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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet om den reformerade gemensamma 
fiskeripolitiken, som genom en rättvis strategi med sikte på ömsesidig förstärkning måste 
fokusera på de miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella pelarna för att kunna 
uppmuntra till en hållbar utveckling som är förenlig med den smarta och hållbara tillväxt 
för alla som efterlyses inom Europa 2020. Parlamentet vidhåller att den reformerade 
politiken måste samordnas så att den bättre överensstämmer med övrig EU-politik och att 
EU:s yttre åtgärder måste vara förenliga med den reformerade politiken.

2. Europaparlamentet anser att regionerna med beaktande av principerna om subsidiaritet 
och regionalisering måste ta större ansvar för fiskeförvaltningen, och uppmuntra en dialog 
mellan de olika enheterna i sektorn, både uppåt och nedåt i kedjan, genom att ge 
incitament och stöd till inrättandet av internationella kluster.

3. Europaparlamentet anser att fiskeförvaltningen bör baseras på vetenskaplig kunskap och 
solida expertutlåtanden och att man ska nyttja partnerskap mellan forskningen och 
fiskerisektorn. Parlamentet efterlyser regionala datainsamlingsprogram och nationella 
forskningsprogram som samordnas regionalt mellan medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är för kustregionerna med ett mångsidigt fiske
och understryker behovet av specifika åtgärder i vissa regioner, såsom de yttersta 
randområdena, t.ex. stöd till småskaliga fiskeflottor och främjande av vattenbruk. 
Parlamentet förespråkar åtgärder för omstrukturering av arbetsmarknaden, stödåtgärder 
för utbildning och omskolning samt incitament för producent- och branschorganisationer.

5. Europaparlamentet betonar hur viktig Europeiska havs- och fiskerifonden är för 
genomförandet av den reformerade politiken och för en balanserad territoriell utveckling,
som gynnar alla, av fiskeområden, och understryker att fondens finansiering måste stå i 
proportion till Europa 2020-strategin och den gemensamma strategiska ramen.


