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FORSLAG

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

1. glæder sig over meddelelsen om reformen af den fælles fiskeripolitik, der skal begunstige 
de miljømæssige, sociale, økonomiske og kulturelle søjler på en ikke-hierarkisk og 
synergetisk måde til fordel for en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med en 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i EU-2020; går ind for en bedre samordning af 
den reformerede politik med andre europæiske politikker, og at EU's optræden udadtil skal 
være i overensstemmelse med den;

2. mener, at regionerne skal påtage sig et større ansvar i forbindelse med forvaltningen af 
fiskeriet, under overholdelse af nærheds- og regionaliseringsprincippet, og fremme 
dialogen med de forskellige aktører i sektoren, både i de primære og i de sekundære led, 
ved at tilskynde til og støtte oprettelsen af internationale sammenslutninger;

3. mener, at forvaltningen af fiskeriet skal bygge på videnskabelig viden og velbegrundede 
udtalelser gennem partnerskaber mellem forskning og fiskerisektoren, og støtter 
udarbejdelsen af regionale programmer for indsamling af data og af nationale 
forskningsprogrammer med regional koordinering mellem medlemsstater;

4. minder om betydningen af fiskeriets mangeartede funktioner for kystregionerne; insisterer 
på nødvendigheden af specifikke foranstaltninger til visse regioner, såsom regionerne i 
den yderste periferi, f.eks. støtten til ikkeindustrielle fartøjer og fremme af akvakulturen; 
forsvarer foranstaltninger til en omstrukturering af arbejdsstyrken, til støtte for uddannelse 
og erhvervsmæssig omskoling, samt incitamenter til producent- og brancheorganisationer;

5. fremhæver Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds betydning for gennemførelsen af den 
reformerede politik og for en afbalanceret og inklusiv udvikling af fiskerizonerne og 
understreger, at finansieringen heraf skal være i overensstemmelse med EU-2020 og den 
fælles strategiske ramme.


