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Indledning

Med undtagelse af fiskeriforskning udføres alle aktiviteter inden for fiskeri og maritime 
anliggender fuldt ud under udgiftsområde 2 Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer. 
Den består af to hovedinstrumenter: (a) Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og (b) det såkaldte 
"andet instrument", der omfatter alle andre foranstaltninger i forbindelse med den fælles 
fiskeripolitik, herunder internationalt fiskeri og havretten. En forberedende foranstaltning og 
et pilotprojekt vedrørende gennemførelse af EU's havpolitik tegner det samlede billede for 
FBF 2009. 

Kommissionen foreslår med hensyn til EFF 631,7 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 
561,1 mio. EUR i betalingsbevillinger, der henholdsvis er en forhøjelse på 3,1 % og 24,5 % i 
forhold til 2008-budgettet. Den forholdsvise kraftige forhøjelse af betalinger skyldes 
hovedsagelig, at 2008-budgettet var karakteriseret ved lave betalingsniveauer, idet alle 
forskud allerede var budgetteret i 2007. I FBF 2009 vedrører de foreslåede 
betalingsbevillinger de nye programmer under EFF i 2007-2013 og indfrielse af udestående 
forpligtelser i budgetposter, som var en del af strukturfondsprogrammerne 2000-2006 
(afslutningen af Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF).

De foreslåede bevillinger til den fælles fiskeripolitik er samlet på 297,8 mio. EUR til 
forpligtelser og 269,3 mio. EUR til betalinger. Dette svarer til en nedskæring i forhold til 
2008 på henholdsvis 6 % og 11 %. Det afspejler Kommissionens bestræbelser på at tilpasse 
budgetbevillingerne til den nuværende situation, som man har været vidne til i de seneste år. 
Der skal afsættes yderligere 5,7 mio. EUR til Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (CFCA). 
Dette svarer sammenlignet med 2008 til en gennemsnitlig nedskæring på 23 % for alle 
CFCA's afsnit.

Udgifterne til internationale aktiviteter (194,3 mio. EUR både i forpligtelser og betalinger) er 
blevet nedskåret med 8 % i forhold til 2008. Denne nedskæring skyldes hovedsagelig 
genforhandlede og tilpassede beløb til adskillige fiskeripartnerskabsaftaler med tredjelande og 
mindre behov til ikke-obligatoriske bidrag til internationale fiskeriorganisationer. De fleste 
bevillinger, som der anmodes om, har til formål til at finansiere de gældende fiskeriaftaler. 
Der opføres 29 mio. EUR i reserven til fornyelse af nogle af de eksisterende fiskeriaftaler, 
som er ved at udløbe, og til nogle nye aftaler, som der skal forhandles om. Den resterende del 
skal sikre Fællesskabets deltagelse i et stigende antal internationale og regionale 
fiskeriorganisationer såvel som i det forberedende arbejde i forbindelse med dette.

Bemærkninger

De samlede bevillinger til fiskeri i FBF 2009 er et tegn på kontinuitet i forhold til det tidligere 
regnskabsår, der bør anses som en negativ udvikling, eftersom de foregående års budgetter i 
forvejen var reduceret til et minimum til sikring af de offentlige myndigheders varetagelse af 
de opgaver, der er nødvendige for udvikling af en konsekvent fælles fiskeripolitik med 
tilstrækkelige ressourcer til at kunne fungere effektivt.

For fiskeriindustrien skal det yderligere eksterne økonomiske pres fra de stigende 
brændstofpriser lægges til det eksisterende pres fra flådernes overkapacitet og et eroderet 
ressourcegrundlag som følge af overfiskning. Med det nuværende prisniveau anslås 
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brændstofudgifterne i fiskeriet til mere end 30 % af værdien af EU’s fiskefangster. Nogle 
operatører, navnlig trawlfiskere, er hårdere ramt, da brændstofudgifterne kan udgøre op til 50 
% af indtægterne. Priserne på fisk er derimod i de seneste år stagneret eller endog faldet., 
hvilket har ført til betydelige tab for sektoren og kritiske sociale problemer for fiskerne 
generelt. 

Selv om Kommissionen foreslår at omstrukturere fiskeriet i overensstemmelse med den 
nuværende makroøkonomiske situation, er der brug for konkrete foranstaltninger til at bidrage 
til at sikre overlevelsen af de dele af den europæiske flåde, som er hårdest ramt, når der tages 
hensyn til økonomiske og sociale konsekvenser. Der er i denne forbindelse et presserende 
behov for at overveje at indføre en støtte til fiskere i forbindelse med sektorens 
omstrukturering og de ekstraordinære brændstofpriser.

Denne bistand bør komme fra den fælles fiskeripolitik med en forhøjelse af bevillinger og 
betalinger, nye sociale foranstaltninger eller andre ekstraordinære foranstaltninger, der har til 
formål at omstrukturere fiskeriflåden, reducere priserne og afhængigheden af brændstof og 
yde øget social støtte til fiskere, samt gøre sektoren mere miljøvenlig, mindre afhængig af 
brændstof og sikre, at fiskerne får en rimelig pris for deres fangster. Ordføreren mener, at 
disse ekstraordinære foranstaltninger også bør føre til øget innovation i sektoren og gøre det 
muligt for fiskerne at tilpasse sig til omstruktureringen i sektoren, og at dette er absolut 
afgørende i de nuværende ekstraordinære tider.

I Kommissionens FBF 2009 nedskæres bevillingerne i den budgetpost, som skal bruges til at 
medfinansiere kontrolforanstaltninger, som gennemføres af medlemsstaterne, med 3,1 % med 
den begrundelse, at bevillingerne i denne budgetpost ikke blev udnyttet fuldt ud under det 
foregående budget, og at der i 2008 gennemføres navnlig programmer for teknisk støtte.

Denne nedskæring kan i fremtiden bruges som en slags undskyldning for at dække over dårlig 
forvaltning af de lande, som ikke afsætter tilstrækkelige ressourcer til at skærpe 
fiskerikontrollen, der er en beføjelse, som de nidkært beholder, samtidig med at de tager 
meget lidt hensyn til, om deres opgaver udføres tilfredsstillende, hvilket er deres retlige 
forpligtelse. Denne nedskæring er desuden ikke i overensstemmelse med Revisionsrettens 
særberetning nr. 7/20071, hvori det understreges, at medlemsstaterne bør udvikle analyse-, 
programmerings- og overvågningsredskaber til deres inspektionsaktiviteter for at kunne sikre 
et tilstrækkeligt samlet kontrolpres, og at midlerne udnyttes optimalt.

Som følge af deres særlige karakteristika bør der tages særlig hensyn til områderne i den 
yderste periferi for at afbøde for de meget negative følger, som skyldes deres isolation og 
naturbetingede forhold. Rådet har godkendt en finansiel støtteordning for 2008 med et beløb 
på 15 mio. EUR, som ikke svarer til de 17 mio. EUR, som Europa-Parlamentet vedtog, og 
derfor bør dette beløb genopføres. Den nuværende lovgivningsramme skal også tilpasses for 
at afspejle denne forhøjelse.

Havpolitik er en af EU strategiske målsætninger. Formålet er, at de forskellige initiativer 

                                               
1 Særberetning nr. 7/2007 om de kontrol-, inspektions- og sanktionssystemer, der skal sikre, at reglerne om 
bevarelse af Fællesskabets fiskeressourcer overholdes, med Kommissionens svar. Den Europæiske Unions 
Tidende C 317 af 28.12.2007.
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inden for søtransport, turisme, fiskeri, miljø, bevarelse af naturressourcer, forskning og 
udvikling bør samordnes og skabe en multiplikatoreffekt med henblik på at udvikle EU's 
havpolitik.

Man bør skabe betingelserne for udviklingen af denne nye integrerede politik for havmiljøet. 
Dette indebærer, at de tilsvarende finansielle ressourcer, som skal bruges til at iværksætte 
forberedende initiativer bør stilles til rådighed, for at man kan fortsætte med at gennemføre 
allerede igangsatte forberedende foranstaltninger vedrørende havpolitik og pilotprojektet 
vedrørende netværker og bedste praksis i forbindelse med havpolitik. Det er derfor særdeles 
hensigtsmæssigt, at de relevante budgetposter er blevet opført i 2009-budgettet for dermed at 
sikre, at disse initiativer ikke vil blive blokeret i 2009.

Ordføreren giver i denne forbindelse for sin bekymring over, at EU's nye havpolitik kunne 
udvikle sig til gene for den fælles fiskeripolitiks eksisterende prioriterede områder i det 
omfang, at den vedrører deres respektive finansiering over budgettet. Det er ikke 
tilstrækkeligt med 6 mio. EUR for det andet år af gennemførelsen af både den forberedende 
foranstaltning (4,1 mio. EUR) og pilotprojektet (1,9 mio. EUR) til at dække alle aspekter af 
igangsættelsen af EU's nye havpolitik. Dette kræver i fremtiden passende finansiering fra 
mere end en budgetpost.

FORSLAG

Udvalget for Fiskeriudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over forslagene til budgettet for fiskeri og havpolitik i 2009 til trods for, at de 
midler, som blevet vedtaget under de finansielle overslag 2007-2013, ikke er tilstrækkelige 
til at imødekomme fiskerisektorens behov i en tid med fortsat krise i sektoren, som er 
karakteriseret ved øgede udgifter, navnlig til brændstof, mindre fangster og mindre 
indkomster;

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til hasteforanstaltninger, der skal bidrage 
til at sikre overlevelsen for fiskere og de segmenter af den europæiske fiskeflåde, der er 
hårdest ramt, i overensstemmelse med denne beslutning;

3. glæder sig over fortsættelsen af den forberedende foranstaltning vedrørende havpolitik og 
pilotprojektet vedrørende netværker og bedste praksis i forbindelse med havpolitik i 2009-
budgettet, og at det dermed sikres, at disse initiativer ikke vil blive blokeret i 2009;

4. er bekymret over nedskæringerne i bevillingerne, som skal bruges til at medfinansiere 
kontrolforanstaltninger, som gennemføres af medlemsstaterne; mener, at den fælles 
fiskeripolitik kun kan behørigt gennemføres, hvis medlemsstaterne fuldt ud overholder 
deres forpligtelser til fiskerikontroller;

5. er bekymret over, at EU's nye havpolitik kunne udvikle sig til gene for den fælles 
fiskeripolitiks eksisterende prioriterede områder i det omfang, at den vedrører deres 
finansiering over budgettet; mener, at de foreslåede midler ikke er tilstrækkelige til at 
dække alle aspekter af igangsættelsen af EU's nye havpolitik; mener, at denne politik i 
fremtiden vil kræve passende finansiering fra mere end en budgetpost.
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