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FORSLAG 

Fiskeriudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

 der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om innovation og diversificering af det 

ikke-industrielle kystfiskeri i fiskeriafhængige områder1, 

 der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om den fiskerirelaterede turismes rolle i 

diversificeringen af fiskeriet2, 

 der henviser til sin beslutning af 6. juli 2017 om fremme af samhørighed og udvikling i 

regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF3, 

 der henviser til forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik4, 

 der henviser til forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for 

fiskevarer og akvakulturprodukter5, 

 der henviser til forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 

(EHFF)6, 

A. der henviser til, at fiskeri, navnlig småfiskeri og ikkeindustrielt fiskeri, er en traditionel 

aktivitet, som via sin særlige karakter er bestemmende for befolkningens identitet og 

livsstil i de fleste kystområder i "lavvækstregionerne" (såsom områder i Italiens 

Mezzogiorno og i Grækenland, Kroatien, Spanien og Portugal) og "regionerne med lav 

indkomst" (såsom områder af Bulgarien og Rumænien), der er omhandlet i 

Kommissionens rapport; 

B. der henviser til, at levebrødet for 12 % af verdens befolkning afhænger af fiskeri og 

akvakultur, der indebærer at handelen med fiskevarer dermed kan få en kæmpemæssig 

samfundsøkonomisk indvirkning, idet næsten 40 % af produktionen med en årlig 

eksportværdi på over 115 mia. EUR omsættes i den internationale handel; 

C. der henviser til, at småfiskeri, ikkeindustrielt fiskeri, kystfiskeri og skaldyrsfiskeri har 

en økonomisk, territorial, social og kulturel betydning for flere af den Europæiske 

Unions kystområder, dens øer og regioner i den yderste periferi, og at denne sektor 

derfor bør støttes og beskyttes mod industrielt fiskeri omfattende industriel akvakultur; 

D. der henviser til, at det ikkeindustrielle fiskeri anvender redskaber og metoder med 

mindre indvirkning på situationen for truede bestande; 

E. der henviser til, at ikkeindustrielt fiskeri har en stor betydning for fremtiden i Unionens 

mindre udviklede kyst- og øsamfund; der henviser til, at det er nødvendigt at fremme 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0109. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0280. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0316. 
4 EUT L 354 28.12.2013, s. 22. 
5 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1. 
6 EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1. 
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unges interesse for arbejde i sektoren og at tilbyde dem en god uddannelse, herunder 

inden for ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri, med henblik på at bidrage til udviklingen 

af de områder, der er afhængige af fiskeri, og for at tilskynde befolkningen til at blive 

boende; 

F. der henviser til, at det for at opnå et maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) er 

nødvendigt at have en regional tilgang, som tager hensyn til videnskabelige kriterier og 

socioøkonomiske aspekter; 

G. der henviser til, at Den Europæiske Union er verdens største marked for fiskevarer, 

hvilket gør det endnu mere nødvendigt at sikre, at fiskeriaktiviteterne ikke kun er 

rentable, men også afbalancerede og bæredygtige; 

H. der henviser til, at fiskeriaktiviteterne fortsat er faldet, hvilket har bidraget yderligere til 

den alvorlige økonomiske nedgang i mange kystområder og øområder, herunder dem i 

de tilbagestående regioner, hvilket fører til affolkning, hvor indbyggerne flytter til 

områder, der har bedre udsigter til beskæftigelse og uddannelse; 

I. der henviser til, at de foranstaltninger, som vedrører disse regioner, og som er vedtaget 

inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik, skal være socialt og økonomisk 

bæredygtige for at sikre, at ikkeindustrielt fiskeri forbliver levedygtigt; der henviser til, 

at de arter, som er mål for kystfiskeri, har en høj socioøkonomisk værdi, selvom de kun 

udgør en lille del af det kommercielle fiskeri; 

J. der henviser til, at artikel 17 forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter, at "ved 

tildelingen af de fiskerimuligheder, der er til rådighed for dem,...skal medlemsstaterne 

anvende gennemsigtige og objektive kriterier ", og at" de kriterier, der skal anvendes, 

kan bl.a. omfatte...  bidrag til den lokale økonomi "; henviser til, at EU inden for disse 

rammer bør tage særligt hensyn til flåderne i de mindre udviklede regioner; 

K. der henviser til, at kvinder spiller en afgørende rolle i ikkeindustrielt fiskeri, især for 

opgaver i forbindelse med forarbejdningskæden og skaldyrsfiskeriet; 

L. der henviser til, at EU’s samhørighedspolitik har til formål at reducere forskellen 

mellem medlemsstater og regioner ved at fremme økonomisk, social og territorial 

konvergens, og henviser til den rolle, som fiskerisektoren og de sektorer, som er direkte 

eller indirekte forbundet med denne, spiller i forbindelse med udviklingen af 

kystområderne; 

M. der henviser til, at de mange arbejdspladser, som både er direkte og indirekte skabt af 

fiskeri- og skaldyrssektoren, akvakulturen og tilknyttede erhverv samt af de 

virksomheder, der afsætter og forarbejder fiskeriprodukter, giver sektoren en væsentlig 

socioøkonomisk betydning; 

N. der henviser til, at nogle kystfiskeriområder i tilbagestående regioner er beliggende tæt 

på økonomisk udviklede regioner og turistmål, men ikke desto mindre er de ude af stand 

til at opnå tilstrækkelig økonomisk vækst; 

O. der henviser til, at presset i retning af at bruge havets ressourcer vokser i disse regioner, 

og at fiskeriet ofte fortrænges af turismen, selv om de to sektorer er kompatible og 
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komplementære; 

P. der henviser til, at artikel 349 i TEUF anerkender den særlige økonomiske og sociale 

situation for regionerne i den yderste periferi, som forværres af faktorer (afsides 

beliggenhed, økarakter, ringe størrelse, vanskelige topografiske og klimatiske forhold, 

afhængighed af få produkter osv.), der er permanente og tilsammen i alvorlig grad 

hæmmer deres udvikling; 

Q. der henviser til, at ikkeindustrielt og lokalt fiskeri udgør eksistensgrundlaget for en stor 

andel af befolkningen i de mindre udviklede regioner og især i regionerne i den yderste 

periferi, og at der mangler unge i erhvervet, fordi det er lidet attraktivt, kræver få 

kvalifikationer og ofte er dårligt betalt; 

R. der henviser til, at det med henblik på at sikre konkurrencedygtigheden af fiskevarer fra 

regionerne i den yderste periferi på de vigtigste bestemmelsesmarkeder er nødvendigt at 

sikre, at transportudgifterne ikke tvinger prisen på fiskevarerne i vejret; 

S. der henviser til, at lystfiskeri og den hertil knyttede turisme spiller en vigtig økonomisk 

rolle og vil kunne bringe økonomisk diversificering til disse regioner; 

T. der henviser til, at EU's strategi for den blå økonomi tilskynder til og støtter bæredygtig 

økonomisk udvikling i kystområder; 

U. der henviser til, at hav- og kystturismen skaber 3,2 millioner jobs og en bruttomerværdi 

på i alt 183 mia. EUR i EU; 

1. understreger, betydningen af ikkeindustrielt fiskeri og en bæredygtig hav- og 

kystturisme for udviklingen af en fuldt ud inklusiv social og miljøvenlig maritim 

økonomi; påpeger, at det er vigtigt at diversificere tilbuddene for turister ved at fremme 

økonomisk og miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, som året rundt kan lette og fremme 

adgangen til den maritime arv, undervandsturisme, gastronomisk turisme eller 

vandsport med henblik på at udligne sæsonudsving; mener, at det er nødvendigt at 

bruge finansielle instrumenter, såsom Horisont 2020, til at yde øget finansiel støtte til 

SMV'er, som udvikler innovative løsninger for kyst- og havturismen; 

2. bemærker, at diversificering er blevet en nødvendighed for mange ikkeindustrielle 

fiskere næsten overalt, men især for dem i de mindre udviklede regioner, da deres 

indkomst fra fiskeriet ofte er utilstrækkelig, og de ser sig nødsaget til at finde andre 

supplerende indtægtskilder, heriblandt nye former for turisme, som er knyttet til 

fiskeriet, eksempelvis fiskeriturisme; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

støtte anvendelsen af forskellige EU-fonde sammen med EHFF med henblik på 

udvikling af fiskeriturisme og fiskeforarbejdning i disse områder for på denne måde at 

diversificere indtægtskilderne; understreger imidlertid, at denne diversificering ikke 

under nogen omstændigheder må træde i stedet for fiskeri i egentlig forstand, og at de 

ikkeindustrielle fiskeres arbejde skal anerkendes og støttes økonomisk, også i biologiske 

hvileperioder; 

3. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at investere i uddannelse og 

teknologisk udvikling i hele fiskerisektoren med henblik på at tiltrække højt 

kvalificerede medarbejdere til fiskerisektoren i de tilbagestående regioner og sikre, at de 
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bliver der; påpeger, at investeringer i menneskelig kapital og fremme af 

erhvervsuddannelser inden for sektoren er forudsætninger for at opnå bæredygtig og 

konkurrencedygtig vækst; understreger den rolle, som Den Europæiske Socialfond 

(ESF) kan spille i forbedringen af almene og erhvervsrettede uddannelser, også inden 

for ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri; insisterer på vigtigheden af at oprette lokale 

aktionsgrupper til støtte for fiskerisektoren og af sådanne gruppers arbejde; 

4. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at tilbyde 

innovativ og bæredygtig infrastruktur, herunder hurtige internetforbindelser og IT af høj 

kvalitet, også med henblik på at hjælpe fiskerne i de mindre udviklede regioner med at 

finde andre aktiviteter end traditionelle fiskeriaktiviteter, forbedre deres aktiviteter og 

gøre dem mere forenelige med andre økonomiske sektorer, navnlig sektorer, som 

knytter sig hertil; fremhæver potentialet i multisektorielle projekter, som fremmer de 

mindre udviklede kystområders økonomiske, sociale og territoriale udvikling ved at 

udnytte synergier mellem EU-fonde, navnlig Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Den Europæiske 

Socialfond; understreger vigtigheden af den blå økonomi, som kan bidrage til den 

økonomiske vækst i tilbagestående kyst- og øregioner; 

5. lægger vægt på at støtte producentorganisationers og tværfaglige organisationers 

arbejde med henblik på at styrke sektorens konkurrenceevne og dens 

markedspositionering; 

6. understreger betydningen af EHFF, der for første gang anvender både den integrerede 

maritime politik og fiskeripolitikken, såvel som EIB i bestræbelserne på at støtte en 

bæredygtig og miljøvenlig udvikling af fiskeri, akvakultur og 

fiskeforarbejdningsindustrien samt økonomisk diversificering i fiskersamfund, der er 

afhængige af disse sektorer, navnlig med hensyn til ikke-industrielt kystfiskeri og faglig 

uddannelse af kvinder og unge og med hensyn til at tiltrække nye iværksættere til 

sektoren; opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde anvendelsen af EHFF, navnlig de 

dele, der er øremærket til uddannelse og faglig opkvalificering af lokalbefolkningen og 

udvikling af aktiviteter som supplement til det traditionelle fiskeri; finder det afgørende, 

at støtten til transport af fisk fra regionerne i den yderste periferi til det internationale 

marked opretholdes og om muligt øges med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår 

med fiskevarer fra andre lokaliteter; understreger, at det er vigtigt at tildele EHFF 

tilstrækkelige midler for perioden efter 2020 for at fortsætte støtten til den kystnære 

udvikling i de regioner, der er afhængige af fiskeri; 

7. understreger, at fiskere, og navnlig mindre fiskere i mange tilbagestående regioner 

oplever vanskeligheder med at få adgang til finansiering på grund af gældsbyrden og 

presset på de offentlige finanser i disse områder samt bureaukratiske og 

forvaltningsmæssige forsinkelser, som hindrer EHFF’s funktion; opfordrer derfor 

Kommissionen til at arbejde sammen med de nationale, regionale og lokale 

myndigheder for at udvikle passende finansieringsinstrumenter, der er skræddersyet til 

behovene hos fiskerne og deres virksomheder; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at indføre en enklere og hurtigere procedure for disse regioners 

anvendelse af EHFF; opfordrer Kommissionen til at overveje at oprette et instrument, 

der er specielt beregnet til at støtte fiskeriet i regionerne i den yderste periferi, i 

overensstemmelse med landbrugsstøtteprogrammet  POSEI, og som fremmer fuld 
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udnyttelse af det potentiale, der ligger i fiskeriet disse regioner; 

8. kræver fuld anvendelse af artikel 349 i TEUF i de EU-politikker, -forordninger, -fonde 

og -programmer, der vedrører EU's fiskeripolitik, navnlig EHFF, for at imødegå de 

specifikke vanskeligheder, som regionerne i den yderste periferi står overfor; 

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte anvendelsen af forskellige 

EU-fonde sammen med EMFF med henblik på udvikling af fiskeriturisme og 

fiskeforarbejdning i de berørte områder for på denne måde at diversificere 

indtægtskilderne; 

10. opfordrer Kommissionen til med henblik på at muliggøre fiskerisektorens overlevelse i 

områderne i den yderste periferi og i overensstemmelse med principperne om 

differentieret behandling for små øer og territorier, der er nævnt i mål 14 for bæredygtig 

udvikling (SDG), at indføre støtteforanstaltninger på grundlag af artikel 349 i TEUF for 

at muliggøre finansiering (på EU-plan eller nationalt plan) i regionerne i EU's yderste 

periferi med henblik på fornyelse af flåder til småfiskeri og traditionelt fiskeri, der 

lander alle deres fangster i havne i regionerne i den yderste periferi og bidrager til lokal 

bæredygtig udvikling, for at forbedre den menneskelige sikkerhed, overholde EU’s 

hygiejnestandarder, bekæmpe  ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og opnå større 

miljømæssig effektivitet; 

11. støtter medlemsstaterne i oprettelsen af en fordelagtig skatteordning for disse områder 

med henblik på at fremme investeringer og bekæmpe fattigdom; 

12. understreger betydningen af at udvikle og fremme bæredygtigt akvakultur også på 

miljøområdet, og for at beskytte fiskebestandenes og forbrugernes sundhed; 

understreger desuden ikke alene akvakulturens potentiale som en økonomisk aktivitet, 

der giver vellønnede og stabile arbejdspladser (og allerede tegner sig for 80 000 

arbejdspladser i EU), men også dens betydning for at begrænse overfiskning af de 

europæiske fiskebestande og mindske EU's afhængighed af import af fisk og skaldyr fra 

tredjelande. Opfordrer medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at støtte projekter 

inden for den blå økonomi for at hjælpe befolkningen i de tilbagestående regioner med 

at udvikle miljømæssigt bæredygtige indtægtskilder; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sætte yderligere ind over for de administrative byrder, som 

fiskeri- og akvakultursektoren er stillet over for; 
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