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Ärende: Yttrande över läget för det småskaliga fisket i EU och framtidsutsikter 
(2021/2056(INI))

Till ordföranden

Som du vet beslutade EMPL-samordnarna den 27 maj 2021 att skicka ett yttrande i form av 
en skrivelse över fiskeriutskottets (PECH) initiativbetänkande om läget för det småskaliga 
fisket i EU och framtidsutsikter. 

Härmed bifogas våra förslag, som bygger på EMPL-utskottets yttrande av den 18 mars 2021 
över PECH-utskottets initiativbetänkande om fiskare för framtiden: locka en ny generation 
arbetskraft till fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen (2019/2161(INI)) 
(EMPL-utskottets föredragande Jarosław Duda).

Jag vore tacksam om du riktade föredragandens uppmärksamhet på detta.

Med vänlig hälsning

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. År 2018 utgjorde EU:s småskaliga kustfiskeflotta 75 % av den aktiva fiskeflottan och 
50 % av den anställda besättningen. Småskalig, hållbar fiskeverksamhet marginaliseras. 

B. Den småskaliga flottan sysselsätter ett betydande antal arbetstagare, och är 
grundläggande för ekonomin i små kustsamhällen som ofta är belägna i ekonomiskt 
eftersatta områden. Yrkesfiskarnas genomsnittsålder i flera regioner är över 50 år, och i 
vissa områden överstiger den 60 år, vilket tydliggör ett allvarligt 
generationsskiftesproblem som riskerar att äventyra den fortsatta fiskeverksamheten i 
Europa inom den närmaste framtiden. Det är svårt för unga fiskare att se en trygg 
framtid och planera sina yrkesliv i denna sektor.

C. Enligt officiella uppgifter som kommissionen offentliggjorde 2019 var fartygens 
genomsnittsålder i den europeiska flottan 29,9 år, och inom det småskaliga fisket var 
den så hög som 32,5 år, vilket i betydande utsträckning påverkar hur miljömässigt 
hållbara fartygen är, samt huruvida deras säkerhetsutrustning och säkerhetsstandarder är 
adekvata och moderniserade.

D. Skillnaden i lönsamhet mellan industrifisket och det småskaliga fisket har gradvis ökat 
under de senaste åren, och i synnerhet det småskaliga fisket har blivit lidande vilket har 
lett till att både flottan och antalet fiskare har minskat drastiskt.

E. Många av dem som arbetar inom fiskerisektorn är kvinnor, och även om relativt få av 
dem arbetar direkt på fiskefartyg är ett betydande antal anställda på land, ofta 
informellt, till stöd för den havsbaserade verksamheten, särskilt inom det småskaliga 
fisket. Trots kvinnors betydande bidrag till sektorn får deras roll fortfarande inte 
tillräckligt erkännande.

1. Europaparlamentet konstaterar att kustregioner och de yttersta randområdena av hävd är 
beroende av fisket och bör få finansiellt stöd för att konsolidera jobben i fiskerisektorn 
och utveckla nya sektorer och skapa nya jobb, i synnerhet inom det småskaliga fisket. 

2. Europaparlamentet är mycket oroat över de avsevärda skillnaderna i levnads- och 
arbetsförhållanden mellan fiskare som är anställda inom det storskaliga fisket och 
fiskare som arbetar inom det småskaliga fisket. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att snabbt vidta gemensamma åtgärder för att bättre 
stödja och vitalisera det småskaliga fisket, som dessutom har visat sig vara mer hållbart 
än det storskaliga intensiva fisket och industrifisket liksom en grundstomme för de små 
kustsamhällenas ekonomi och identitet.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja ett hållbart, småskaligt fiske 
genom strategier för den sociala ekonomin, i syfte att genomföra mål 14 för hållbar 
utveckling. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att stödja kommissionens 
förslag till unionens system för fiskerikontroll för att stärka befintliga bestämmelser om 
spårbarhet och förbättra ursprungscertifieringen, eftersom detta kan bidra till en mer 
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hållbar resursförvaltning och förbättra tillträdet till lönsammare marknader.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla lämpligt stöd för att 
förbättra säkerheten och arbetsförhållandena i flottan med iakttagande av kraven på 
miljömässig hållbarhet och med särskilt fokus på det småskaliga fisket, särskilt i 
öregioner och i de yttersta randområdena, där fartygens genomsnittsålder är betydligt 
högre än inom industrifisket. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att 
försöka nå en överenskommelse om fiskefartygens säkerhet.

5. Europaparlamentet anser att säkerställandet av en tillgänglig arbetsmiljö, inbegripet 
inom fiskerisektorn, i syfte att på arbetsmarknaden återinlemma både aktiva och före 
detta fiskare och andra arbetstagare inom fiskerinäringen med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar, skulle leda till större social inkludering och bidra till att det 
skapades fler incitament för inkomstskapande verksamhet i fiskerisektorn och 
fiskesamhällena.

6. Europaparlamentet understryker därför vikten av att stödja nya marknader för 
försäljning av fisk och andra produkter från havet, t.ex. biprodukter från fisket som kan 
utvinnas och levereras till andra marknader än livsmedelsmarknader, för att på så vis 
optimera resursutnyttjandet, främja ett hållbart fiske och minska svinnet i sektorn. 
Parlamentet förespråkar att de administrativa och tekniska kraven för utveckling av 
lokala marknader för färsk fisk ska förenklas, med iakttagande av hälso- och 
säkerhetsföreskrifter, i syfte att främja direktförsäljning och hemleverans av fisk, i 
synnerhet för mikroföretag samt små och medelstora företag, eftersom detta kan leda till 
att en större del av fångstvärdet blir kvar på lokal nivå.


