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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i 
det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att lämpliga finansiella åtgärder behövs för att 
garantera en livskraftig fiskerisektor. Parlamentet påpekar att en tillräcklig budget är en 
förutsättning för att målen i den gemensamma fiskeripolitiken ska kunna uppnås. 
Parlamentet påpekar att denna budget huvudsakligen är samlad i avsnitt III och 
avdelning 11, ”Havsfrågor och fiske”. Parlamentet påminner om att den största delen av 
anslagen är avsedd för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) med de obligatoriska 
bidragen till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna och till avtal om hållbart 
fiske.

2. Europaparlamentet betonar att balans måste uppnås mellan miljöprioriteringar och 
socioekonomisk stabilitet i syfte att uppnå en hållbar blå ekonomi, särskilt när det gäller 
samhällen som är beroende av småskaligt kustfiske.

3. Europaparlamentet betonar att de centrala målen för den gemensamma fiskeripolitiken 
bör skapa balans mellan livskraften inom en sektor som är av strategisk betydelse för 
Europeiska unionen och behovet av att bevara de marina ekosystemen genom att 
utveckla ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart fiske.

4. Europaparlamentet anser att det har gjorts stora ansträngningar för att öka de 
välgrundade vetenskapliga kunskaperna om havets biologiska resurser. Parlamentet 
anser att även om kunskaperna har förbättrats är vi fortfarande långt ifrån den optimala 
kunskapen för att kunna göra en lämplig bedömning. Parlamentet anser därför att 
unionens medel måste ökas till vetenskapliga forskningsorganisationer, både 
internationellt och i medlemsstaterna, för att ytterligare förbättra utvärderingen av 
bestånden och öka kunskaperna om den marina miljön, bland annat genom att 
undersöka effekterna av klimatförändringar och föroreningar på fiskbestånden. 
Parlamentet anser dessutom att det är nödvändigt att stödja fiskarnas bidrag till 
kunskaperna om den marina miljön, särskilt genom finansiering av mätinstrument 
ombord på fartygen.

5. Europaparlamentet påpekar att mer än hälften av utbudet av fiskeriprodukter i unionen 
kommer från internationella vatten och tredjeländers exklusiva ekonomiska zoner. 
Parlamentet betonar att EU:s främjande av ett hållbart fiske i tredjeländers vatten är 
mycket viktigt för EU:s fiskeflotta och för välståndet i kustsamhällena i EU och i 
tredjeländer, för bevarandet av fiskeresurserna och den marina miljön, för utvecklingen 
av lokala industrier, för de arbetstillfällen som skapas genom fiske, bearbetning och 
handel samt för fiskets bidrag till livsmedelsförsörjningen. Parlamentet påminner om 
den strategiska betydelsen av partnerskapsavtalen om hållbart fiske och, mer allmänt, 
den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension. Parlamentet anser att 
tillräckliga och tillförlitliga budgetmedel måste anslås i den årliga budgeten för 2020 
och att den nuvarande budgeten inte får minskas för att iaktta skyldigheterna enligt de 
internationella fiskeavtalen och säkerställa unionens deltagande i regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer.
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6. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionen är part i internationella avtal 
såsom Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling, däribland mål nr 14 om att 
bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling, och att unionen måste leva upp till sina åtaganden vid utformningen 
av sin politik, särskilt den gemensamma fiskeripolitiken.

7. Europaparlamentet påminner om att ett av målen för den gemensamma fiskeripolitiken 
är att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen i unionen. Parlamentet påminner om 
att en betydande andel av de fiskeriprodukter som konsumeras i unionen är importerade 
produkter. Parlamentet betonar att vattenbruket blir allt viktigare för att uppnå detta mål 
och för att minska unionens beroende av import av fiskeriprodukter.

8. Europaparlamentet betonar att det i 2020 års budget bör läggas särskild vikt vid de 
finansiella resurser som är nödvändiga för att stödja fiskerisektorn i samband med att 
landningsskyldigheten genomförs.

9. Europaparlamentet upprepar vikten av det kustnära och småskaliga fisket. Parlamentet 
betonar att denna sektor står för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är registrerade i 
unionen och nästan hälften av all sysselsättning inom fiskerisektorn, och att den sålunda 
utgör en viktig faktor, såväl ekonomiskt som socialt, i många kustsamhällen. 
Parlamentet noterar att aktörer inom det småskaliga kustfisket är beroende av sunda 
fiskbestånd som huvudsaklig inkomstkälla.

10. Europaparlamentet betonar fiskets sociala och ekonomiska betydelse för de lokala 
samhällena och vissa havsregioner, såsom kust- och öregioner, som är särskilt beroende 
av fiske. Parlamentet påminner om att fiskeföretag i dessa regioner ofta drabbas av 
merkostnader och permanenta naturbetingade handikapp och därför bör stödjas med 
ytterligare resurser.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att hjälpa samhällen 
som är beroende av fisket att diversifiera sina ekonomier till annan maritim verksamhet, 
såsom turism, bevarande av havsmiljön, datainsamling och forskning, och att hjälpa 
dem att öka värdet på sin fiskeverksamhet, genom att till exempel tillhandahålla de 
nödvändiga incitamenten.

12. Europaparlamentet påpekar att antagandet av de nuvarande fleråriga planerna och 
genomförandet av nya tekniska åtgärder för att bidra till att uppnå ett hållbart fiske 
förutsätter en kraftfull kontrollstrategi som stöds av tillräckliga medel.

13. Europaparlamentet påminner om vikten och behovet av att socioekonomiska åtgärder 
åtföljer förvaltningsbeslut om att minska fiskeansträngningen, i syfte att upprätthålla 
lämpliga hållbarhetsnivåer för verksamheten.

14. Europaparlamentet påpekar att Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) har en viktig 
roll att spela när det gäller samordningen och genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken och att de nuvarande finansieringsnivåerna därför bör bibehållas.

15. Europaparlamentet vill lyfta fram problemet med marint plastskräp. Parlamentet anser 
att ytterligare insatser bör göras och att tillräckliga resurser bör säkerställas för att se till 
att relevanta bestämmelser införs för att minska effekterna av plastprodukter till havs.
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16. Europaparlamentet uppmärksammar Förenade kungarikets nuvarande avsikt att lämna 
unionen, vilket kommer att påverka genomförandet av EHFF 2014–2020. Parlamentet 
påpekar att brexit kommer att innebära att det är ytterst viktigt att inrätta en ny 
budgetram för perioden 2021–2027. Parlamentet anser att en högre grad av ytterligare 
flexibilitet i unionens budget är nödvändig för att hantera en sådan situation. 
Parlamentet påpekar att brexit under inga omständigheter får leda till minskade anslag 
med avseende på den nuvarande EHFF (2014–2027). Parlamentet kräver tvärtom att 
budgeten för 2021–2027 ökas, så att de berörda aktörerna kan hantera de allvarliga 
konsekvenserna av brexit.

17. Europaparlamentet betonar att sex år efter det att den nuvarande fonden antogs är nivån 
på genomförandet av EHFF 2014–2020 mycket låg, och att kommissionen och 
medlemsstaterna måste påskynda förvaltnings- och kontrollförfarandena och minska de 
administrativa bördorna för att säkerställa lämpliga och snabba fördelar för sektorn.

18. Europaparlamentet betonar behovet av att öka finansieringen till de rådgivande 
nämnderna, med hänsyn till deras större roll i regionaliseringspolitiken enligt artikel 18 
i förordning (EU) nr 1380/2013 och deras ökade involvering i de fleråriga 
förvaltningsplanerna, liksom i den nya förordningen om tekniska åtgärder.

19. Europaparlamentet påminner om fiskarnas roll som ”havets väktare” och uppmanar 
kommissionen att öronmärka tillräckliga medel för att främja en kombination av 
fiskeverksamhet med miljötjänster, t.ex. samla upp plast i haven, ta vattenprover eller 
närvaro av forskare ombord på fartygen, och därmed ytterligare minska påverkan på 
fiskbestånden.
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