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FORSLAG

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

Overordnet vurdering

A. understreger den begrænsede karakter af den foreslåede flerårige finansielle ramme for 
2014-2020, som endda udgør en relativ formindskelse i forhold til den flerårige finansielle 
ramme for 2007-2013; mener, at krisen ikke kan være noget argument for at sænke EU's 
budget men tværtimod øger nødvendigheden af at råde over et væsentligt styrket solidt 
budget, der gør det muligt at nå Unionens politiske målsætninger, herunder at støtte vækst 
og beskæftigelse og virkeliggøre princippet om økonomisk og social samhørighed inden 
for rammerne af Europa 2020-strategien; går derfor ind for, at Rådet ændrer 
Kommissionens forslag om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 i denne 
henseende;

Generelle spørgsmål vedrørende fiskerisektoren

B. erindrer om, at fiskeressourcerne udgør et offentligt gode af vital betydning for den 
globale fødevaresikkerhed; påpeger, at fiskeri- og akvakultursektoren og hertil knyttede 
aktiviteter ofte er den primære kilde til indtægter og varig beskæftigelse i bl.a. 
kystområder, på øer og i fjerntliggende regioner; understreger, at den reformerede fælles 
fiskeripolitik bør forfølge de sociale, økonomiske og miljømæssige målsætninger, som 
skal nås gennem tilstrækkelig bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne og ved at 
modvirke den økonomiske og sociale afmatning, der rammer utallige kystsamfund, idet 
beskæftigelsen styrkes, og levevilkårene for de lokale befolkninger forbedres, og idet 
opmærksomheden i særlig grad rettes mod den ikke-industrielle fiskerisektor, der har 
behov for tilstrækkelige finansielle ressourcer efter 2013; anerkender behovet for øget 
samordning med samhørighedspolitikken;

C. konstaterer, at der i forslaget til flerårig finansiel ramme 2014-2020, der er indeholdt i 
Kommissionens meddelelse "et budget for Europa 2020", er fastlagt en samlet vejledende 
bevilling på 6 685 millioner euro til fiskeri og maritime spørgsmål i faste 2011-priser 
(EMFF, markedsforanstaltninger + partnerskabsrammeaftaler + RFFO (regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer)), hvilket repræsenterer et årligt gennemsnit på 955 
millioner euro; minder om, at der for 2013, det sidste år for den nuværende flerårige 
finansielle ramme, er der afsat 984 millioner euro; konstaterer med bekymring, at de 
beløb, der var afsat til de enkelte år i perioden for den flerårige finansielle ramme 2014-
2020, generelt er lavere end det budget, der var fastsat for 2013 i den nuværende flerårige 
finansielle ramme; minder om, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 8. juni 20111

"Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, 
bæredygtigt og inklusivt Europa" slog til lyd for en forøgelse af midlerne til den næste 
FFR på mindst 5 % i forhold til 2013-niveauet;

D. understreger, at visse af de politiske målsætninger, som Kommissionen foreslår, kræver 
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flere finansielle midler, uden hvilke der vil være risiko for, at målene ikke nås; minder 
om, at Kommissionens målsætninger navnlig går ud på at mindske afstanden i udvikling 
inden for innovation mellem fiskeri og andre økonomiske sektorer, at lette overgangen til 
mere miljøvenligt fiskeri med stop for udsmidning og med kun ringe konsekvenser for de 
marine økosystemer, at sikre levedygtigheden af de samfund ved kysterne, der er 
afhængige af fiskeri, og at fremme diversificeringen;

E. påpeger, at fiskerisektoren i lighed med landbrugssektoren er særlig sårbar over for kriser; 
anbefaler, at der derfor ligesom for landbrugssektoren bør skabes særlige 
støttemekanismer, der kan tages i brug i nødsituationer, såsom i tilfælde af 
naturkatastrofer, tvungent fiskeristop forårsaget af planer til genoprettelse af 
fiskebestandene eller pludselig indskrænkning af adgangen til væsentlige 
produktionsfaktorer; 

F. understreger, at uregelmæssigheder i forbindelse med fiskeriaktiviteter, der er bestemt af 
forskellige faktorer, herunder afhængighed af naturforhold, medfører, at det er nødvendigt 
at opretholde en tilstrækkelig finansiering af sektoren på både nationalt plan og EU-plan;

Spørgsmål vedrørende strukturfondene, herunder Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 
(EMFF)

G. mener, at den kommende fælles strategiske ramme, der skal gælde for midler med delt 
forvaltning, herunder den kommende Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF), bør tage 
hensyn til, at disse finansieringsinstrumenter forfølger flere forskellige mål; minder om, at 
EMFF er en sektorspecifik fond, hvis tildelinger under ingen omstændigheder må afhænge 
af den økonomiske status for det geografiske område, hvor støttemodtageren opererer;

H. afviser udsigten til eventuel indførelse og/eller styrkelse af reglerne om makroøkonomisk 
konditionalitet i brugen af europæiske midler; mener, at de lande, der har de største 
finansielle vanskeligheder og de svageste økonomier, ikke må straffes dobbelt ved, at de 
kun får begrænset adgang til midler, der er afgørende for deres genoprettelse og udvikling, 
hvilket ville bringe samhørighedsprincippet i fare;

I. påpeger betydningen af EMFF i perioden 2014-2020, idet dette er det vigtigste instrument 
til finansiering af den fremtidige fælles fiskeripolitik; understreger, at de nye politikker, 
målsætninger eller prioriteter, der har betydning for havene, skal modtage tilstrækkelige 
finansielle midler; er imod, at finansieringen af nye prioriteter, målsætninger eller 
politikker - såsom den integrerede havpolitik - sker på bekostning af midler, der er 
nødvendige for fiskeripolitikken;

J. går ind for en forenkling af adgangen til de midler, der er underlagt delt forvaltning, 
herunder EMFF, hvilket vil gøre livet lettere for modtagerne og de kompetente nationale 
myndigheder og fremme den fuldstændige udnyttelse af de disponible midler; mener, at 
projekter med integrerede løsninger, der i videst muligt omfang er til gavn for alle 
kystsamfund, bør prioriteres højere end projekter, der kun er til gavn for et begrænset 
antal aktører;

K. udtrykker sin bekymring med hensyn til en eventuel afvikling af de offentlige 
instrumenter for regulering af markederne for fiskeriprodukter og akvakulturprodukter, 
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der eksisterer i dag; kræver en styrkelse af bidraget fra den fælles markedsordning for 
fiskeriprodukter og akvakulturprodukter for at sikre højere indkomster i sektoren, 
markedernes stabilitet, bedre afsætning af fiskeriprodukterne og en forhøjelse af denne 
sektors merværdi, hvorfor den fælles markedsordning bør tildeles med passende 
finansielle midler hertil;

L. er fortaler for at koordinere de eksisterende instrumenter, navnlig på det finansielle 
område, for at løse de specifikke problemer inden for ikke-industrielt fiskeri og i de 
kystsamfund, der er mest afhængige heraf; understreger, at den videnskabelige forskning 
på fiskeriområdet udgør et væsentligt redskab til en korrekt fiskeriforvaltning, som er 
nødvendigt for at fastslå, hvilke faktorer der er bestemmende for udviklingen i 
fiskeressourcerne, for at foretage en kvantitativ vurdering heraf og udvikle modeller, der 
gør det muligt at forudsige udviklingen i bestandene, og også for at forbedre 
fiskeredskaber, fartøjer samt fiskernes arbejds- og sikkerhedsforhold; slår derfor til lyd for 
en styrket finansiering af fiskeriforskningen på miljøområdet samt det sociale og 
økonomiske område;

N. anser det for absolut nødvendigt, at man forbedrer indsamling, behandling og 
tilrådighedsstillelse af biologiske data for at garantere en forvaltningspolitik, der virkelig 
er baseret på viden; finder det nødvendigt, at EU's deltagelse i finansieringen på dette 
område forhøjes, idet den højest tilladelige medfinansieringssats forhøjes fra de 
nuværende 50 % til mindst 75 %;

O. mener, at de biologiske fiskestop er et vigtigt redskab til bevarelse af fiskeressourcerne, 
som har vist sig at være effektivt, og at det er et væsentligt instrument for en bæredygtig 
forvaltning af visse former for fiskeri; anerkender, at indførelsen af biologiske 
lukningsperioder i fiskeriet under visse kritiske faser i fiskenes livscyklus gør det muligt at 
sikre en udvikling af fiskebestandene, der er forenelig med opretholdelse af fiskeriet uden 
for lukningsperioderne; anmoder derfor om, at der indføres en mulighed for at yde 
finansiel kompensation til fiskerne under disse perioder med inaktivitet;

P. understreger, at den nuværende udvikling inden for akvakultur i Europa gør det 
nødvendigt at øge F&U-aktiviteterne på dette område, hvilket gør det muligt fuldt ud at 
udnytte de mange muligheder inden for denne sektor og på samme tid overvinde visse af 
dens begrænsninger, idet der bidrages til forbedring af dens bæredygtighed;

Regionerne i den yderste periferi

Q. minder om fiskerisektorens betydning i samfundsøkonomisk henseende for beskæftigelsen 
og i forbindelse med fremme af den økonomiske og sociale samhørighed i regionerne i 
den yderste periferi, der er karakteriseret af økonomier med vedvarende strukturelle 
vanskeligheder og få muligheder for økonomisk diversificering; mener, at det er 
nødvendigt at bibeholde og øge fællesskabsstøtten til fiskerisektoren i regionerne i den 
yderste periferi, navnlig gennem programmet for kompensation for meromkostninger i 
forbindelse med afsætning af bestemte fiskeriprodukter fra visse regioner i den yderste 
periferi ("POSEI-fiskeri"); mener i denne forbindelse, at dette program skal være af 
ubegrænset varighed, fordi beliggenhed i den yderste periferi er en permanent faktor; 
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beklager den kraftige nedskæring af den samlede finansiering til disse regioner, der er 
fastlagt i den flerårige finansielle ramme 2014-2020, på trods af at antallet af regioner i 
den yderste periferi, der er anerkendt af Unionen som sådanne, vil stige i løbet af de næste 
år, og kræver en væsentlig forhøjelse af disse midler;

Om forslaget til en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

R. opfordrer til, at den interinstitutionelle aftale i fuldt omfang vil inddrage Europa-
Parlamentet i processen med forhandling af de internationale fiskeriaftaler; kræver, at 
Europa-Parlamentets repræsentanter deltager med observatørstatus og på lige fod med 
medlemsstaternes repræsentanter under alle faser i forhandlingerne under hensyntagen til 
Parlamentets kompetencer på området for fiskeriaftaler;

Spørgsmål i forbindelse med den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

S. udtrykker sin bekymring over den relative ineffektivitet, der præger partnerskabsaftalerne 
på fiskeriområdet, hvad støtten til denne sektor i tredjelande angår; understreger, at de 
midler, der er afsat til understøttelse af denne sektor i overensstemmelse med 
Kommissionens afgørelser, absolut set er for begrænsede til at frembringe resultater; 
mener derfor, at der er behov for foranstaltninger for at vende denne situation og samtidig 
fremme effektiviteten af støtten til denne sektor og øge tredjelandenes muligheder for en 
bedre udnyttelse af disse midler.
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