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KORT BEGRUNDELSE

Fiskeriudvalget er klar over, at forslaget til budget for 2012 kommer på et tidspunkt, hvor 
medlemsstaterne må føre en mere tilbageholdende offentlig udgiftspolitik. Kommissionens 
budgetforslag støtter efter eget udsagn investeringer og økonomisk opsving. I den forbindelse 
skal det gentages, at fiskeripolitikker fortsat er centrale elementer for økonomien i mange 
regioner, fødevaresikkerheden i Europa, den sociale samhørighed og forvaltningen af 
vandøkosystemer. Den Europæiske Union skal således fortsætte sine udgifter på disse 
områder og handle for at forbedre dynamikken og den økonomiske og sociale effektivitet 
inden for fiskeriet.

2012 vil være et år præget af de indledende skridt i forbindelse med reformen af den fælles 
fiskeripolitik og den integrerede havpolitik. I den forbindelse er det nødvendigt at forhindre, 
at finansiering af aktioner som følge af den integrerede havpolitik sker på bekostning af de 
midler, der afsættes til den fælles fiskeripolitik og andre traditionelle politikker inden for 
fiskeriet. I denne sammenhæng fremhæver budgetforslaget i afsnit 11, sektion III, 
Kommissionens bestræbelser på at opretholde betalingsbevillinger til at betale lidt højere, når 
der tages højde for de forbehold. Men det er uheldigt, at der er foretaget en betragtelig 
nedskæring (mindre end 16,92 % i betalingsbevillinger) i det budget, der er afsat til kontrol 
(11.08). Gennem de vedtagne betalingsbevillinger vil Fiskeriudvalget være opmærksomme på 
arbejdsprogrammet for Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri og 
lovgivningsmæssige forslag til reform af den fælles fiskeripolitik.

FORSLAG

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

1. glæder sig over Kommissionens indsats for at fastholde de samlede betalingsbevillinger 
afsat til fiskeri på samme niveau som det foregående år;

2. er overrasket over de høje betalingsbevillinger, der anmodes opført i reserven, og anmoder 
om, at lovgivningsteksterne indledes behørigt for at optimere anvendelsen af disse beløb, 
især hvad angår lovgivning i forbindelse med internationale fiskeriaftaler;

3. glæder sig over stigningen i betalingsbevillinger afsat til fiskerimarkeder (11.02) og Den 
Europæiske Fiskerifond (EFF) (11.06), men bemærker, at videreførelsen af 
betalingsbevillinger på samme niveau til markederne hæmmer chancerne for fuldt ud at 
støtte sektoren i de kommende år; gør opmærksom på, at det også er nødvendigt at tage 
hensyn til den gradvise oprettelse i 2012 af overvågningscenteret for markedspriser på 
fiskerivarer, for hvilket Kommissionen har forpligtet sig til at stille forslag om et 
retsgrundlag;

4. beklager det samlede fald i forpligtelses- og betalingsbevillinger til kontrol og 
gennemførelse af den fælles fiskeripolitik som foreslået af Kommissionen, navnlig hvad 
angår de finansielle bidrag til medlemsstaterne; mener, at Kommissionen bør handle mere 
aktivt for at lette og fremme brugen af bevillinger;
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5. glæder sig dog over de foreslåede forhøjede bevillinger til EF-Fiskerikontrolagenturet, 
hvis indsats bør støttes og fremmes;

6. bemærker, at bevillinger til politikker i forbindelse med bevarelse, forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer (11.07) generelt er stabile, men anmoder i 
betragtning af gennemførelsen af 2010-budgettet Kommissionen om at gøre større brug af 
de oprindelige bevillinger, der er stillet til rådighed;

7. noterer sig oprettelsen af en budgetpost dedikeret til den integrerede havpolitik, men 
konstaterer, at de foreslåede bevillinger ikke er tilstrækkelige til at dække de vigtigste mål 
for denne nye politik; bekræfter, at finansieringen af den integrerede havpolitik på ingen 
måde må ske på bekostning af historiske budgetbevillinger for den fælles fiskeripolitik, og 
at der bør findes en balance mellem anvendelsen af midler i reserven til udgiftsområde 1 
og 2 i den flerårige finansielle ramme;

8. afviser på det bestemteste de kraftige nedskæringer af bevillingerne til fiskerikapitlet i 
Rådets holdning til budgetforslaget for 2012; beklager, at Rådet er indstillet på at foretage 
en drastisk nedskæring af fællesskabsbevillingerne til denne sektor, som har akut behov 
for midler på grund af risikoen for samfundet som helhed;

9. henleder Rådets opmærksomhed på, at nedskæringen i de finansielle ressourcer i denne 
sektor aldrig vil tillade en bæredygtig udvikling af europæisk fiskeri; gør opmærksom på, 
at EU også spiller en afgørende rolle for at fremme bæredygtigt fiskeri på verdensplan; 
bemærker, at uden yderligere ressourcer til kontrol vil ulovligt, urapporteret og ureguleret 
fiskeri fortsætte med at underminere den enorme indsats, som fiskerne i EU har gjort, og 
at dette udgør en hindring for et velfungerende marked;

10. opfordrer Rådet til at genoverveje sin holdning til niveauet for betalinger og forpligtelser 
på alle poster vedrørende afsnit 11, og især Den Europæiske Fiskerifond.


