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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att strategier måste utarbetas som kan bidra till att 

diversifiera ekonomin i lokalsamhällen, skapa ytterligare arbetstillfällen och inkomster till 

familjer samt bidra till att få ett slut på den ökande arbetslösheten i samhällen som är 

beroende av fiskerisektorn. 

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

fiskerirelaterad turism, som omfattar fisketurism (fisketurism och fiskerelaterad 

upplevelseturism), 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. 

Investeringar i innovativa, hållbara och skräddarsydda produkter 

3. Europaparlamentet påminner om att det i meddelandet om turism 2010 fastslogs att 

utvecklingen av hållbar, ansvarsfull och högkvalitativ turism är ett av de viktigaste målen 

för den europeiska turismen med syftet att uppmuntra till skapande av arbetstillfällen och 

tillväxt. 

4. Europaparlamentet framhåller att om turistorter ska kunna förbli livskraftiga måste de 

ägna större uppmärksamhet åt att säkerställa kvalitet, autentiska miljöer och ett bra 

förhållande mellan pris och kvalitet, eftersom resenärer i dag är mycket mer 

välinformerade än vad de var förr. 

5. Europaparlamentet anser därför att utbudet måste anpassas till nya former av efterfrågan 

på skräddarsydda produkter såväl i populära kustorter som i oförstörda resmål på 

landsbygden, vid kuster och på öar, och att det måste upprättas 

marknadsföringsplattformar som är skräddarsydda till en potentiell efterfrågan av den här 

sorten. 

6. Europaparlamentet framhåller att stöd måste ges till företagsplattformar som är inriktade 

på kunder som söker turistupplevelser av högsta kvalitet, vilket betyder att man i 

offentliga initiativ och valbara verksamheter måste prioritera kompetensutveckling på 

detta område och införandet av teknisk infrastruktur och plattformar för digital 

distribution. 

7. Europaparlamentet anser att ansvarsfulla och hållbara företagsmodeller för diversifiering 

av fisket måste respektera lokala fiskesamhällens kultur och hjälpa till att bevara deras 

identitet. Parlamentet betonar särskilt att turismrelaterat fritidsfiske bör bedrivas i 

överensstämmelse med småskaliga lokala fiskeföretags intressen. 

8.  Europaparlamentet anser att man bör utveckla fisketurism och fiskerelaterad 

upplevelseturism som aktiva semesterupplevelser med stora följdfördelar, såsom 
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främjandet av maritim kultur och traditioner på fiskeriområdet samt utbildning i 

miljömedvetenhet och bevarande av arter. 

9. Europaparlamentet betonar hur viktiga miljövänliga företagsmodeller är, och 

rekommenderar därför alltid ett nära samarbete mellan miljöexperter och lokala 

aktionsgrupper (t.ex. lokala aktionsgrupper för fiske och vattenbruk och lokala 

aktionsgrupper på landsbygden). 

10. Europaparlamentet framhåller att ett av problemen för fisketurismen, och något som 

begränsar den potentiella fördelen för fiskare, är den regelbörda som drabbar småskalig 

kommersiell sjöfart kombinerat med de höga kostnaderna för att bygga om fiskefartyg så 

att de uppfyller turismstandarder. 

11. Europaparlamentet rekommenderar gemensamma definitioner och bestämmelser för 

fisketurism på nationell nivå, så att man kan undvika en situation där medlemsstaterna 

inför olika sorters lagstiftning och bestämmelser. 

12. Europaparlamentet påpekar att regelbördan för fiskeföretag, särskilt i fråga om 

säkerhetsbestämmelser, byggnadslagstiftning och fartygssäkerhet, måste förenklas så att 

nödvändiga investeringar underlättas. 

13. Europaparlamentet motsätter sig åtgärder för att införa alltför höga avgifter på nationell 

eller regional nivå för skeppare med fritidsbåtar som använder inre vattenvägar som är 

öppna för allmänheten, eftersom sådana avgifter utgör en byråkratisk begränsning av och 

ett hinder för hållbar fisketurism och sjöturism. 

14. Europaparlamentet påpekar att man behöver finna sätt att utöka den potentiella efterfrågan 

avseende ombyggda fartyg genom att vidga utbudet för att till exempel attrahera 

utbildningsväsendet, som har erfarenhet av att använda jordbrukssektorn för 

undervisningsändamål, t.ex. i så kallade gård-skola-program. 

15. Europaparlamentet välkomnar förslag på regional och nationell nivå om införande av 

turistfiskekort, förutsatt att de – i linje med lagstiftningen om fiske och djurskydd – 

garanterar en lägsta nivå av sakkunskap som säkerställer att fiskeregler följs, spön 

används korrekt och den fisk som fångas hanteras på rätt sätt. 

16. Europaparlamentet betonar den betydelse som fiskerirelaterad turism har för bevarandet 

av kulturella traditioner, mattraditioner och traditionella livsstilar i kustområden och 

vattennära områden. 

17. Europaparlamentet påminner kommissionen om att ett uppsving för fisketurismen kan 

göra nya turistområden, vars potential ännu inte har utnyttjats, mer synliga. 

18. Europaparlamentet betonar att man, i syfte att uppmuntra fiskeekoturism, bör inrätta 

särskilt avsedda anläggningar i fiskesamhällen, såsom tältplatser, förtöjningsplatser, 

parkeringsplatser och rekreationsanläggningar. 

19. Europaparlamentet konstaterar att sportfisketurismen är ett välutvecklat och växande 

affärssegment i vissa medlemsstater medan den fortfarande har outnyttjad potential i andra 

medlemsstater. Parlamentet framhåller hur viktig sportfisketurism är i kust- och 
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landsbygdsområden, och hur viktigt inlandsfiske är som en hållbar utvecklingsverksamhet 

med högt värde. 

20. Europaparlamentet betonar att den turistrelaterad fritidsfiskeverksamhetens inverkan på 

fiskerisektorn måste bedömas. 

21. 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 underexploaterad. 

Maximerad användning av ekonomiskt stöd från unionen 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera hur effektiva EU:s åtgärder har 

varit när det gäller utvecklingen av fiskeriområden och den ekonomiska diversifieringen 

av fisket, inklusive åtgärder som vidtagits inom ramen för de europeiska strukturfonderna 

och i synnerhet Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Parlamentet uppmanar 

kommissionen att offentliggöra regelbundna översikter över vilka projekt som har fått stöd 

och med vilka belopp. 

23. Europaparlamentet förväntar sig särskilt att den kommande utvärderingen av lokalt ledd 

utveckling, som ska utföras av kommissionen, kommer att bidra till en bättre förståelse av 

den socioekonomiska effekten av de diversifieringsåtgärder som vidtas inom ramen för 

EHFF, också inom ramen för de gemensamma strategier som har utformats av lokala 

aktionsgrupper på landsbygden och lokala aktionsgrupper för fiske och vattenbruk. 

24. Europaparlamentet understryker att de lokala aktionsgrupperna för fiske och vattenbruk 

under 2007–2013 hade 486 miljoner euro från EFF till sitt förfogande, och att omkring 

12 000 lokala projekt fick stöd under den perioden. 

25. Europaparlamentet understryker dessutom att den totala tillgängliga finansieringen från 

EHFF under den innevarande finansieringsperioden har ökat till 514 miljoner euro i medel 

anslagna till åtgärder för lokalt ledd utveckling. 

26. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och de lokala aktionsgrupperna för fiske 

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

möjligt använda multifinansiering (gemensamt med Eruf, Ejflu eller ESF). 

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på lämpligt sätt använda de medel som 

är tillgängliga från EHFF för ombyggnation och modernisering av fiskefartyg och för 

projekt som genomförs av fiskeföretag, samt att inrätta kontaktpunkter på regional nivå 

som ska tillhandahålla lämplig information och stöd. 

28. Europaparlamentet rekommenderar att de lokala aktionsgrupperna för fiske för ett nära 

samarbete med experter på turism för att ta fram projekt och lämplig finansiering genom 

EHFF:s område 4, för diversifiering i fiskeområden.  

29. Europaparlamentet påpekar att EHFF tillhandahåller specifikt ekonomiskt stöd till 

kvinnoledda initiativ i fiskesamhällen. 
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30. 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). 

31. Europaparlamentet rekommenderar specifikt ekonomiskt stöd till lokala myndigheter i 

fiskeområden för inrättandet av informationspunkter som ska presentera, främja och 

tillhandahålla information om fiskesamhällen och traditionella produkter samt om 

turismrelaterade mål i dessa områden. 

32. Europaparlamentet rekommenderar specifikt ekonomiskt stöd för att uppmuntra till 

entreprenörskap och innovation genom finansiering av verksamhet som är beroende av 

fiskerinäringen. 

33. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, 

inför ett lämpligt begrepp för att utse fiskesamhällen i EU eller i delavrinningsområden, 

såsom kustsamhällena ”Aldeias do Mar” (”havsbyar”) i Portugal, med deltagande av 

lokala aktionsgrupper för fiske. Parlamentet begär med eftertryck att nödvändiga anslag 

ska 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. 

Främjande av produktdiversifiering 

34. 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 balansera problemet med säsongsvariationer. 

35. Europaparlamentet framhåller att om diversifieringsmålet ska kunna uppnås måste alla 

entreprenörskapsinitiativ vara lokalt baserade och garantera att kontrollen över företag och 

kooperativ behålls på den nivån. Parlamentet påpekar att initiativ till socialt 

entreprenörskap är särskilt lämpade för detta ändamål. 

36. Europaparlamentet begär därför att stöd ska ges till marknadsföringsplattformar som drivs 

av lokala entreprenörer för att säkerställa att de bibehåller största möjliga närvaro, kontroll 

och delaktighet i hela värdekedjan. 

37. Europaparlamentet understryker att produktdiversifiering kräver lämplig marknadsföring 

och att det krävs en strategi för att synliggöra målgruppen av fiskare, även genom 

gränsöverskridande marknadsföringsinitiativ. 

38. Europaparlamentet anser därför att fiskesamhällen bör överväga att lansera gemensamma 

marknadsföringskampanjer med andra turistmål i samma region, enligt vad som föreslogs 

i Europaparlamentets betänkande om nya utmaningar och koncept för främjande av turism 

i Europa, och marknadsföra gemensamma marknadsföringsplattformar med särskild 

inriktning på främjande och försäljning online, på grundval av internationellt samarbete. 

39. Europaparlamentet anser att denna marknadsstrategi bör leda till samverkanseffekter 

mellan marknadsföringsinitiativ för färska och bearbetade produkter av hög kvalitet, 
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gastronomi och turism, som grupperas i territoriella områden som är samverkande 

och/eller samstämda ur en kulturell, produktionsrelaterad och miljömässig synvinkel. 

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja och främja investeringar i 

diversifieringen av fisket när det gäller marknadsföring och bearbetning av lokala 

fiskprodukter och att stödja utvecklingen av lokala distributionskanaler. 

41. Europaparlamentet påminner kommissionen om behovet av att främja och certifiera 

traditionella fiskeriprodukter och etablera lokala märken som är specifika för 

fiskeområden. 

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja investeringar i diversifieringen av 

fiskerisektorn genom utveckling av kompletterande verksamhet, inbegripet investeringar i 

fartyg, yrkesutbildning, säkerhetsutrustning och kultur- och utbildningsverksamhet. 

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja investeringar i 

diversifieringen av fiskerinäringen på kultur- och konstområdet som en del av det 

traditionella arvet, och att stödja investeringar i främjandet av tradition och fiskearv i 

allmänhet (teknik och fiskeredskap). 

44. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att 

dela med sig av bästa praxis för att skapa ökad medvetenhet, över större regioner, om 

innovativa fiskerirelaterade turistprodukter som har visat sig vara ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt framgångsrika. 

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för nätverket för europeiska 

fiskeområden (Farnet) och lokala aktionsgrupper för fiske främja en Europaomfattande 

dialog med hamnar, berörda aktörer inom turistnäringen och miljöexperter. 

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom den europeiska resekommissionen 

och dess portal visiteurope.com främja turistdestinationer för hållbart fritidsfiske i Europa, 

och att med hjälp av en riktad informationskampanj göra fiskeföretag medvetna om 

potentialen hos dessa nya och hållbara företagsmodeller och de tillväxtmöjligheter som de 

ger. 

Kunskaper och färdigheter 

47. 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 turismförvaltning och innovativ fisketurism. 

48. 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. 

49. Europaparlamentet framhåller att man behöver höja lokala entreprenörers medvetenhet om 

nya gemensamma internetbaserade plattformar för främjande och försäljning av 
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turismrelaterade produkter, inklusive upplevelseturism, och ge dem utbildning i hur de 

används, samt uppmuntra dem att förbinda dessa element direkt med sina företag för att 

säkerställa att vinsterna från diversifiering går tillbaka till lokalsamhällena. 
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