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FORSLAG

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

1. minder om, at der er behov for passende finansielle foranstaltninger for at sikre en 
levedygtig fiskerisektor, påpeger, at målene for den fælles fiskeripolitik kun kan opnås, 
hvis der stilles tilstrækkelige midler til rådighed; påpeger, at dette budget er 
koncentreret i sektion III og afsnit 11 "Maritime anliggender og fiskeri"; minder om, at 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og de obligatoriske bidrag til regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer og aftaler om bæredygtigt fiskeri tegner sig for 
størstedelen af budgettet;

2. understreger, at der bør findes en balance mellem miljømæssige prioriteter og social og 
økonomisk stabilitet for at opnå en bæredygtig blå økonomi, navnlig for lokalsamfund, 
der afhænger af kystfiskeri af mindre omfang;

3. understreger, at den fælles fiskeripolitiks centrale mål bør skabe balance mellem 
levedygtigheden af en sektor, der har strategisk betydning for Den Europæiske Union, 
og behovet for at bevare de marine økosystemer ved at udvikle økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtigt fiskeri;

4. mener, at der er gjort en stor indsats for at øge den solide videnskabelige viden om 
havets biologiske ressourcer, men er af den opfattelse, at vi til trods for den øgede viden 
stadig er langt fra at opnå den optimale viden for at kunne foretage en passende 
vurdering; mener derfor, at EU-midlerne bør forhøjes både for så vidt angår de 
internationale forskningsorganisationer og medlemsstaternes videnskabelige 
forskningsorganisationer med henblik på at forbedre evalueringen af bestandene 
yderligere og styrke viden om havmiljøet, navnlig gennem en undersøgelse af 
indvirkningen af klimaændringer og forurening på fiskeressourcerne; mener mere 
generelt, at det er nødvendigt at tilskynde fiskerne til at bidrage til viden om havmiljøet, 
og der bør til dette formål ydes støtte til måleinstrumenter om bord på fartøjerne;

5. påpeger, at mere end halvdelen af tilførslen af fiskevarer til EU kommer fra 
internationale farvande og fra eksklusive økonomiske zoner i tredjelande; understreger, 
at EU's fremme af bæredygtigt fiskeri i tredjelandes farvande er afgørende for EU-
flåden og for velstanden i EU's og tredjelandenes kystsamfund, for bevarelsen af 
fiskeressourcerne og havmiljøet, udviklingen af lokale industrier, beskæftigelse, der er 
affødt af fiskeri, forarbejdning og handel, og fiskeriets bidrag til fødevaresikkerheden; 
minder om den strategiske betydning af partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri og 
i bredere forstand den eksterne dimension af den fælles fiskeripolitik; mener, at der skal 
kalkuleres med tilstrækkelige og pålidelige budgetmidler i det årlige budget for 2020, 
og at det aktuelle budget ikke bør reduceres, med henblik på at opfylde forpligtelserne i 
den internationale fiskeriaftale og sikre Unionens deltagelse i regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer;

6. minder om, at Unionen er deltagende part i internationale aftaler såsom Parisaftalen og 
FN's mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål 14 om bevarelse og bæredygtig brug af 
verdens have og deres ressourcer med henblik på bæredygtig udvikling, og at den skal 
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overholde sine forpligtelser, når den udvikler sine politikker, herunder den fælles 
fiskeripolitik;

7. minder om, at et af den fælles fiskeripolitiks mål er at bidrage til at sikre Unionens 
fødevaresikkerhed; minder om, at en væsentlig del af de fiskevarer, der forbruges i 
Unionen, er importerede varer; understreger, at akvakultur er ved at blive et vigtigt 
element i at nå dette mål og mindsker Unionens afhængighed af at importere fiskevarer;

8. understreger, at der i budgettet for 2020 bør lægges særlig vægt på de afsatte finansielle 
ressourcer, der er nødvendige for at støtte fiskerisektoren, mens landingsforpligtelsen 
gennemføres;

9. gentager betydningen af kystfiskeriflåden og den ikkeindustrielle fiskerflåde; 
understreger, at denne sektor repræsenterer næsten 75 % af alle de fiskerfartøjer, der er 
registreret i Unionen, og tegner sig for næsten halvdelen af al beskæftigelse i 
fiskerisektoren og dermed er en vigtig faktor, ikke blot økonomisk, men også socialt, i 
talrige kystsamfund; bemærker, at erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af mindre 
omfang er afhængige af sunde fiskebestande til deres primære indtægtskilde;

10. understreger betydningen af fiskeriets sociale og økonomiske dimension for 
lokalsamfundene og for visse maritime regioner, såsom kyst- og øområder, der er 
særligt afhængige af fiskeri; minder om, at fiskerivirksomheder i disse regioner ofte 
pålægges yderligere omkostninger og lider under permanente naturbetingede ulemper 
og derfor bør modtage supplerende støtte;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at hjælpe lokalsamfund, der er 
afhængige af fiskeri, med at diversificere deres økonomier til andre maritime aktiviteter 
som f.eks. turisme, bevaring af havmiljøet, dataindsamling og forskning og til at hjælpe 
dem med at øge værdien af deres fiskeriaktiviteter ved for eksempel at give de 
nødvendige incitamenter;

12. bemærker, at vedtagelsen af de nuværende flerårige planer og gennemførelsen af nye 
tekniske foranstaltninger, der skal bidrage til at opnå bæredygtigt fiskeri, forudsætter en 
robust kontrolpolitik, der er understøttet af tilstrækkelige midler;

13. minder med henblik på at opretholde tilstrækkelig bæredygtighed om den afgørende 
betydning, som sociale og økonomiske foranstaltninger har med hensyn til at ledsage 
forvaltningsafgørelser om begrænsning af fiskeriaktiviteter;

14. fremhæver, at EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) spiller en afgørende rolle med 
hensyn til koordineringen og gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, og at 
finansieringen derfor bør holdes på det nuværende niveau;

15. fremhæver problemet med plasthavaffald; mener, at der bør ydes en yderligere indsats, 
og at der bør sørges for tilstrækkelige midler til at sikre gennemførelse af de relevante 
regler om mindskning af plastprodukters indvirkning på havet;

16. henleder opmærksomheden på Det Forenede Kongeriges nuværende hensigt om at 
forlade Unionen, hvilket vil indvirke på gennemførelsen af EHFF for 2014-2020; 
påpeger, at "brexit" vil betyde, at det er af allerstørste vigtighed at få etableret en ny 
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finansiel budgetramme for perioden 2021-2027; mener, at det kræver en højere grad af 
yderligere fleksibilitet i EU-budgettet at håndtere en sådan situation; bemærker, at 
brexit under ingen omstændigheder må føre til en mindskning af midlerne for så vidt 
angår den nuværende EHFF (2014-2027); anmoder derimod om, at budgettet for 2021-
2027 øges, således at de erhvervsdrivende sættes i stand til at tackle de alvorlige 
konsekvenser af brexit;

17. understreger, at gennemførelsesgraden for EHFF for perioden 2014-2020 seks år efter 
vedtagelsen af den nuværende fond er meget lav, og at Kommissionen og 
medlemsstaterne skal fremskynde forvaltnings- og kontrolprocesserne og lette de 
administrative byrder for at sikre passende og rettidige fordele for sektoren;

18. henleder opmærksomheden på behovet for at øge finansieringen til de rådgivende råd i 
betragtning af deres større forpligtelse i henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 for så vidt angår regionaliseringsolitikker, der har en mere fremtrædende 
plads i de flerårige forvaltningsplaner og i den nye forordning om "tekniske 
foranstaltninger";

19. minder om den rolle, som fiskerne spiller som "havets vogtere", og opfordrer 
Kommissionen til at øremærke passende finansiering til foranstaltninger, der fremmer 
en kombination af fiskeri og miljøbevaringsaktiviteter såsom at indsamle plast i havet, 
at udtage vandprøver eller at have forskere med om bord og dermed yderligere 
reducerer indvirkningen på bestandene.
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