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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att icke-industriellt kustfiske, skaldjursfiske och extensivt 
vattenbruk är de mest hållbara fiskeformerna ur social, ekonomisk och miljömässig 
synvinkel och avgörande för den socioekonomiska utvecklingen i kustsamhällena. Dessa 
fiskeformer präglar kulturen och skiljer sig åt mellan fastland, öar och de mest avlägsna 
fiskezonerna. De påverkas negativt av bristfällig rening av avloppsvatten, oljespill, 
oljeutsläpp, en oproportionerligt utökad byggnation längs stränderna och utbredningen av 
stora byggprojekt längs med kusterna. 

2. Europaparlamentet framhåller bristen på statistik när det gäller social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning och betonar behovet av att ta fram indikatorer på EU-nivå som 
omfattar socioekonomiska, vetenskapliga och miljörelaterade uppgifter. 

3. Europarlamentet anser, med tanke på den bekymmersamma situationen och 
tillbakagången i vissa kustsamhällen som är beroende av fisket och som saknar alternativ 
för att diversifiera sin ekonomi, att man bör använda sig av befintliga instrument, medel 
och mekanismer för att säkerställa sammanhållningen på området sysselsättning och 
ekologisk hållbarhet, genom att i synnerhet värdesätta detta i den nya gemensamma 
fiskeripolitiken, öka den icke-industriella fiskesektorns deltagande i förvaltningen och 
beslutsprocessen samt främja lokala strategier i de kustområden som är beroende av fisket.

4. Europaparlamentet uppmanar därför Europeiska kommissionen att se till att den framtida 
Europeiska havs- och fiskerifonden avsätter en särskild procentandel till icke-industriellt 
fiske, skaldjursfiske och extensivt vattenbruk, och att inrätta ett särskilt program till stöd 
för småskaligt fiske som riktas mot de kustsamhällen som är beroende av fisket, där man 
fördelar dessa resurser främst bland dem som fiskar fisk och skaldjur på det miljömässigt 
och socialt sett mest hållbara sättet.


