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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 de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af fiskeri, akvakultur 
og maritime anliggender; understreger deres centrale rolle i udviklingen af den blå 
økonomi og deres aktive bidrag til kystområdernes udvikling og dynamik;

2. fastholder, at der i Unionens budget for 2021 bør afsættes tilstrækkelige forpligtelses- 
og betalingsbevillinger til at opfylde den fælles fiskeripolitiks finansieringsbehov, 
såsom opnåelse af en maksimal bæredygtig fangst (MSY) og landingsforpligtelsen, 
samt til de udfordringer, som sektoren står overfor som f.eks. brexit og 
generationsskifte; mener, at det, hvis fiskeri- og akvakulturindustrien skal forblive 
bæredygtig på lang sigt, er nødvendigt at øge bevillingerne til disse industrier samt til 
beskyttelse og genopretning af marine økosystemer; mener, at budgettet og politikkerne 
for disse sektorer bør hjælpe sektorerne med at bidrage til Unionens nye mål, navnlig 
dem, der er fastsat i den grønne pagt, den nye industristrategi, fra jord til bord-strategien 
og EU's biodiversitetsstrategi for 2030; er af den opfattelse, at bevarelsen af 
fiskerisektorens konkurrenceevne bør gå hånd i hånd med opnåelsen af disse mål, 
hvorfor ethvert forslag bør underkastes en konsekvensanalyse for fiskerisektoren;

3. insisterer på, at 2021 bliver et afgørende år for gennemførelsen af fiskerimålene under 
den grønne pagt, og at dette forhold alene vil kræve en betydelig forhøjelse af det 
budget, der er afsat til EHFF for dette år; minder om, at den usikkerhed, som er 
forbundet med covid-19-krisen, også kræver øget finansiering; beklager derfor de 
manglende ambitioner i Kommissionens forslag og i Rådets holdning til det 2021-
budget, der er afsat til EHFF; opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage hensyn til 
alle disse faktorer og til at styrke deres holdning i væsentlig grad;

4. understreger vigtigheden af at rette op på de økonomiske og sociale skader forårsaget af 
covid-19-pandemien, som har ramt hele fiskeri- og akvakultursektoren i hele 
forsyningskæden for fisk og skaldyr, herunder forarbejdningsvirksomheder, 
detailhandlere og distributører, hårdt;  mener, at den alvorlige sundhedssituation og dens 
konsekvenser kræver en ny "hjælpepakke" til at supplere de tidligere og anvendelse af 
nye ekstraordinære og umiddelbart tilgængelige finansielle ressourcer, da pandemien og 
dens økonomiske og sociale virkninger ikke blot forsvinder;

5. minder om, at fiskerisektoren, navnlig de små kystfiskerfartøjer, da nedlukningen var på 
sit højeste på grund af covid-19-pandemien, fortsatte med at opretholde den 
regelmæssige forsyning af lokale markeder, hvilket sikrede Unionens borgere adgang til 
sunde marine fødevarer, navnlig i isolerede kystområder og regioner, hvor 
forsyningskæderne var hæmmet af logistiske begrænsninger;

6. glæder sig over de foranstaltninger, som Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget for 
at ændre forordning (EU) nr. 508/2014 og (EU) nr. 1379/2013 for så vidt angår 
specifikke foranstaltninger til afbødning af de økonomiske og sociale virkninger af 
covid-19-udbruddet i fiskeri- og akvakultursektoren; mener, at Kommissionen i realtid 
skal vurdere udviklingen i den sundhedsmæssige og økonomiske situation og i givet 
fald overveje at forlænge disse foranstaltninger til efter den 31. december 2020 i 
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tilfælde af en fortsat pandemi; mener, at Kommissionen bør etablere et system til 
overvågning af disse foranstaltninger for at sikre en korrekt og rettidig anvendelse af 
midlerne og for at sikre, at der ikke findes nogen hindringer for adgangen hertil;

7. glæder sig over Kommissionens hurtige og ambitiøse svar på den økonomiske krise, 
navnlig den betydelige økonomiske genopretningsplan, som den foreslog den 27. maj 
2020; glæder sig over Kommissionens forslag om at øge bevillingerne til Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027 med 530 mio. EUR i 
forhold til dets oprindelige forslag; understreger imidlertid, at denne forhøjelse stadig 
ligger under det beløb, som Parlamentet har krævet; beklager Rådets holdning af 21. juli 
2020 om at reducere det EHFF-budget, som Kommissionen oprindeligt havde foreslået 
for perioden 2021-2027, med 32 mio. EUR;

8. beklager de bekymrende tegn på, at sandsynligheden for, at der ved overgangsperiodens 
udløb ikke opnås enighed mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, 
herunder enighed om en fiskeriaftale, er stigende; understreger behovet for at yde 
finansiel støtte til EU's fiskerisektor med henblik på at imødegå de alvorlige sociale og 
økonomiske konsekvenser i et sådant scenarie; noterer sig Det Europæiske Råds forslag 
om at oprette en brexittilpasningsreserve for at bistå de medlemsstater og sektorer, der 
er hårdest ramt af brexit; mener, at en tilstrækkelig del af denne fond bør øremærkes til 
fiskerirelateret støtte; mener imidlertid, at oprettelsen af en sådan fond under ingen 
omstændigheder bør tjene som begrundelse for en nedskæring af EHFF-budgettet;

9. beklager, at gennemførelsesgraden for EHFF for 2014-2020 stadig er alt for lav – kun 
35 % – seks år efter dens vedtagelse; understreger, at dette lave tal til dels skyldes 
bureaukratiske begrænsninger på nationalt plan og EU-plan;

10. opfordrer Kommissionen til at yde medlemsstaterne al den bistand, der er nødvendig for 
at gøre anvendelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) så enkel og 
effektiv som muligt;

11. understreger betydningen af at sikre tilstrækkelige finansielle midler til indsamling, 
forvaltning, anvendelse og udveksling af data i fiskerisektoren;

12. understreger behovet for at øge investeringerne i mere selektive fangstredskaber ved at 
øge forskning og udvikling samt ved finansielt at støtte fiskerne i at investere i nye 
selektive fiskeredskaber;

13. understreger behovet for i forbindelse med planlægning af budgettet at opretholde et 
tilstrækkeligt højt finansieringsniveau for sektoren for kystfiskeri af mindre omfang;

14. understreger betydningen af at kontrollere fiskeriaktiviteterne; mener, at det fortsat bør 
være en prioritet i finansieringen af EU's fiskeripolitik, især da nye regler til 
harmonisering og forbedring af fiskerikontrolordningen i Unionen forventes snart at 
blive godkendt;

15. gentager, at det er nødvendigt at tildele EU-Fiskerikontrolagenturet yderligere 
finansielle og materielle ressourcer, for at det korrekt og fuldt ud kan udføre sine 
opgaver og sikre, at målene for bæredygtigt fiskeri nås, herunder digitalisering og 
tilpasning til nye teknologier samt investering og udvikling af kontrol- og 
inspektionsteknikker og bistand til Kommissionen, medlemsstaterne og specifikke 
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institutioner, idet der også tages hensyn til den revision af kontrolforordningen, der nu 
forhandles om;

16. mener, at politikken med at reducere antallet af ansatte i EU-agenturerne, der er blevet 
ført i de seneste år, skal vurderes; minder om, at gennemførelsesgraden for EU-
Fiskerikontrolagenturets budget er på over 99 %;

17. understreger, at den næste EHFF bør anvendes til yderligere at forbedre 
dyrevelfærdsstandarderne inden for fiskeri og akvakultur i forlængelse af den særlige 
Eurobarometer 442-rapport om EU-borgernes holdning til dyrevelfærd;

18. understreger, at generationsskiftet er en af den europæiske fiskerisektors prioriteter; 
mener, at medlemsstaterne bør gøre brug af EHFF og de europæiske strukturfonde til at 
finansiere foranstaltninger, der giver større sikkerhed og bedre arbejds- og 
levebetingelser om bord på fiskerfartøjer, samt til at gennemføre specifikke 
programmer, der har til formål at lette unges adgang til fiskerierhvervet og fremme 
mangfoldigheden af profiler og inklusionen af underrepræsenterede grupper, navnlig 
kvinder; fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af at tilskynde kvinder til at øge 
deres engagement i de forskellige erhvervsmæssige kategorier og af at gøre kvinder 
mere synlige i de aktiviteter, som de i øjeblikket udfører;

19. understreger behovet for at yde betydelig støtte til ugunstigt stillede kystområder og 
regioner i EU's yderste periferi.
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