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FORSLAG 

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

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. fremhæver, at det på baggrund af den samfundsøkonomiske betydning af fiskeriaktiviteter 

i kystområderne i EU er nødvendigt at opretholde en specifik, betydelig og tilgængelig 

fiskerifond for at gennemføre den fælles fiskeripolitik, at sikre den europæiske 

akvakulturs og fiskeris bæredygtighed, at udarbejde en plan for selektivitet for at undgå 

udsmid, at reducere den økonomiske byrde som følge af landingsforpligtelsen og fremme 

dens opfyldelse og at nå målet om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY); understreger 

endvidere, at en sådan fond også skal hjælpe fiskerisektoren med at gennemføre en 

omstrukturering, der er blevet nødvendig på grund af forskellige årsager, og at denne 

proces kan omfatte foranstaltninger såsom anvendelsen af landingsforpligtelsen og 

udskiftning af ikke-forurenende motorer; 

2. understreger, at den fælles fiskeripolitik hører under EU's enekompetence, og at de 

finansielle midler, der stilles til rådighed for EU til denne politik, derfor bør være 

tilstrækkelige til at nå de ambitiøse mål, der er fastsat i grundforordningen; minder 

imidlertid om, at Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) kun tegner sig for 0,6 % af 

den samlede flerårige finansielle ramme for 2014-2020; understreger, at midlerne fra 

EHFF mindst bør opretholdes på samme niveau, idet der tages hensyn til fiskeriets 

samfundsøkonomiske betydning i Den Europæiske Unions kystområder; 

3. opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at sørge for yderligere 

midler til EHFF's næste programmeringsperiode, højere finansieringssatser og flere 

bestemmelser om samfinansiering og godtgørelse til fiskere i forbudsperioden for at tage 

hensyn til småfiskeriets og det ikkeindustrielle fiskeris behov, der ofte hæmmes af 

administrative forsinkelser, som skyldes medlemsstaterne;  

4. påpeger, at støtteforanstaltninger til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter bør 

opretholdes i visse tilfælde; bemærker endvidere, at denne støtte bør være rettet mod de 

flåder, der er tvunget til at indstille deres aktiviteter af eksterne årsager såsom lukning af 

et fiskeriområde; opfordrer desuden til, at der ydes fortsat støtte til et definitivt ophør med 

fiskeriaktiviteter på de samme betingelser som dem, der i øjeblikket anvendes, eventuelt 

ledsaget af en økonomisk revision af konsekvenserne af skibsophugning for balancen 

mellem flåden og den faktiske fiskerikapacitet; 

5. bemærker, at Brexit ikke må bruges som en undskyldning for at reducere den fremtidige 

finansiering; mener, at EU bør sikre, at en mulig reduktion i den flerårige finansielle 

ramme efter 2020 ikke automatisk fører til lavere tildelinger til EHFF, idet den er blevet 

nedskåret i 2018-budgettet; understreger, at man i forbindelse med støtten navnlig skal 

prioritere kystfiskeri af mindre omfang; advarer desuden mod, at risikoen ved Brexits 

indvirkning på fiskeriet nødvendiggør en solid budgetpost i lyset af de allerede reducerede 

budgetbevillinger til denne sektor i EU; 

6. foreslår, at finansieringen øges gennem andre finansielle instrumenter som supplement til 

støtte, der ikke skal tilbagebetales; foreslår endvidere, at adgangen til en låneordning 

gøres lettere for at give sektoren mulighed for at udvide sine finansieringsmuligheder med 

henblik på at stimulere den økonomiske udvikling af virksomheder og fortsætte 
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bestræbelserne på at begrænse de miljømæssige virkninger af fangstaktiviteter; 

7. understreger, at det er nødvendigt at tildele EHFF tilstrækkelige midler for at muliggøre 

investeringer i fiskerflåders bæredygtighed, selektivitet og konkurrenceevne; 

8. understreger, at niveauet for gennemførelsen af EHFF for 2014-2020 tre år efter dens 

vedtagelse den 15. maj 2014 stadig er utilfredsstillende, idet kun 1,4 % af fondens midler 

på 6,4 mia. EUR er blevet brugt indtil september 2017; håber, at gennemførelsen af EHFF 

og andre af EU's struktur- og investeringsprogrammer med tiden vil blive forbedret; 

understreger, at det lave gennemførelsesniveau i høj grad skyldes den forsinkede 

godkendelse af forordningen om denne europæiske fond efter reformen af den fælles 

fiskeripolitik og den i mange tilfælde manglende klarhed i de administrative procedurer 

for støtteforanstaltningerne under fonden; opfordrer derfor i denne henseende til øget 

præcisering og forenkling; ønsker større fleksibilitet i tildelingen af midler; mener, at 

navnlig de budgetposter, der ikke forbruges af medlemsstaterne, vedrørende data bør 

kunne overføres til forskningsinstitutioner og bør med henblik på kontrol kunne overføres 

til Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA); 

9. insisterer ligeledes på, at omkostningerne i forbindelse med landingspligten bør dækkes af 

EHFF, hvilket forudsætter, at denne fond forenkles og tildeles tilstrækkelige midler; 

10. er af den opfattelse, at der er behov for foranstaltninger for at sikre, at EU's fiskerifond 

efter 2020 gennemføres hurtigere, mere fleksibelt og mindre bureaukratisk uden de 

forsinkelser, der fortsat plager EHFF for 2014-2020, for at undgå at den aktuelle situation 

gentager sig; 

11. opfordrer Kommissionen til at revidere investeringsklausulen med henblik på at sikre, at 

de regionale og nationale investeringer, som medfinansieres af ESI-fonde, udelades fra 

den beregning af de nationale offentlige underskud, som anvendes i forbindelse med det 

europæiske semester; 

12. støtter den udbredte opfattelse i sektoren og hos medlemsstaternes myndigheder af, at de 

nuværende finansieringsregler er for komplicerede og generelt kunne være mindre 

besværlige, især for de projekter med et lavt finansieringsniveau; påpeger, at eftersom 

rapporten om omnibusforordningen, som havde til formål at forenkle finansforordningen, 

ikke vedrørte EHFF, er det nødvendigt at forenkle EHFF-forordningen; 

13. fremhæver vigtigheden af fiskerikontrol og indsamling af videnskabelige data, som 

tilsammen udgør en del af den fælles fiskeripolitiks fundament; mener, at de fortsat bør 

modtage EU-midler, og at medlemsstaterne bør øge deres bestræbelser på at anvende disse 

midler; 

14. er af den opfattelse, at der i forbindelse med EU's nye fiskerifond skal indføres 

proportionalitetsregler, således at små projekter har en mindre bureaukratisk byrde end 

store projekter; foreslår derfor, at der vedtages en form for "de minimis-regel" til 

økonomisk støtte af mindre betydning inden for rammerne af EU's nye fiskerifond; 

15. understreger, at selv om EU fortsat er en nettoimportør af fisk og skaldyr, er europæisk 

fiskeri fortsat en meget vigtig kilde til sunde fødevarer på det europæiske marked og en 

garant for fødevareuafhængighed; understreger behovet for, at EU fortsat bør forhindre, at 
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produkter, som ikke opfylder de fødevaremæssige, miljømæssige og sociale standarder i 

Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 188 eller i kampen mod ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri, kan få adgang til EU's marked, og at disse krav bør 

indgå i frihandelsaftaler; understreger, at import af fiskevarer, der ikke opfylder de 

lovmæssige krav, generelt bør begrænses, og at der bør indføres lige vilkår for fiskevarer; 

understreger behovet for at styrke og standardisere kontroller og inspektioner af import fra 

tredjelande med henblik på at forhindre, at produkter, som ikke opfylder de krav, der er 

fastsat i den gældende lovgivning, kan få adgang til EU's marked; 

16. understreger, at europæisk merværdi i fiskeriforvaltningen til dato i vid udstrækning har 

været forbundet med en reduktion fiskerflådernes kapacitet, en forsvarlig forvaltning af 

ressourcerne, produkternes kvalitet og deres forarbejdning; er af den opfattelse, at der i 

FFR efter 2020 skal være en balance mellem de disponible fiskeressourcer og 

flådekapaciteten; fremhæver, at andre elementer med en ikke-kvantificerbar merværdi 

også bør tages med i betragtning, som f.eks. den rolle, som fiskeriet spiller i de samfund, 

som er meget afhængige af denne aktivitet for så vidt angår indirekte beskæftigelse og 

lokal vækst; understreger derfor, at betydningen af at opretholde en uafhængig fiskerifond 

for at støtte disse samfund og sikre øget territorial samhørighed; 

17. understreger, at kystsamfund, der er afhængige af ikke-industrielt fiskeri, bør prioriteres i 

forbindelse med den fremtidige EHFF, i betragtning af den betydning, det ikke-

industrielle fiskeri har for disse samfund for så vidt angår miljø og beskæftigelse, og at 

denne sektor tegner sig for 80 % af den europæiske fiskerflåde og 40 % af den samlede 

beskæftigelse i den primære sektor, foruden de indirekte job, den skaber inden for lokal 

distribution, fremstilling af net eller reparation af fartøjer; understreger endvidere, at 

kystsamfund, der er afhængige af ikke-industrielt fiskeri, bør prioriteres i den fremtidige 

EHFF, for at sikre vækst og skabe indtægter og arbejdspladser; minder om, at dette var 

budskabet i reformen af den fælles fiskeripolitik, og at det blev formidlet, da den nye 

politik blev indført; 

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

lokalsamfundene og visse hav- og kystregioner; erkender behovet for at sikre 

tilstrækkelige finansielle midler til, at det kystnære fiskeri og småfiskeriets flåder kan 

opnå finansiering; 

19. understreger, at det traditionelle kystfiskeri har et højt turismepotentiale, der skaber meget 

positive indirekte økonomiske virkninger for andre økonomiske sektorer; 

20. understreger, at europæiske kyst- og øsamfund er og fortsat vil være meget afhængige af 

fiskerisektoren, herunder med hensyn til forarbejdning af fisk og skaldyr, turisme, 

restauration og i forudgående led på skibsværfter samt i forbindelse med vedligeholdelse, 

reparation, sikkerhed og nye teknologier; understreger derfor, at lokaludvikling styret af 

lokalsamfundet og lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet (FLAG'er) fortsat bør være i 

fokus, og at deres finansiering skal øges, idet de har til formål at gøre det muligt for lokale 

fiskersamfund at tackle disse udfordringer på græsrodsniveau ved at gøre brug af de lokale 

aktørers viden til at tackle lokale problemer; understreger i denne forbindelse betydningen 

af at bevare finansieringsstrukturen for fiskeres producentorganisationer samt af at yde 

bidrag til de organisationer, der repræsenterer erhvervet; 

21. er af den opfattelse, at kontrolforanstaltningerne udgør et væsentligt og afgørende element 
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i den fælles fiskeripolitik for at sikre lige konkurrencevilkår, og at der bør afsættes 

tilstrækkelige økonomiske og andre ressourcer til kontrolaktiviteter, både fra 

Kommissionens og medlemsstaternes side; mener derfor, at den fremtidige fond skal sikre 

et passende støtteniveau i denne henseende; 

22. understreger, at det er nødvendigt at bevare finansieringsstrukturen for de to instrumenter 

til kollektiv støtte til fiskerisektoren, lokale aktionsgrupper og producentorganisationer i 

fiskerisektoren, da disse spiller en vigtig rolle for udviklingen af fiskeriet i de regioner, 

der er afhængige af denne aktivitet; 

23. mener, at EHFF fortsat bør prioritere den økonomiske støtte til kystfiskeri og ikke-

industrielt fiskeri i betragtning af den socioøkonomiske rolle, de spiller i de regioner, der 

er stærkt afhængige af fiskeri, uden at dette dog går ud over den økonomiske støtte til 

andre flåder, som også er nødvendige med hensyn til at forsyne EU-markedet med sunde 

fødevarer; 

24. mener, at det – i forbindelse med den kommende reform af FFR, og forudsat at dette ikke 

fører til en øget fiskerikapacitet – er nødvendigt at begynde at overveje en eventuel 

finansiering af moderniseringstiltag for visse forældede fiskerflåder, som udgør en risiko 

for så vidt angår sikkerheden til søs, hvilket er tilfældet med nogle fiskerflåder i 

regionerne i den yderste periferi; 

25. understreger den stadig større betydning af den såkaldte "blå økonomi"; er af den 

opfattelse, at prioriteringerne for strategien for blå vækst ved hjælp af en særlig 

budgetpost bør bringes på linje med dem for EHFF, dvs. miljømæssig bæredygtighed, 

ressourceeffektivitet, konkurrenceevne, skabelsen af beskæftigelsesmuligheder af høj 

kvalitet, akademisk og faglig uddannelse og territorial samhørighed; opfordrer 

Kommissionen til at revurdere de finansielle tildelinger til den blå vækst i FFR, og 

understreger, at en fiskerifond bør spille en vigtig rolle i denne henseende; 

26. glæder sig over viljen til inden for rammerne af den europæiske strategi for den blå 

økonomi at sætte skub i akvakulturen, som modtager 20 % af EHFF, men beklager dybt 

de administrative byrder for udviklingen af akvakulturen; opfordrer derfor til, at man 

undersøger måder, hvorpå bureaukratiet kan reduceres i medlemsstaterne; 

27. understreger behovet for at støtteforanstaltninger for at fremme social dialog og benytte 

sig af EHFF for at uddanne kvalificerede fagfolk til den maritime sektor og 

fiskerisektoren; understreger betydningen af at modernisere den maritime sektor og 

fiskerisektoren og henviser til den rolle, som innovation spiller i denne forbindelse; 

opfordrer derfor til, at investeringer i teknologisk udvikling og innovation styrkes, navnlig 

i betragtning af nødvendigheden af at forbedre selektiviteten i fiskeredskaber i forbindelse 

med landingsforpligtelsen og opfyldelsen af MSY-kriterier og i lyset af behovet for at 

sikre fartøjers effektivitet og besætningens komfort og sikkerhed; understreger desuden i 

denne forbindelse, at virksomheder fra andre sektorer, som udvikler løsninger til 

fiskerisektoren, bør have adgang til midler, og at mulighederne for finansiering bør øges 

med henblik på at forbedre sektorens økonomiske og miljømæssige resultater; 

28. understreger betydningen af at fremme og investere i diversificeringen af fiskeriet ved at 

udvikle supplerende aktiviteter; 
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29. minder om behovet for at forbedre indsamlingen af videnskabelige data og sikre bedre 

adgang til dem, fremme samarbejdet og udveksling af videnskabelige data mellem på den 

ene side hav- og fiskerisektoren og på den anden side det videnskabelige samfund, 

NGO'er og andre organisationer og for at fremme nye forskningsaktiviteter og skabe nye 

brancher inden for fiskerisektoren, som f.eks. akvaponi; 

30. gentager, at det ved vurderingen af fiskeressourcernes tilstand er vigtigt at basere sig på en 

streng og uafhængig videnskabelig rådgivning, således at der kan træffes 

forvaltningsmæssige beslutninger for at gøre det muligt at nå målet om maksimalt 

bæredygtigt udbytte (MSY); er af den opfattelse, at der i forbindelse med EHFF i perioden 

efter 2020 bør afsættes tilstrækkelige midler til indsamling af videnskabelige data; 

31. understreger betydningen af, at man som minimum fastholder det samme 

finansieringsniveau til EFCA med hensyn til dets opgaver med kontrol, inspektion og 

overvågning af fiskeriet; kræver, at EFCA's rolle styrkes i fremtiden med henblik på at 

gøre det muligt at nå den fælles fiskeripolitiks mål, og for at EHFF kan konsolidere sine 

aktiviteter vedrørende forvaltningen af fiskerflåder og tilsynet med 

overvågningsprocedurerne; opfordrer Kommissionen til at øge bevillingerne til EFCA; 
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