forhindre 

betalingsproblemer og finansielle nedskæringer for fiskeriforanstaltninger;  

16. gentager sin opfordring til Kommissionen om hvert år at sende Parlamentet en 

statusrapport med alle forpligtelser og betalinger opdelt efter medlemsstat for at sikre 

overholdelse af lofterne i EHFF; 

17. opfordrer GD MARE til i forbindelse med partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri 

nøje at overvåge den sektorspecifikke støtte ved at gøre brug af detaljerede matricer 

baseret på de oplysninger, der er indeholdt i projektarkiverne;  

18. minder om, at EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) kun kan varetage sin rolle, hvis det 

tildeles tilstrækkelige tekniske, økonomiske, menneskelige og finansielle ressourcer; 

opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering til de bevillinger, der er 

afsat til EFCA, for at sætte det i stand til at udføre sine nye opgaver under den 
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reformerede fælles fiskeripolitik, som det er blevet tildelt i forslaget om en europæisk 

grænse- og kystvagtpakke; minder om behovet for at undtage alle de stillinger i 

agenturer, som beskæftiger sig med migrationskrisen, fra målet om nedbringelse af 

personalet med 5%; 

19. anbefaler en forhøjelse af EFCA's budget for at gøre det i stand til at udføre de nye 

opgaver, som er blevet det pålagt som led i den europæiske grænse- og kystvagtpakke. 
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