
PA\862446SV.doc PE462.610v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Fiskeriutskottet

2011/2020(BUD)

20.6.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från fiskeriutskottet

till budgetutskottet

över parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2012 med 
rådets ändringar – alla avsnitt
(2011/2020(BUD))

Föredragande: Britta Reimers



PE462.610v01-00 2/4 PA\862446SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\862446SV.doc 3/4 PE462.610v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Fiskeriutskottet är medvetet om att förslaget till budget för 2012 bör ses mot bakgrund av 
medlemsstaternas aktuella strävan att minska de offentliga utgifterna. Kommissionens förslag 
till budget syftar – enligt kommissionen själv – till att stödja investeringar och ekonomisk 
återhämtning. Därför bör det ånyo bekräftas att fiskeripolitiken är av avgörande betydelse för 
ekonomin i ett mycket stort antal regioner, livsmedelstryggheten i Europa, den sociala 
sammanhållningen samt förvaltningen av akvatiska ekosystem. EU måste med andra ord 
fortsätta att ekonomiskt stödja fiskerisektorn och bidra till att öka dynamiken och den 
ekonomiska och sociala effektiviteten inom fisket.  

Under 2012 kommer man att vidta de första åtgärderna som hänger samman med reformen av 
den gemensamma fiskeripolitiken och reformen av den integrerade havspolitiken. Man bör 
därvid undvika att åtgärder inom ramen för den integrerade havspolitiken finansieras på 
bekostnad av anslag avsedda för den gemensamma fiskeripolitiken och andra traditionella 
politikområden inom fiskerisektorn. I förslaget till budget för avdelning 11, avsnitt III, 
betonas i detta avseende kommissionens ansträngningar att hålla fast vid nivån på 
betalningsbemyndigandena (som rentav ökat en aning om man beaktar reserverna). Det är 
emellertid beklagligt att budgetanslagen för kontroll (11.08) kraftigt minskas (en minskning 
på 16,92 procent i betalningsbemyndiganden). Genom antagna betalningsbemyndiganden 
kommer fiskeriutskottet att vara uppmärksamt på arbetsprogrammet för GD Havsfrågor och 
de lagförslag som avser reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. 

FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att behålla samtliga 
betalningsbemyndiganden för fiskerisektorn på samma nivå som senaste år. 

2. Europaparlamentet uttrycker sin förvåning över de stora belopp som begärts för reserven 
och kräver att rättsakterna ska antas på vederbörligt sätt för att optimera utnyttjandet av 
dessa belopp, särskilt när det gäller rättsakter som berör internationella fiskeavtal.

3. Europaparlamentet välkomnar ökningen av betalningsbemyndigandena för 
fiskemarknaderna (11.02) och för Europeiska fiskerifonden (11.06), men påpekar att om 
åtagandebemyndigandena för marknaderna förnyas på samma nivå kommer detta att ha en 
negativ inverkan på möjligheterna att fullt ut stödja fiskerisektorn under de kommande 
åren. Dessutom bör man också beakta det gradvisa införandet under 2012 av 
observationsorganet för marknadspriser på fiskeriprodukter, för vilket kommissionen 
förbundit sig att lägga fram ett förslag till rättslig grund.  

4. Europaparlamentet beklagar kommissionens förslag till allmän minskning av åtagande-
och betalningsbemyndigandena för kontroll och genomförande av den gemensamma 
fiskeripolitiken, särskilt när det gäller ekonomiska bidrag till medlemsstaterna. 
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Kommissionen måste agera mer aktivt för att underlätta och främja utnyttjandet av dessa 
anslag.

5. Trots detta välkomnar Europaparlamentet ökningen av anslagen för gemenskapens 
kontrollorgan för fiske vars ansträngningar ska stödjas och främjas. 

6. Europaparlamentet konstaterar att anslagen för de politikområden som rör bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av levande akvatiska resurser (11.07) överlag är oförändrade, 
men begär att kommissionen, mot bakgrund av genomförandet av 2010 års budget, i högre 
grad utnyttjar de anslag som ursprungligen ställts till dess förfogande.

7. Europaparlamentet noterar att man skapat en budgetpost för den integrerade havspolitiken, 
men konstaterar att de anslag som föreslås inte är tillräckliga för att uppnå de viktigaste 
målen för denna nya politik. Parlamentet bekräftar ånyo att finansieringen av den 
integrerade havspolitiken under inga omständigheter får ske på bekostnad av de historiska 
budgetanslag som är avsedda för den gemensamma fiskeripolitiken, och att man bör 
försöka uppnå en lämplig balans i utnyttjandet av reservanslagen i rubrikerna 1 och 2 i den 
fleråriga budgetramen.  

8. Europaparlamentet motsätter sig med kraft de stora nedskärningar som gjorts av medlen 
till fiskerisektorn i rådets ståndpunkt om 2012 års budget. Parlamentet beklagar att rådet 
är berett att drastiskt minska unionens anslag till denna sektor vars resurser är smärtsamt 
otillräckliga med beaktande av utmaningarna för hela samhället. 

9. Europaparlamentet uppmärksammar rådet på att en minskning av de ekonomiska 
resurserna inom denna sektor kommer att omöjliggöra en hållbar utveckling av fisket i 
Europa.  Parlamentet påpekar att EU också har en avgörande roll när det gäller att främja 
ett hållbart fiske på det globala planet. Parlamentet konstaterar att det olagliga, 
orapporterade och oreglerade fisket utan extra anslag för kontroll kommer att fortsätta att 
undergräva EU-yrkesfiskarnas enorma ansträngningar, vilket i sin tur är ett hinder för en 
väl fungerade inre marknad.     

10. Europaparlamentet uppmanar rådet att ompröva sin ståndpunkt när det gäller nivån på 
betalnings- och åtagandebemyndigandena i fråga om samtliga budgetposter under 
avdelning 11, särskilt de som rör Europeiska fiskerifonden.  


