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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. 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 for så vidt angår såvel de 
internationale forskningsorganisationer som medlemsstaternes videnskabelige 
forskningsorganisationer med henblik på at forbedre evalueringen af bestandene 
yderligere;

3. påpeger, at mere end halvdelen af tilførslen af fiskevarer til EU kommer fra 
internationale farvande og fra eksklusive økonomiske zoner i tredjelande; mener, at der 
skal kalkuleres med tilstrækkelige og pålidelige budgetmidler i det årlige budget for 
2020 for at opfylde forpligtelserne i den internationale fiskeriaftale og med henblik på at 
udbygge Unionens deltagelse i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer;

4. minder om, at akvakultur er ved at blive et vigtigt element i målsætningen om at 
imødekomme det stigende forbrug af fiskevarer i Unionen;

5. understreger, at der i budgettet for 2020 bør lægges særlig vægt på de finansielle 
ressourcer, der er afsat til at hjælpe flåden med at sikre en smidig gennemførelse af 
landingsforpligtelsen;

6. gentager betydningen af kystfiskeriflåden og den ikkeindustrielle fiskerflåde, 
understreger, at sektoren repræsenterer næsten 75 % af alle de fiskerfartøjer, der er 
registreret i Unionen, og tegner sig for næsten halvdelen af al beskæftigelse i 
fiskerisektoren; bemærker, at erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af mindre omfang 
er afhængige af sunde fiskebestande til deres primære indtægtskilde;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at hjælpe lokalsamfund, der er 
afhængige af fiskeri, med at sprede deres økonomier ud på andre maritime aktiviteter, 
såsom f.eks. turisme, og til at hjælpe dem med at øge værdien af deres fiskeriaktiviteter;

8. 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;

9. fremhæver, at EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) spiller en afgørende rolle med 
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hensyn til koordineringen og gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik; påpeger, at 
dette bør afspejles i dets budget;

10. henleder opmærksomheden på Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade 
Unionen, hvilket vil have en indvirkning på gennemførelsen af EHFF for 2014-2020; 
påpeger, at "brexit" betyder, at det er af allerstørste vigtighed at få etableret en ny 
finansiel budgetramme for perioden 2021-2027; mener, at det kræver en højere grad af 
yderligere fleksibilitet i EU-budgettet at håndtere den nye situation;

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


