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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att målen för den gemensamma fiskeripolitiken endast 

kan uppnås i praktiken om det finns en tillräcklig budget. Parlamentet påpekar att denna 

budget huvudsakligen är samlad i avsnitt III och avdelning 11, ”Havsfrågor och fiske”. 

Parlamentet noterar att den största delen av anslagen är avsedd för Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF), som har begränsade resurser till sitt förfogande jämfört med 

andra EU-fonder, och de obligatoriska bidragen till de regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationerna och till avtal om hållbart fiske, och att man måste 

bromsa de ständiga anslagsnedskärningar som denna budgetpost har fått kännas vid om 

förväntningarna i samband med utvidgningen av nätverket av överenskommelser med 

tredjeländer ska kunna uppfyllas. 

2. Europaparlamentet betonar att EU-budgeten måste återspegla de uttalade politiska 

målen för sysselsättning, näringsliv och företagande. Parlamentet betonar att havsfrågor 

och fiske också skapar sysselsättning och tillväxt samt bidrar aktivt till regional 

utveckling och till förvaltningen av naturresurser. 

3. Europaparlamentet framhåller fiskets sociala och ekonomiska betydelse för de lokala 

samhällena och vissa havs-, kust- och öregioner som är särskilt beroende av fiske. 

Parlamentet erkänner behovet av att upprätthålla tillräckliga finansiella bestämmelser 

för att göra det möjligt för kustfiske, icke-industriellt och småskaligt fiske att få 

finansiering. 

4. Europaparlamentet understryker att fiske och havsfrågor har en viktig ekonomisk, social 

och miljömässig dimension och att dessa sektorer spelar en avgörande roll för den blå 

ekonomin. 

5. Europaparlamentet betonar att den gemensamma fiskeripolitiken också bidrar till social 

sammanhållning i de yttersta randområdena och på öarna i dessa områden. Parlamentet 

påpekar att fiskeriföretagen i dessa regioner i vissa fall är missgynnade genom extra 

kostnader och därför bör erkännas särskilt och ges stöd i enlighet med artikel 349 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, på samma sätt som regioner med 

allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, i enlighet med 

artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

6. Europaparlamentet betonar att genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken 

innebär ett paradigmskifte inom fiskeriförvaltningen, både för medlemsstaterna och för 

fiskarna, och påminner i detta avseende om de problem som har uppstått under tidigare 

budgetår då anslagen har minskats. 

7. Europaparlamentet påpekar behovet av att garantera tillräckligt finansiellt stöd, utan 

nedskärningar av anslagen för att kontrollera fiskeverksamhet och investeringar ombord 

och i hamnar, för att säkerställa och underlätta genomförandet av 

landningsskyldigheten. 
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8. Europaparlamentet betonar att moderniseringen av politiken för kontroll av fisket bara 

kan genomföras genom att verktygen moderniseras, och detta är möjligt endast om 

budgeten utökas. 

9. Europaparlamentet betonar betydelsen av att säkerställa tillräcklig finansiering och att 

åtminstone bibehålla samma nivå på anslagen som under det nuvarande budgetåret för 

insamlingen av de uppgifter som är nödvändiga för att rationella och vetenskapligt 

baserade beslut ska kunna fattas inom ramen för fiskeripolitiken. 

10. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att genom hela distributionskedjan 

investera i analys och spridning av kunskaper om och förståelse för de ekonomiska 

aspekterna av fiske- och vattenbruksmarknaden, och därför måste finansiering 

garanteras genom budgetposten för marknadsinformation, med de 

åtagandebemyndiganden som krävs för att täcka de beräknade betalningarna. 

11. Europaparlamentet betonar behovet av att prioritera projekt som är inriktade på 

skapandet av sysselsättning (särskilt genom sysselsättningsinitiativet för ungdomar), 

innovativa projekt och diversifiering av lokala ekonomier för att tillföra ett mervärde till 

deras fiskeverksamhet, t.ex. genom marknadsföring av märkta produkter eller 

fisketurism, samt på bevarandet och återhämtningen av fiskebestånden och de marina 

ekosystemen. 

12. Europaparlamentet pekar ut ungdomssysselsättning inom detta område som en politisk 

prioritering. Det är medlemsstaternas ansvar att göra sitt yttersta för att göra det enklare 

för unga personer att utöva de många olika yrkena inom fisket, genom att utnyttja alla 

de redskap som finns, inklusive strukturfonderna. 

13. Europaparlamentet påpekar att med tanke på att genomförandet av unionens budget för 

2017 kommer att sammanfalla med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen för 

2014–2020 är budgetåret 2017 den lämpliga perioden för att säkerställa att unionen får 

tillräckliga resurser för att effektivt hantera interna och externa åtgärder och överväga 

vilka anslag som krävs för att tillfredsställa den gemensamma fiskeripolitikens 

finansieringsbehov.  

14. Europaparlamentet upprepar att ett stort antal blandfisken från den 1 januari 2017 

kommer att påverkas av landningskraven för fisk som annars skulle kastas överbord, 

och efterlyser i detta sammanhang en särskild budgetpost ägnad att hjälpa till att 

uppfylla detta krav, för att öronmärka och främja forskning och utveckling inriktad på 

fiskeredskapens selektivitet. 

15. Europaparlamentet påpekar att alla de operativa programmen om fiske nyligen har 

antagits av medlemsstaterna, vilket innebär att kommissionen och de nationella 

förvaltningarna under budgetåret 2017 bör påskynda sina åtgärder för att se till att 

projekten i fråga genomförs i tid. Parlamentet anser att nivån på betalnings- och 

åtagandebemyndigandena i EU-budgeten bör vara tillräcklig för att förhindra 

betalningsproblem och nedskärningar för fiskeverksamheten.  

16. Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att varje år översända en 

lägesrapport över alla åtaganden och betalningar till parlamentet, uppdelade per 

medlemsstat, i syfte att säkerställa att de olika tak som föreskrivs av EHFF iakttas. 
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17. Europaparlamentet uppmanar GD MARE att inom ramen för partnerskapsavtalen om 

hållbart fiske (SFPA) noga övervaka sektorsstödet, och använda detaljerade kartor 

baserade på den information som finns i projektdokumentationen.  

18. Europaparlamentet påminner om att Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) endast kan 

utföra sina uppgifter om den ges tillräckliga tekniska, ekonomiska, personella och 

finansiella resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa tillräcklig 

finansiering för de anslag som avser EFCA för att göra det möjligt för byrån att uppfylla 

sina nya uppgifter i enlighet med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken och 

förslaget om en europeisk gräns- och kustbevakning. Parlamentet påminner om behovet 

av att undanta alla tjänster vid byråer som hanterar migrationskrisen från 

personalminskningsmålet på 5 %. 

19. Europaparlamentet rekommenderar en ökning av EFCA:s budget, så att byrån kan 

genomföra de nya uppgifter som krävs inom ramen för det europeiska gräns- och 

kustbevakningsprojektet. 
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