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KORT BEGRUNDELSE

Den fælles fiskeripolitik er uundværlig for Den Europæiske Union med henblik på at sikre 
bæredygtig forvaltning af fiskeriet i alle dets dimensioner, dvs. miljømæssigt, økonomisk og 
socialt. Indtil nu har den ikke givet de ventede resultater, og Kommissionen går ind for en 
reformeret fiskeripolitik for at undgå fortsat alvorlig udtynding af fiskebestandene, 
overkapacitet, lav rentabilitet og lav økonomisk fleksibilitet for et betragteligt antal flåder.
Derfor må nogle elementer reformeres for at opfylde den overordnede målsætning om at sikre 
fiskeri- og akvakulturaktiviteter, der giver bæredygtige miljømæssige vilkår på lang sigt og 
bidrager til forsyningssikkerheden med fødevarer.

En revideret politik bør sigte mod at udnytte de levende marine ressourcer på en sådan måde, 
at fiskebestandene genoprettes og bevares over de niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte. En sådan ordning bør etableres snarest muligt, og dette vil føre til en generel 
forbedring af bestandene, hvilket atter medfører betragtelige økonomiske og sociale 
forbedringer. På den anden side vil reducerede uønskede fangster, stop for udsmid og 
minimering af de negative konsekvenser for økosystemerne, bl.a. gennem udvikling af 
selektive redskaber, bidrage til en god miljøstatus.

Lige adgang til farvandene bør forblive et nøgleprincip i den fælles fiskeripolitik, lige som 
bevarelsen af de levende marine ressourcer, som må forblive en bærende søjle i forbindelse 
med at opfylde den fælles fiskeripolitiks mål. Navnlig flerårige forvaltningsplaner med 
henblik på at styre udnyttelsen af ressourcerne på bæredygtige niveauer er et nøgleprincip for 
bevarelsen. Desuden kræves der grundlæggende flådeforvaltning med detaljerede generelle 
fiskerikapacitetslofter for de enkelte medlemsstater.

Den fælles fiskeripolitik bør understøtte en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig 
udvikling af den bæredygtige akvakultursektor. Bæredygtig akvakultur har potentiale til at 
bidrage til forsyningssikkerheden med fødevarer samt til vækst og beskæftigelse i kyst- og 
landområderne, forudsat at den forvaltes behørigt med henblik på at minimere skaderne på 
miljøet. Der kan virkelig gøres fremskridt, når medlemsstaterne på grundlag af EU's 
strategiske retningslinjer udarbejder nationale strategiske planer for fremme af en bæredygtig 
udvikling af akvakultur, nemlig for så vidt angår sikkerheden i erhvervet og adgang til 
farvande og områder. Støtte til det marine Natura 2000-net af beskyttede områder er også en
vital investering i denne forbindelse. Udbygningen af akvakultur har en tydelig EU-
dimension, idet strategiske valg, der træffes på nationalt plan, kan indvirke på denne 
udbygning i nabomedlemsstaterne. Det er helt afgørende, at medlemsstaterne kan få kendskab 
til, hvad andre medlemsstater har af planer for den fremtidige udbygning af akvakultur.

Det samlede beløb afsat til den fælles fiskeripolitik (finansieret gennem Fiskerifonden) for 
næste finansieringsperiode er EUR 6,68 mia.

Ordføreren støtter de generelle linjer i den foreslåede reform.

******
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Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at 
Europa-Parlamentet i sin førstebehandlingsholdning støtter de generelle linjer i Kommissionens 
forslag.

Budgetudvalget vil give en detaljeret evaluering af budgetaspekterne i sin udtalelse om 
forslaget til forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. I denne forbindelse bør 
spørgsmålet om særlig finansiering af ikke-industrielt fiskeri tages op.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. erindrer om sin beslutning af 8. juni 
2011 om "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme (FFR) for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR for at sætte Unionen i 
stand til at leve op til sine nuværende 
politiske prioriteringer og udføre de nye 
opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt til at reagere på 
uforudsete begivenheder; opfordrer Rådet 
til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteringer eller projekter, 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi;
______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. påpeger, at forslagets anslåede 
finansielle virkninger kun er vejledende 
for lovgivningsmyndigheden, og at de 
finansielle virkninger først kan fastsættes 
endeligt, når der er opnået enighed om 
forslaget til forordning om den flerårige
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finansielle ramme for 2014-2020;
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