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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender, at ikke-industrielt kystfiskeri, skaldyrsfiskeri og ekstensiv akvakultur udgør det 
mest bæredygtige fiskeri set ud fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt synspunkt; 
understreger, at fiskeri er afgørende for kystområdernes socioøkonomiske udvikling og 
har stor betydning for den kulturelle og territoriale mangfoldighed på kontinentet, øer og 
afsides beliggende kystområder; minder om, at fiskeriet er berørt af negative faktorer på 
grund af manglende spildevandsrensning, udledninger, olieudslip, den voldsomme vækst i 
byggebranchen samt store projekter langs kysten;

2. understreger manglen på statistikker vedrørende social, økonomisk og territorial 
samhørighed og fremhæver behovet for indikatorer på EU-plan, som kan tilvejebringe 
socioøkonomiske, videnskabelige og miljømæssige oplysninger;

3. understreger, at en række fiskeriafhængige kystsamfund oplever usikkerhed, tilbagegang 
samt mangel på økonomiske alternativer, hvilket understreger behovet for de eksisterende 
instrumenter, fonde og mekanismer med henblik på at opnå samhørighed på området for 
beskæftigelse og økologisk bæredygtighed; mener, at førnævnte forhold bør inddrages i 
den nye fælles fiskeripolitik med det formål at øge det ikkeindustrielle fiskeris 
medbestemmelse og deltagelse i beslutningsprocessen samt fremme lokale strategier i 
fiskeriafhængige kystområder;

4. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den fremtidige Europæiske Hav- og 
Fiskerifond at reservere en vis procentdel til ikkeindustrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
ekstensiv akvakultur; opfordrer til oprettelse af et særligt støtteprogram for fiskeri i lille 
målestok, der er målrettet fiskeriafhængige kystsamfund, og som sikrer, at de fiskere og 
skaldyrsfiskere, der udøver deres erhverv på den mest miljøvenlige og socialt bæredygtige 
måde, får prioriteret adgang til disse ressourcer.


