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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i 

det förslag till resolution som antas: 

A. De finansiella resurserna för den gemensamma fiskeripolitiken och de obligatoriska 

avgifterna till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna och andra internationella 

organisationer och till avtal om hållbart fiske är koncentrerade till avsnitt III och 

avdelning 11, Havsfrågor och fiske, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) i budgeten. 

B. Den gemensamma fiskeripolitikens centrala mål är att skapa balans avseende hållbarheten 

inom en strategisk ekonomisk sektor för unionen – en sektor som bidrar till 

livsmedelsförsörjningen, sysselsättningen och den ekonomiska och sociala sammanhållningen 

i unionens kustregioner och yttersta randområden, och att bevara de marina ekosystemen 

genom att utveckla ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart fiske. 

1. Europaparlamentet insisterar på att unionens budget för 2019 bör ha en lämplig nivå av 

åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för att täcka den gemensamma 

fiskeripolitikens finansieringsbehov. Parlamentet anser att det behövs en adekvat nivå 

av tillgängliga anslag för att säkra långsiktiga investeringar, i syfte att till fullo 

genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och säkerställa att EU:s vattenbruk och 

fiskeriverksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. 

2. Europaparlamentet betonar att unionens fiskerisektor är starkt koncentrerad till vissa 

regioner som i hög grad är beroende av fisket, och att fisket, särskilt det lokala 

insjöfisket, bidrar till bildandet av de socioekonomiska och kulturella strukturerna i 

många kustområden, yttersta randområden och öregioner. 

3. Europaparlamentet konstaterar att med tanke på att mer än 60 % av de fiskeriprodukter 

som konsumeras i unionen kommer från internationella vatten och tredjeländers 

exklusiva ekonomiska zoner, måste anslagen i 2019 års budget vara tillräckligt stora, 

särskilt med hänsyn till avsikterna att förlänga protokollen med Mauretanien och 

Senegal under detta år. 

4. Europaparlamentet anser att den gemensamma fiskeripolitikens yttre dimension kräver 

realistiska budgetprognoser för att finansiera partnerskapsavtal om hållbart fiske med 

tredjeländer. 

5. Europaparlamentet betonar att genomförandenivån för EHFF 2014–2020, fyra år efter 

dess antagande, fortfarande är otillfredsställande, med ett aktuellt budgetgenomförande 

på endast 4,5% (delen för EHFF genomförs genom delad förvaltning). Parlamentet 

önskar att genomförandenivån för EHFF stegvis ökar, och betonar att den låga 

genomförandenivån delvis beror på byråkrati på nationell nivå och unionsnivå samt 

bristande ambitioner i medlemsstaterna, särskilt när det gäller att säkerställa ett 

fullständigt och snabbt genomförande av landningsskyldigheten. Parlamentet påminner 

om att det kommer att behövas medel för att stödja fiskesektorn i samband med 

genomförandet av landningsskyldigheten. 
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6. Europaparlamentet betonar att tillräckliga finansiella anslag behöver avsättas till 

medfinansierad verksamhet, så att de segment som utgörs av kustnära fiske, småskaligt 

fiske och fritidsfiske kan erhålla resurser. Parlamentet anser att det dessutom är särskilt 

viktigt att adekvat finansiering öronmärks för uppgradering av fiskeinfrastruktur. 

Parlamentet anser att det är medlemsstaternas uppgift att, med utgångspunkt i den 

allmänna ram som tillhandahålls av EHFF, fastställa sina finansieringsprioriteringar i 

syfte att lösa dessa sektorers specifika problem. 

7. Europaparlamentet framhåller fiskets sociala och ekonomiska betydelse för 

lokalsamhällena och vissa havs- och kustregioner. Parlamentet uppmärksammar 

behovet av att bibehålla tillräckliga finansiella resurser för att gör det möjligt för 

kustflottor samt hantverksbetonade och småskaliga flottor att erhålla finansiering. 

8. Europaparlamentet betonar att vetenskapliga uppgifter är nödvändiga för att bättre 

förstå hur marina ekosystem fungerar, vilket är en förutsättning för ett maximalt hållbart 

uttag av fiskeresurser. Parlamentet påminner om att insamlingen av vetenskapliga 

uppgifter behöver förbättras, och att man behöver öka samarbetet och utbytet av 

vetenskapliga uppgifter mellan havs- och fiskerisektorn, å ena sidan, och 

forskarsamhället, å andra sidan. Parlamentet påminner om behovet att samla in 

vetenskapliga uppgifter om fritidsfiskets inverkan på fiskbestånden. 

9. Europaparlamentet upprepar vikten av att utnyttja sunda och oberoende vetenskapliga 

utlåtanden för att bedöma fiskeresursernas tillstånd, så att man kan fatta 

förvaltningsbeslut som gör det möjligt att uppnå en maximal hållbar avkastning. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda medel från EHFF för insamling av 

vetenskapliga uppgifter, vilket är en avgörande uppgift för att rationella och 

vetenskapligt baserade beslut ska kunna fattas i fiskeripolitiska frågor. 

10. Europaparlamentet understryker vikten av fiskerikontroller, eftersom dessa utgör en av 

de centrala delarna i den gemensamma fiskeripolitiken. Parlamentet anser att de även 

fortsättningsvis bör erhålla finansiering från unionen och att medlemsstaterna bör 

intensifiera sina ansträngningar för att utnyttja dessa medel. 

11. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätthålla samma nivå som hittills på 

finansieringen till Europeiska fiskerikontrollbyrån, för att säkerställa att den på ett 

tillfredsställande sätt kan utföra sina inspektions- och övervakningsuppgifter inom 

fiskerisektorn. Parlamentet kräver en förstärkning av byråns roll, så att målen för den 

gemensamma fiskeripolitiken kan uppnås och så att byrån kan konsolidera sin 

verksamhet när det gäller förvaltningen av fiskeflottorna och övervakningen av 

uppföljningsförfarandena. 

12. Europaparlamentet konstaterar att en av utmaningarna inom fiskerisektorn är 

generationsskiftet, och att detta först och främst måste garanteras genom särskilda 

politiska åtgärder och ekonomiskt stöd för att uppmuntra unga att arbeta inom sektorn 

och erbjuda dem liknande förhållanden som inom andra ekonomiska sektorer, i 

synnerhet i de yttersta randområdena. 

13. Parlamentet betonar behovet av att utnyttja EHFF och andra stödsystem inom unionen 

för att underlätta ungdomars tillgång till yrken inom fiskenäringen. 
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14. Europaparlamentet anser att Brexit inte får användas som en förevändning för att 

minska finansieringen. Parlamentet anser att unionen måste få fram de nödvändiga 

resurserna för att finansiera ett starkt ekonomiskt stöd till den gemensamma 

fiskeripolitiken. 
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