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KORTFATTAD MOTIVERING

En gemensam fiskeripolitik för EU är ett oumbärligt verktyg för en hållbar fiskeriförvaltning 
på alla plan, dvs. miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Hittills har den gemensamma 
fiskeripolitiken inte lyckats ge de resultat som man hade förväntat sig, och kommissionen 
förespråkar en reform av den gemensamma fiskeripolitiken i syfte att råda bot på den 
pågående allvarliga minskningen av fiskbestånden, överkapaciteten inom fiskeflottan, den 
låga lönsamheten och den svaga ekonomiska återhämtningsförmågan för ett betydande antal 
flottor. Vissa delar av den gemensamma fiskeripolitiken måste omarbetas för att man ska 
kunna uppnå det övergripande målet att säkerställa sådana fiske- och 
vattenbruksverksamheter som skapar långsiktigt hållbara miljöförhållanden och bidrar till att 
trygga livsmedelsförsörjningen.

En moderniserad politik bör inriktas på att de marina biologiska resurserna utnyttjas så att 
fiskeresurserna kan bevaras på eller återställs till högre nivåer än de som kan producera ett 
maximalt hållbart uttag. Ett sådant system bör inrättas så fort som möjligt, eftersom det skulle 
medföra en övergripande förbättring av bestånden, vilket i sin tur skulle leda till ekonomiska 
och sociala framsteg. Samtidigt kommer en minskad andel oönskade fångster, ett stopp mot 
att kasta fångst överbord och minskad negativ inverkan på de marina ekosystemen, bl.a. 
genom utveckling av selektiva redskap, att bidra till god miljöstatus.

Lika tillträde till vatten bör förbli huvudprincipen för den gemensamma fiskeripolitiken.
Detsamma gäller bevarandet av marina biologiska resurser, som måste förbli den 
grundläggande pelare som är en förutsättning för att målen för den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna uppnås. Särskilt fleråriga förvaltningsplaner för utnyttjande av 
resurser på hållbara nivåer är av central betydelse för bevarandet. Vidare är det nödvändigt att 
bibehålla en grundläggande flottförvaltning med detaljerade övergripande tak för 
fiskekapaciteten per medlemsstat.

Den gemensamma fiskeripolitiken bör stödja en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling av vattenbruket. Ett hållbart vattenbruk kan potentiellt bidra till tryggad 
livsmedelsförsörjning, tillväxt och sysselsättning i kust- och landsbygdsområden, förutsatt att 
vattenbruket förvaltas så att den negativa inverkan på miljön minimeras. Stora framsteg kan 
göras om medlemsstaterna utgår ifrån unionens strategiska riktlinjer när de utarbetar sina 
nationella strategier för hållbar utveckling inom vattenbruket i förhållande till 
företagssäkerhet och tillträde till fiskevatten och områden. Att stödja det marina 
Natura 2000-nätet av skyddade områden är också synnerligen viktigt i detta sammanhang.
Vattenbrukets utveckling har en tydlig unionsdimension såtillvida att de strategiska val som 
görs på nationell nivå i en medlemsstat kan få effekter i grannländerna. Det är viktigt att var 
och en av medlemsstaterna får kännedom om vad övriga medlemsstater har för planer för 
utvecklingen av vattenbruket i framtiden.

Det sammanlagda belopp som avsatts för den gemensamma fiskeripolitiken (som finansieras 
genom Europeiska fiskerifonden) för nästa budgetperiod uppgår till 6,68 miljarder euro.

Föredraganden stöder de allmänna riktlinjerna för den föreslagna reformen.
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Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå att 
Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen och stöder de allmänna 
riktlinjerna i kommissionens förslag.

Budgetutskottet kommer att göra en detaljerad bedömning av budgetaspekterna i sitt yttrande 
över förslaget till förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden. Särskilt stöd för 
småskaligt fiske bör behandlas i det sammanhanget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet erinrar om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att det krävs tillräckliga 
ytterligare resurser i nästa fleråriga 
budgetram för att unionen ska kunna 
uppfylla sina nuvarande politiska 
prioriteringar och de nya uppgifter som 
föreskrivs i Lissabonfördraget samt 
reagera på oförutsedda händelser. 
Parlamentet uppmanar rådet – om det 
inte delar denna uppfattning – att tydligt 
ange vilka av dess politiska prioriteringar 
eller projekt som skulle kunna överges 
helt och hållet, trots deras dokumenterade 
europeiska mervärde.
______________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
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Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet framhåller att 
budgetkonsekvenserna av 
lagstiftningsförslaget endast är 
vägledande för den lagstiftande 
myndigheten och inte kan avgöras innan 
en överenskommelse uppnåtts om 
förslaget till förordning om den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020.
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