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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 

11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets 

förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 

förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 

15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets 

förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) 

nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/20112, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 

23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område3 (”EU:s ramdirektiv om vatten”), 

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 om småskaligt och icke-

industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken4, 

– med beaktande av sin resolution av den 2 juli 2013 Blå tillväxt – Att stärka en hållbar 

tillväxt i den marina sektorn, sektorn för sjötransporter och turismsektorn i EU5, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2014 Innovation i den blå 

ekonomin: Utnyttjande av havens potential för sysselsättning och tillväxt 

(COM(2014)0254), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 juni 2010 Europa – världens 

främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism (COM(2010)0352), 

– med beaktande av strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020 och i synnerhet 

                                                 
1  EUT L 354, 28.12.2013, s. 22. 
2  EUT L 149, 20.5.2014, s. 1. 
3  EUT L 327, 22.12.2000, s. 1.  
4  EUT C 419, 16.12.2015, s. 167. 
5  EUT C 75, 26.2.2016, s. 24. 



 

 

mål 4 om att säkerställa en hållbar användning av fiskeresurserna där EU bland annat 

åtar sig att undanröja negativa effekter på bestånd, arter, livsmiljöer och ekosystem, 

även genom att tillhandahålla finansiella incitament genom de framtida finansiella 

instrumenten för fiske och havspolitik för skyddade marina områden (inbegripet Natura 

2000-områden och de som inrättats genom internationella eller regionala avtal); detta 

kan bland annat inbegripa återställande av marina ekosystem, anpassning av 

fiskeverksamhet och främjande av sektorns deltagande i alternativa verksamheter, t.ex. 

ekoturism, övervakning och förvaltning av den marina biologiska mångfalden, och 

bekämpning av marint avfall, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: En 

strategi för smart och hållbar tillväxt för alla(COM(2010)2020),  

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 september 2012 Blå tillväxt – 

möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn (COM(2012)0494), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 februari 2014 En europeisk 

strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism 

(COM(2014)0086),  

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för 

transport och turism (A8-0221/2017), och av följande skäl: 

A. Den traditionella fiskerisektorn har genomgått en gradvis försämring. 

B. Diversifiering har blivit en nödvändighet för många småskaliga fiskare i syfte att bidra 

till ytterligare inkomstkällor, eftersom deras inkomster ofta är otillräckliga. 

C. När det gäller diversifieringen inom fiskerisektorn måste man beakta att en stor del av 

denna sektor är nästan helt beroende av traditionella former av fiske. 

D. De flesta kust- och öregioner har drabbats av en kraftig ekonomisk nedgång som leder 

till avfolkning, eftersom invånarna i dessa områden flyttar till områden med bättre 

sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter. 

E. En del regioner som är beroende av kustfiske ligger nära turistmål men lyckas ändå inte 

skapa en tillfredsställande ekonomisk tillväxt, trots att fiskeri- och turismsektorerna är 

kompatibla. 

F. Den fiskerirelaterade turismen kan bidra till skapandet av arbetstillfällen, social 

inkludering, förbättrade levnadsförhållanden och en förnyelse av de samhällen som är 

beroende av fisket, särskilt i områden där andra former av ekonomisk verksamhet är en 

bristvara. Denna potential kan skilja sig åt stort mellan regioner samt beroende på typen 

av fiske och fartygens storlek. 

G. Den fiskerirelaterade turismen kan bidra till att minska påverkan på fiskebestånden och 

miljön och till att öka kunskapen och medvetenheten om behovet av att skydda miljön 

och bevara kulturen. I synnerhet fisketurer och tjänster som yrkesfiskare erbjuder 

turister på land kan i många europeiska regioner utgöra en form av verklig integrering 

och diversifiering av den primära verksamheten. 



 

 

H. Den fiskerirelaterade turismen kan bidra till att öka yrkesfiskarnas synlighet och till att 

främja uppskattningen och förståelsen för deras komplexa verksamhetsområde. 

Fisketurer och andra fiskeaktiviteter kopplade till turism (tjänster som yrkesfiskare 

erbjuder turister på land, fritidsfiske osv.) är alltjämt inte kända för den breda 

allmänheten, och det är nödvändigt att göra konsumenterna medvetna om vikten av att 

konsumera lokala, närproducerade fiskeriprodukter. 

I. Den fiskerirelaterade turismen kan utgöra en möjlighet att locka turister genom ett brett 

utbud som inbegriper lokala produkter och miljövänliga företagsformer. 

J. Den traditionella gastronomin skulle tillsammans med fiskeriprodukter och traditionell 

konserverings- och beredningsindustri kunna utgöra en stor tillgång i utvecklingen av 

turism kring fiskerinäringen.  

K. Sportfiske medför olika sociala fördelar och har en positiv inverkan på människors 

hälsa och välbefinnande. 

L. De socioekonomiska vinsterna från den fiskerirelaterade turismen är starkt 

säsongsbetonade, eftersom denna turism främst är koncentrerad till sommarmånaderna. 

De positiva effekterna av den stärkta kundlojalitet som det ofta rapporteras om kan ses 

under hela året. 

M. År 2018 är Europaåret för kulturarv, som har som mål att göra medborgarna medvetna 

om Europas historia och värdet av dess kulturarv som en gemensam resurs. Det 

traditionella fisket utgör en del av det rika europeiska kulturarvet och bidrar till 

lokalsamhällenas identitet, inte minst med tanke på fiskets inverkan på smaker, mat, 

traditioner, historia och landskap. Detta är en aspekt som värderas högt inom 

turistnäringen. 

N. Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) ger stöd till investeringar och bidrar till 

diversifieringen av yrkesfiskarnas inkomst genom utvecklingen av kompletterande 

verksamheter, däribland investeringar i extra säkerhetsutrustning på fartyg, fisketurer, 

fiskerirelaterade tjänster för turister på land, restauranger, tjänster kopplade till fritids- 

och sportfiske och fiskerelaterad undervisningsverksamhet. 

O. Det saknas både en gemensam definition av och en rättslig grund för den 

fiskerirelaterade turismen. I exempelvis Italien betraktas den som yrkesverksamhet, 

medan den i Frankrike betraktas som bisyssla. Beroende på vilken rättslig status den 

fiskerirelaterade turismen har kan det finnas betydande skillnader vad gäller 

skatteregler, tillståndsförfaranden, krav på kvalifikationer, säkerhetsutrustning m.m.  

P. Enligt EU:s ramdirektiv om vatten och ramdirektivet om en marin miljö ska 

medlemsstaterna uppnå god status för kust- och havsvattnen. Enligt habitatdirektivet ska 

medlemsstaterna identifiera och bevara havs- och kustlivsmiljöerna genom att inrätta 

och förvalta Natura 2000-områden. 

Q. I de flesta marina skyddsområden och Natura 2000-områden i havs- och kustområden är 

turistnäringen särskilt viktig. Det finns många positiva exempel på delad förvaltning 

och partnerskap mellan förvaltningsorgan för marina skyddsområden och småskaliga 

fiskare för att främja fisketurismen och andra sätt att framhäva det traditionella fisket 

för turism och kulturella syften. 



 

 

R. Det finns endast få uppgifter om fiskerirelaterad turism i och utanför Europa, och de 

uppgifter som finns är inte samstämmiga och är svåra att jämföra. 

S. Inom ramen för strategin ”blå tillväxt” från 2012 har EU identifierat kust- och 

havsturism som en central sektor för utvecklingen av en hållbar och solidarisk ekonomi.  

T. År 2010 uttryckte kommissionen i sitt meddelande Europa, världens främsta resmål – 

en ny politisk ram för europeisk turism behovet av att utveckla en strategi för en hållbar 

kust- och havsturism. 

U. År 2012 inledde kommissionen ett offentligt samråd om utmaningarna och 

möjligheterna för kust- och havsturismen i Europa, varefter den offentliggjorde ett 

meddelande den 20 februari 2014 med titeln En europeisk strategi för ökad tillväxt och 

sysselsättning inom kust- och havsturism. 

V. Fiskerirelaterad turistverksamhet bedrivs av kommersiella fiskare som ett sätt för dem 

att diversifiera sin verksamhet och främja och uppvärdera sitt yrke och det 

sociokulturella arvet, samt för att förbättra det hållbara utnyttjandet av de akvatiska 

ekosystemen, i vissa fall genom att ta med turister på fiskebåtarna. Men även om dessa 

fiskeaktiviteter uppenbart handlar om turism och utförs i fritidssyfte, så saknas det en 

tydlig rättslig definition av dem. 

W. Med termen ”fisketurism” avses sådan turist- och fritidsverksamhet kopplad till fiske 

som bedrivs av kommersiella fiskare som tar emot ett visst antal turister ombord på sina 

båtar för att visa dem fiskevärlden. 

X. De tjänster som yrkesfiskare erbjuder turister på land inbegriper restaurang- och 

hotellinitiativ som drivs av kommersiella fiskare. En av de viktigaste skillnaderna 

mellan fisketurism och tjänster som yrkesfiskare erbjuder turister på land är att den 

sistnämnda inte kan utföras ombord på fiskefartyg. 

Y. Fritidsfiske är en aktivitet som utförs enbart för fritids- och/eller tävlingsändamål, som 

utnyttjar levande akvatiska resurser och som förbjuder all form av försäljning av 

produkterna från fisket. Även om fritidsfisket inte utförs för att generera inkomst anses 

det vara en av de turistverksamheter som genererar en parallell ekonomi för 

yrkesfiskarna som de bör dra nytta av genom att erbjuda fritidsfiskarna tjänster, 

anläggningar och infrastruktur. Okontrollerat och intensivt fritidsfiske kan dock ha en 

negativ inverkan på fiskeresurserna i vissa områden. 

Z. Det finns ingen tillförlitlig socioekonomisk eller miljömässig statistik över fritidsfiskets 

effekter på fiskbestånd, särskilt i områden med ett intensivt fritidsfiske, och det finns 

inga tydliga regler om eller uttömmande kontroller av fångst, och ännu mindre av 

olaglig försäljning av fångsterna inom fritidsfisket via informella kanaler, vanligen 

kopplade till restauranger. 

Fiskerirelaterad turistverksamhet i EU-länder 



 

 

AA. Enligt en studie som genomfördes 2015 av kustaktionsgruppen ”GAC: il mare delle 

Alpi”1 om vanor och åsikter bland medborgarna som bor i GAC-distriktet (kommuner i 

regionen Ligurien), konstaterades det att en tredjedel av de svarande äter fisk flera 

gånger i veckan och endast fyra typer av matfisk, varav två från sötvatten och de övriga 

från havet (sillfiskar, lax, torsk och forell). Den fiskerirelaterade turistverksamheten 

leder till ökad medvetenhet om mångfalden av arter och mattraditionerna, som de flesta 

konsumenter ofta bortser från. Effekterna av diversifieringen av fiskeansträngningen är 

uppenbara. 

AB. I Italien har det skett en stadig ökning av ansökningarna om tillstånd att bedriva 

fiskerirelaterad turistverksamhet. Enligt en färsk undersökning är de italienska regioner 

med flest tillstånd Ligurien (290), Emilia-Romagna (229), Sardinien (218), Kalabrien 

(203), Kampanien (200) och Sicilien (136). Totalt uppgick de registrerade tillstånden 

under perioden 2002–2012 till 1 600. År 2003 var de regioner med flest tillstånd 

Kampanien (63), Ligurien (62), Sicilien (60) och Sardinien (59). Strax efter hamnade 

Apulien (46), Kalabrien (39) och Toscana (37)2. 

AC. En tredjedel av den flotta som har tillstånd att bedriva fiskerirelaterad turistverksamhet 

kan inte ta ombord fler än fyra passagerare, 29 % kan ta ombord mellan fem och åtta 

passagerare och resterande 37 % kan ta ombord mellan 9 och 12 passagerare3. 

AD. Nästa alla turister är koncentrerade till månaderna juli och augusti, vilket innebär att 

fiskerirelaterad turism är starkt säsongsbunden och att det är viktigt att uppmuntra 

diversifiering. 

AE. Utbildningsnivåerna följer ett liknande mönster som åldersgrupperna, vilket innebär att 

fiskare som även erbjuder fisketurer är yngre och har högre utbildning jämfört med dem 

som endast ägnar sig åt yrkesfiske. Mer än 30 % av skepparna har gymnasieexamen 

eller yrkesexamen och har åtminstone grundläggande kunskaper i engelska (64 %), 

franska (34 %), spanska (16 %) eller tyska (7 %)4. 

AF. En undersökning bland arrangörer av fisketurer i Italien har visat att fisketurer kan vara 

bra för bevarandet av fiskbestånden och de marina ekosystemen, särskilt eftersom 

fångsterna minskas, samt, ur ett socialt perspektiv, för det fysiska och psykiska 

välbefinnandet för yrkesfiskare och deras familjer, eftersom yrkesfiskarnas arbetstid till 

                                                 
1  Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC ’il mare delle 

Alpi’ – Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile” 
(2015) (analys av fisketurism i Italien som verktyg för hållbar utveckling). 

2  ”L’integrazione della pesca con altre attività produttive – La pescaturismo come modello 
sociale e culturale”, Cenasca Cisl et al., (2005) (Integrering av fisketurism i annan 
produktverksamhet – Fisketurism som sociokulturell modell). 

3  Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC ’il mare delle 
Alpi’ – Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile” 
(2015) (analys av fisketurism i Italien som verktyg för hållbar utveckling). 

4  ”L’integrazione della pesca con altre attività produttive – La pescaturismo come modello 
sociale e culturale”, Cenasca Cisl et al., (2005) (Integrering av fisketurism i annan 
produktverksamhet – Fisketurism som sociokulturell modell). 



 

 

sjöss minskas11. 

AG. Kvinnor deltar i större utsträckning, inte bara i yrkesfiskarnas sidoverksamheter, utan 

även i utvecklingen av egna verksamheter inom den fiskerirelaterade turismen. 

AH. Ungdomar kan också ses som en målgrupp för utveckling av de fiskerirelaterade 

turistmålen. 

AI. Traditionellt fiske är för närvarande den primärsektorverksamhet som man vet minst om 

och den som minst studeras och används som ett pedagogiskt verktyg på grundläggande 

och medelhög akademisk nivå. 

AJ. Det finns stort utrymme för att införa verksamhet i undervisningen avseende 

traditionellt fiske, som bygger på traditionella modeller, såsom modellen ”skola på 

lantgård”. 

AK. Partnerskapen (lokala fiskeaktionsgrupper) mellan aktörerna inom fiskerisektorn och 

andra lokala offentliga och privata aktörer är grundläggande för utvecklingen av 

fiskerirelaterade turistaktiviteter, för att utforma och genomföra en bottom-up-strategi 

som är anpassad till och svarar mot de ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga 

behoven i det berörda området. Även om lokala fiskeaktionsgrupper i EU verkar i 

mycket olika miljöer och antar mycket olika strategier, har en överväldigande majoritet 

av dessa konstaterat att turismen är viktig för utvecklingen. 

AL. Kommissionen har inrättat stödenheten Farnet (nätverket för europeiska fiskeområden) 

för att underlätta genomförandet av insatsområde 4 i Europeiska fiskerifonden (EFF). 

Farnet är en nätverksplattform för fiskezonerna och stöder lokala fiskeaktionsgrupper i 

utvecklingen av lokala strategier, initiativ och projekt. 

AM. Lokala aktörer har tack vare de lokala fiskeaktionsgrupperna lärt sig hur turistutbudet i 

ett fiskeområde kan utvecklas till att omfatta ett helt paket av aktiviteter och därför kan 

förbli attraktivt även i en mycket konkurrensutsatt del av turismen. Turismen kan på så 

sätt bli en viktig källa till ytterligare inkomster för samhällen där man bedriver fiske, 

vilket i det långa loppet bidrar till den övergripande utvecklingen av kustområden och 

öar. 

AN. Lyckade exempel vittnar om det värdefulla samarbetet mellan de lokala 

fiskeaktionsgrupperna i byar där det bedrivs småskaligt fiske i Grekland, Italien och 

Spanien. Dessutom har Farnet-nätverket uppmärksammat bästa praxis i Frankrike, 

Belgien, Spanien, Kroatien och Italien2. 

AO. I Finland har man antagit en konsekvensanalysmodell för fiskerirelaterad 

turistverksamhet, baserad på hur långa besöken är, vilken vistelseorten är och antalet 

                                                 
1  Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC ’il mare delle 

Alpi’ – Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile” 
(2015) (analys av fisketurism i Italien som verktyg för hållbar utveckling). 

2  Socioekonomisk analys om fiskerelaterad turism i Eusair – Nemo project 1M-MED14-
11, WP2, Action 2.3. 



 

 

besökare. Den samlade återkopplingen har visat på problem med definitionerna av 

”fisketurism” och det sätt på vilket besök bör räknas1. 

AP. Festivaler anordnas i olika små kustsamhällen i medlemsstater där det är viktigt att 

integrera andra sätt att öka turismen, t.ex. genom att kombinera sådana festivaler med 

andra kvalitetserbjudanden inom primärsektorn: sprida kunskap om det småskaliga 

fisket och yrkesfiskarnas liv, skapa kontakter med traditionella kulturer, inklusive 

regionala maträtter och vin, och högkvalitativa produkter från berednings- och 

konservindustrin, som avspeglar mångfalden i EU. 

AQ. I Spanien har man inrättat ”Turismo marinero – Costa del Sol” och andra specialiserade 

byråer för att främja den traditionella fiskerinäringen och hjälpa lokalbefolkningen att 

utveckla och marknadsföra fiskerirelaterad turistverksamhet. Costa del Sol-byrån 

anordnar matlagningskurser ombord på lokala fiskebåtar, båtturer där man kan få se 

olika fiskarter samt fritidsfiskeaktiviteter. Samtidigt arrangeras guidade turer i 

”Bioparc”, en museipark som skapats speciellt för barn, där de kan lära sig om 

marinbiologi, traditionellt fiske (det traditionella fiskets verktyg och metoder) och den 

lokala kulturen. Att låta sig inspireras av sådana initiativ och dela med sig av 

sakkunskap på detta område bland medlemsstaterna skulle vara fördelaktigt för kust- 

och landsbygdssamhällen, särskilt i avlägset belägna regioner2. 

AR. Kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna får därför inte urskillningslöst 

förbjuda traditionell teknik inom småskaligt fiske utan måste först göra en grundlig 

konsekvensbedömning för att undvika att det blir omöjligt för nya former av hållbar, 

småskalig och autentisk fisketurism med traditionella fiskeredskap att utvecklas. 

AS. I Kroatien anordnas fiskefestivaler under sommarmånaderna i turistområden vid kusten 

och på öar för att främja fisketraditioner, det kulturella och historiska arvet, den lokala 

gastronomin och den traditionella livsstilen.  

1. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att rusta upp och anpassa fiskebåtarna för 

att kunna bedriva turistverksamhet, eftersom båtarna måste anpassas för att kunna 

garantera turisternas säkerhet och så att fiskeverksamheten inte hindras, samtidigt som 

turisterna erbjuds den komfort som krävs för en trevlig upplevelse, utan att 

fiskekapaciteten ökar. Parlamentet påpekar dock att denna typ av anpassningar, särskilt 

om de utförs utanför turistsäsongen, inte får leda till begränsningar av yrkesfisket. 

2. Europaparlamentet betonar att den fiskerirelaterade turismen har en ännu outnyttjad 

potential, som kan medföra avsevärda fördelar för samhällen i kustområden genom att 

diversifiera de lokala inkomsterna. Parlamentet anser i sammanhang att fisketurismen 

och de tjänster som yrkesfiskare erbjuder turister på land kan komplettera det 

kommersiella fisket och ge ytterligare inkomster för fiskesamhällena. 

3. Europaparlamentet anser att det strategiska målet med kommissionens initiativ bör vara 

att främja fisketurism, de tjänster som yrkesfiskare erbjuder turister på land och turism 

kopplad till sportfiske så att dessa aktiviteter kan utvecklas i full utsträckning i hela EU 

                                                 
1  Möjligheterna att utveckla turistverksamheten runt fisket, Europaparlamentet, 

IP/B/PECH/IC/2013-103 (2014). 
2  Möjligheterna att utveckla turistverksamheten runt fisket, Europaparlamentet, 

IP/B/PECH/IC/2013-103 (2014). 



 

 

med hjälp av ett gemensamt nätverk och en gemensam ram som har inrättats för detta 

ändamål. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom den europeiska 

resekommissionen och dess portal visiteurope.com främja turistmål för hållbart 

fritidsfiske i Europa, och att med hjälp av en riktad informationskampanj göra 

fiskeföretag medvetna om potentialen hos dessa nya och hållbara affärsmodeller och de 

tillväxtmöjligheter som de ger. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja skapandet och utvecklingen av 

en fisketurism för att tillämpa en differentierad affärsstrategi som är anpassad efter 

branschens potential, och som på ett effektivare sätt tillgodoser behoven och är inriktad 

på en ny form av turism där de viktigaste frågorna är kvalitet, flexibilitet och innovation 

tillsammans med bland annat strävan att skydda det historiska och kulturella arvet, 

miljön och hälsan i fiskeregionerna. Parlamentet uppmanar också kommissionen att 

främja och stödja investeringar som rör fiske som turistverksamhet, för att skapa ett 

differentierat turistutbud genom att främja gastronomin kopplad till icke-industriella 

fiskprodukter, sportfiske samt undervattens- och dykturism m.m. och därmed bidra till 

ett hållbart utnyttjande av fisketraditionerna och till en viss fiskeregions särdrag. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i syfte att främja skapandet och 

utvecklingen av fisketurism, främja och aktivt stödja investeringar i diversifieringen av 

fiskerinäringen inom kultur och konst, som en del av det traditionella arvet (icke-

industriella produkter, musik, dans m.m.) och att stödja investeringar i främjandet av 

fisketraditioner, historia och fiskearvet i allmänhet (fiskeredskap, metoder, historiska 

dokument osv.) genom att öppna museer och organisera utställningar som har ett nära 

samband med kustfisket. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att tillåta en 

blandad verksamhet för fångstfartygen, så att de, utöver kärnverksamheten, även kan 

bedriva annan verksamhet med anknytning till fritids- och turismsektorn. Detta kan till 

exempel vara sjöfartsdagar eller aktiviteter inom beredning, utbildning och gastronomi, 

i linje med det system som inom landsbygdssektorn används för modellen ”skola på 

lantgård” och inom lantgårdsturism. 

8. Europaparlamentet anser därför att det är nödvändigt att inrätta ett europeiskt nätverk 

för fiskeverksamhet kopplad till turism och ett europeiskt nätverk för turistverksamhet 

kopplad till sport- och fritidsfiske, baserat på det lyckade exemplet Farnet, som bidrar 

med omfattande stöd till de lokala fiskeaktionsgrupperna. 

9. Europaparlamentet framhåller det brådskande behovet av att noggrant sätta in 

stödåtgärder och korrekt bedöma deras resultat samt att systematisera, standardisera och 

förbättra insamlingen av statistik om hur verksamheten bidrar till att diversifiera 

inkomsterna i europeiska fiskeområden. Parlamentet betonar även betydelsen av att 

kontrollera fritidsfiskets verkliga inverkan som ekonomisk verksamhet, dess inverkan 

på bestånden och den eventuella konkurrensen med den yrkesmässiga fiskerinäringen 

via informella försäljningsmekanismer. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till 

att fiskerinäringen deltar i utformningen av sådana kontrollåtgärder. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla och 

stödja sådana partnerskap med sektorn för fisketurism som främjas av förvaltningsorgan 
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för marina skyddsområden i dessa områden och i Natura 2000-områden för att skydda 

naturresurserna och samtidigt främja och utveckla kulturen och därmed förena nytta 

med nöje på ett ansvarsfullt sätt.  

11. Europaparlamentet anser att det är avgörande att man på EU-nivå harmoniserar 

definitionen av fiskeverksamhet kopplad till turism, med särskild tonvikt på fisketurism, 

de tjänster som yrkesfiskare erbjuder turister på land, turism med koppling till 

vattenbruk och turism med koppling till sport- och fritidsfiske. Parlamentet påpekar att 

man i denna definition bör beakta att verksamheten kan se ut på många olika sätt. 

Dessutom måste det garanteras att samråd sker med alla berörda aktörer och att 

fiskerirelaterad turism betraktas som en bisyssla som gör det möjligt för fiskare att 

komplettera sin kärnverksamhet, dvs. fisket, utan att behöva lämna fiskerisektorn. 

12. Europaparlamentet betonar att man måste skilja mellan de olika formerna av 

fiskerirelaterad turism, som omfattar fisketurism och de tjänster som yrkesfiskare 

erbjuder turister på land, havs- och kustvattenbaserade verksamheter, fritidsfiske 

(inklusive sportfisketurism), inlandsfiske och aktiviteter baserade på arv och kultur som 

är inriktade på att skapa samverkanseffekter med marknadsföringsinitiativ för 

primärprodukter av hög kvalitet, samtidigt som naturarvet, djurskyddet och den 

biologiska mångfalden respekteras. 

13. Med tanke på de enorma skillnaderna mellan de olika former av fiske inom EU som är 

kopplade till turism uppmanar Europaparlamentet kommissionen att anta gemensamma 

regler när det gäller sjöfartssäkerhet, hälso- och hygienkrav för de fartyg som används 

för fisketurism, inklusive eventuella skattelättnader, och påpekar att ovannämnda 

åtgärder måste vara tillräckligt flexibla för att kunna beakta de stora skillnader som 

finns mellan olika fiskeverksamheter och olika fiskefartyg och ge utrymme för olika 

regionala särdrag. 

14. Europaparlamentet rekommenderar att principen om minskade koldioxidutsläpp och 

energieffektivitet för motordrivna fartyg ska ingå i de anpassningar som måste göras av 

sådana fartyg när de byggs om för att användas i denna verksamhet. 

15. Europaparlamentet anser att det är lämpligt att säkerställa passande infrastruktur för 

transport av och logi för turisterna, samt underhåll och skötsel av offentliga platser när 

så behövs, vilket är viktigt för att se till att turistverksamheten blir framgångsrik på lång 

sikt. 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter i enlighet 

med EU:s ramdirektiv om vatten och ramdirektivet om en marin strategi, för att 

säkerställa god status för kust- och havsvattnen, särskilt genom att förbättra 

resurseffektiviteten och effektivt förebygga och hantera föroreningar och avfall. 

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att minska den administrativa bördan 

genom att förenkla ansökningsförfarandena för tillstånd och andra byråkratiska 

förfaranden. 

18. Europaparlamentet betonar att dessa åtgärder måste vara förenliga med skyddet av den 

biologiska mångfalden, Natura 2000-områden och marina skyddsområden (EU:s 

strategi för biologisk mångfald, fågeldirektivet och habitatdirektivet) och att det därmed 

behövs en stärkt dialog och ökade synergier med andra berörda medlemsstater. 



 

 

19. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att erbjuda utbildning åt yrkesfiskare och 

fiskodlare, deras familjer och all lokalbefolkning som är involverad, för att se till att de 

har de språkkunskaper och den kunskap som krävs för att ta emot turister och garantera 

deras säkerhet, samt att främja information om marinbiologi, lokala fiskarter, miljön 

och kulturella traditioner. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att erkänna 

kvinnornas roll i fisketurismsektorn, liksom i den hållbara utvecklingen av områden 

som är beroende av fiske, för att garantera att kvinnor kan delta på lika villkor. 

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter 

att på bred front sprida information om kommissionens europeiska portal för rörlighet i 

arbetslivet (Eures), som innehåller information för arbetssökande och arbetsgivare om 

arbetstillfällen, färdigheter och utbildningsbehov på området ”blå arbetstillfällen”, och 

att främja öppna, nätbaserade kurser som syftar till att uppgradera eller omorientera 

kunskaper om turistförvaltning och innovativ fisketurism. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera en särskild sida på EU:s 

portal för små och medelstora företag där entreprenörer/fiskare kan få hjälp med att 

erhålla finansiering för verksamhet på området fiskerirelaterad turism. 

22. Europaparlamentet anser att kompetensutveckling inom områden som digital 

marknadsföring, förvaltning och underhåll av kommunikation via sociala medier, 

sociokulturell förvaltning och språkkunskaper är en prioritet i fiskeområden, i syfte att 

främja inrättandet och spridningen av fiskerirelaterat turistutbud. 

23. Europaparlamentet anser att det är viktigt att se till att turistutbudet är differentierat 

genom att utveckla en strategi baserad på lokala särdrag, specialisering och tillgängliga 

resurser. I detta syfte uppmanar Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna 

att främja hållbar turism och ekoturism, inte minst genom innovativa 

marknadsföringsstrategier, som särskilt riktar in sig på traditionella särdrag och särdrag 

med koppling till hållbar utveckling, och som ständigt bör övervakas i syfte att 

säkerställa en balans mellan utbud och efterfrågan. 

24. Europaparlamentet efterlyser ett mer integrerat utbud som utformas så att 

konsumenterna får en fullständig bild som grundar sig på en strukturerad och 

samverkande kombination av allt som ett område har att erbjuda. Parlamentet anser 

även att partnerskap bör bildas för att nå konsumenter via den turistverksamhet som 

redan finns i områden i närheten av traditionella fiskeområden, såsom turism kopplad 

till konferenser och/eller karriärutveckling. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och främja fiskerinäringens och 

fiskeriarbetarnas deltagande, även i projekt som är kopplade till kulturell och historisk 

turism, till exempel återupptäckt av sjöfartsverksamhet samt traditionella fiskevatten 

och fiskeyrken. 

26. Europaparlamentet noterar vikten av samarbete mellan researrangörer och yrkesfiskare, 

i syfte att maximera potentialen hos fiskerirelaterad turism. 

27. Europaparlamentet betonar vikten av turistverksamhet med koppling till vilda djur och 

växter, särskilt valskådning, samtidigt som de naturliga livsmiljöerna för vilda djur och 

de biologiska behoven respekteras. Parlamentet anser att de utbildnings- och 

miljömässiga samt vetenskapliga och andra socioekonomiska vinsterna med detta skulle 



 

 

kunna vara många och bidra till att öka medvetenheten om och uppskattningen av dessa 

unika arter och den värdefulla miljö som de lever i. 

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 

myndigheterna att tillhandahålla innovativ och hållbar infrastruktur, inbegripet 

internetuppkoppling och informationsteknik, för att främja utvecklingen av 

fiskerirelaterad turism och ge nytt liv åt befintlig marin infrastruktur samt åt befintlig 

infrastruktur i sjöar och vattendrag. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de regionala och 

lokala myndigheterna att intensifiera marknadsförings- och informationskampanjer, 

bland annat i samband med initiativ såsom ”Framstående europeiska resmål” och 

”Europaåret för kulturarv 2018” och liknande initiativ som syftar till att öka kunskapen 

och medvetenheten om traditionell fiskekultur och vattenbruk. Parlamentet uppmanar 

med kraft aktörerna att utnyttja potentialen hos turister och personer som kan resa under 

lågsäsong. 

30. Europaparlamentet anser att ansvarsfulla och hållbara affärsmodeller för diversifiering 

av fisket måste respektera de lokala fiskesamhällenas kultur och bidra till att bevara 

deras identitet. Parlamentet betonar särskilt att turismrelaterat fritidsfiske bör bedrivas i 

överensstämmelse med småskaliga lokala fiskeföretags intressen. 

31. Europaparlamentet anser att man bör utveckla fisketurism och sådana tjänster som 

yrkesfiskare erbjuder turister på land och göra dem till aktiva semesterupplevelser med 

stora följdfördelar, såsom främjandet av maritim kultur och traditioner på 

fiskeriområdet samt utbildning i miljömedvetenhet och bevarande av arter. 

32. Europaparlamentet påpekar att man behöver finna sätt att utöka den potentiella 

efterfrågan avseende ombyggda fartyg genom att utöka utbudet för att till exempel 

attrahera utbildningsväsendet, som har erfarenhet av att använda jordbrukssektorn för 

undervisningsändamål, t.ex. projekt för ”skola på lantgård”. 

33. Europaparlamentet understryker att produktdiversifiering kräver lämpliga 

marknadsföringsinsatser och att det krävs en strategi för att synliggöra målgruppen av 

fiskare, även genom gränsöverskridande marknadsföringsinitiativ. 

34. Europaparlamentet anser därför att fiskesamhällen bör överväga att lansera 

gemensamma marknadsföringskampanjer med andra turistmål i samma region, enligt 

vad som föreslogs i parlamentets resolution av den 29 oktober 2015 om nya utmaningar 

och koncept för främjande av turism i Europa1, och marknadsföra gemensamma 

marknadsföringsplattformar med särskild inriktning på främjande och försäljning 

online, på grundval av internationellt samarbete. 

35. Europaparlamentet anser att denna marknadsföringsstrategi bör leda till 

samverkanseffekter mellan marknadsföringsinitiativ för färska och bearbetade produkter 

av hög kvalitet, gastronomi och turism, som grupperas i territoriella områden som är 

samverkande och/eller samstämda ur en kulturell, produktionsrelaterad och miljömässig 

synvinkel. 

                                                 
1  Antagna texter, P8_TA(2015)0391. 



 

 

36. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att upprätthålla användningen av 

traditionella metoder och tekniker, t.ex. almadraba och xeito, med tanke på att dessa är 

nära förbundna med kustområdenas identitet och livet där, och för att erkänna dem som 

en del av kulturarvet. 

37. Europaparlamentet understryker vikten av att investera i diversifieringen av fisket i 

syfte att främja tradition, historia och fiskearv som helhet (inklusive traditionella 

fiskeredskap och fiskemetoder). 

38. Europaparlamentet understryker vikten av att investera i diversifieringen av fisket för att 

främja bearbetning av lokala fiskeriprodukter. 

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta strategier för att lösa problemet 

med säsongsbetonad turistverksamhet genom att till exempel ta initiativ till festivaler 

och kulinariska evenemang, hamn- och folkfester1, temabyar och museer (se Spanien 

och Cetara), så att verksamheten kan hållas igång under hela året, oavsett väder- och 

sjöförhållanden. 

40. Europaparlamentet är övertygat om att ett balanserat utbud av alternativa och riktade 

turistprodukter och lämpligt främjande och marknadsföring av dessa produkter kan 

bidra till att utjämna problemet med säsongsvariationer. 

41. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, regionerna och andra aktörer måste 

utbyta bästa praxis, med tanke på bristen på synergieffekter mellan företag i EU:s 

havsområden, vilket resulterar i fragmentering och begränsade ekonomiska fördelar. 

Parlamentet konstaterar att forskningsinstitut, museer, turistföretag, förvaltare av Natura 

2000-områden och marina skyddsområden, traditionell konserverings- och 

fiskberedningsindustri och andra aktörer bör uppmuntras att samarbeta för att utveckla 

hållbara och innovativa produkter som, förutom att ge ekonomiskt mervärde, även 

uppfyller besökarnas förväntningar. Parlamentet betonar att denna verksamhet bör 

införas i ett konsekvent allmänt regelverk för att främja en hållbar och ansvarsfull 

turism i de berörda havsområdena. Parlamentet anser i detta sammanhang att de lokala 

fiskeaktionsgrupperna kan spela en viktig roll och att de därför måste erhålla lämplig 

finansiering. 

42. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stärka kopplingen 

mellan myndigheter på lokal, regional och nationell nivå och EU, i syfte att främja 

styrelseformer som kan underlätta genomförandet av sektorsövergripande politik för att 

bidra till uppnåendet av målen inom olika politikområden, inbegripet hållbar tillväxt för 

alla. 

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för Farnet och lokala 

fiskeaktionsgrupper främja en Europaomfattande dialog med hamnar, berörda aktörer 

inom turistnäringen och miljöexperter. 

44. Europaparlamentet uppmanar nationella myndigheter och organ att samarbeta närmare 

med turistbyråerna och att ge hög prioritet åt att diversifiera den blå ekonomin, framför 

allt vad gäller marin turism och dess kompletterande sektorer. Parlamentet påpekar att 

                                                 
1  Exempel på detta är de s.k. flaggdagarna (Vlaggetjesdagen) och hamndagarna i 

Nederländerna. 



 

 

detta också bör omfatta integrering av eventuellt havssportfiske i turistpaket och 

marknadsföringskampanjer, särskilt på öar och i kustområden. Parlamentet betonar att 

beviljande av tillstånd för dubbel användning av fiskefartyg – för kommersiellt, 

småskaligt och hantverksmässigt fiske och för marin turism, inbegripet turistsportfiske – 

bör betraktas som en prioritet, och att bidrag bör beviljas för ombyggnad av fartygen. 

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna, regionala och lokala 

myndigheter, industrin och andra intressenter att arbeta målinriktat och konsekvent med 

de av EU:s politikområden som påverkar fiskeri- och vattenbruksnäringen. Parlamentet 

noterar att det är nödvändigt att anta en handbok om bästa praxis med de viktigaste 

exemplen på dessa aktiviteter som kan uppmuntra andra företag att arbeta på samma 

sätt. Parlamentet påminner om att det även är viktigt att involvera det lokala 

forskarsamfundet för att förebygga miljöproblem. 

46. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är med miljövänliga affärsmodeller, och 

rekommenderar därför alltid ett nära samarbete mellan miljöexperter och lokala 

aktionsgrupper (t.ex. lokala fiskeaktionsgrupper och lokala aktionsgrupper på 

landsbygden). 

47. Europaparlamentet anser att nödvändiga anslag måste öronmärkas för inrättandet av ett 

europeiskt nätverk för utbyte av bästa praxis och kartläggning av fiskeverksamhet med 

information om intressanta platser och varje fiskesamhälles särdrag. 

48. Europaparlamentet hoppas att särskilda stödmekanismer kommer att användas (inom 

ramen för EHFF och/eller andra instrument), som kan aktiveras i nödsituationer (t.ex. 

naturkatastrofer) i områden där fiske och fisketurism är den enda inkomstkällan. 

49. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att främja finansiering av de beskrivna 

åtgärderna med hjälp av EHFF, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 

Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden, ramprogrammet för 

forskning och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), i nära samarbete 

med rådgivare från Europeiska investeringsbanken (EIB), och att underlätta vägar till 

mjuka lån som gör det möjligt att undvika de särskilda svårigheter som kvinnor ställs 

inför när det gäller att finna medel för att finansiera projekt som är berättigade att ingå i 

de nationella programmen. 

50. Europaparlamentet understryker att de lokala fiskeaktionsgrupperna under 2007–2013 

hade 486 miljoner euro från EFF till sitt förfogande, och att omkring 12 000 lokala 

projekt erhöll stöd under den perioden. 

51. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och de lokala fiskeaktionsgrupperna 

att använda tillgängliga medel på bästa möjliga sätt och att också, när så är möjligt, 

använda multifinansiering (gemensamt med Eruf, Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu) eller ESF). 

52. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta kontaktpunkter på regional 

nivå som ska tillhandahålla lämplig information och stöd. 

53. Europaparlamentet rekommenderar att de lokala fiskeaktionsgrupperna samarbetar nära 

med experter på turism för att ta fram projekt och lämplig finansiering genom EHFF:s 

område 4, för diversifiering i fiskeområden.  



 

 

54. Europaparlamentet påpekar att EHFF tillhandahåller specifikt ekonomiskt stöd till 

kvinnoledda initiativ i fiskesamhällen. 

55. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom fastställandet av 

urvalskriterier för verksamheter inom ramen för EHFF säkerställa att jämställdhet 

integreras och främjas väl i alla finansierade åtgärder (t.ex. genom att prioritera åtgärder 

som är inriktade särskilt på kvinnor eller som vidtas av kvinnor). 

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en undersökning för att 

bedöma de sannolika socioekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av denna 

verksamhet. 

57. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera fritidsfiskets 

socioekonomiska effekter på inlandsturismen, särskilt i landsbygdsområden, och att 

föreslå möjliga åtgärder för regioner där potentialen för sådant fiske är underutnyttjad. 

58. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att förbättra 

insamlingen och hanteringen av uppgifter om fiskerirelaterad turism. 

59. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén 

samt till medlemsstaternas regeringar och de rådgivande nämnderna. 

 


