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FORSLAG

A. der henviser til, at den nye industrielle strategi for Europa, der blev offentliggjort af 
Kommissionen den 10. marts 2020 (COM(2020)0102), har til formål at fastsætte en 
ambitiøs europæisk lovramme med henblik på at udnytte den europæiske industris 
potentiale fuldt ud med henblik på at opnå EU's økologiske og digitale overgang og 
samtidig fremme dens internationale konkurrenceevne;

B. der henviser til, at fiskeri- og akvakultursektoren og deres værdikæder som helhed 
består af mange SMV'er og støtter tusindvis af arbejdspladser, hvilket gør dem til en 
integreret del af den europæiske industri, og som derfor skal bidrage til og drage fordel 
af den digitale og økologiske omstilling;

C. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 16. januar 2018 om international 
havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige 
udviklingsmål for 20301 slog til lyd for et moratorium for dybhavsminedrift;

D. der henviser til, at covid-19-krisen har haft stor indvirkning på fiskeri- og 
akvakultursektoren og på alle tilknyttede industrier, lige fra handel med fisk til 
distribution og forarbejdning; der henviser til, at mange fiskere, fiskeopdrættere, 
forarbejdningsvirksomheder, detailhandlere og distributører har været tvunget til at 
reducere eller suspendere deres aktiviteter af hensyn til folkesundheden, men også som 
følge af et brat fald i efterspørgslen efter fiskevarer og akvakulturprodukter, navnlig på 
grund af hotel- og restaurationsbranchens sammenbrud; der henviser til, at dette har haft 
en indvirkning på hele fiskerisektoren, ikke kun på grund af manglen på råmaterialer, 
men også på grund af den hurtige tilpasning af dens produktionsmetoder til nye 
sundhedsforanstaltninger for at kunne opretholde sin aktivitet og levere grundlæggende 
varer til befolkningen på et så kritisk tidspunkt, og der henviser til, at producenter og 
forarbejdningsvirksomheder er blevet tvunget til at indkredse nye leverandører og finde 
alternative afsætningsmuligheder;

1. er af den opfattelse, at fiskeri- og akvakultursektorerne, deres samlede værdikæder og 
alle andre sektorer, der er forbundet med dem, skal indgå i den nye industrielle strategi 
for Europa for at sikre, at de bidrager til og drager fordel af den økologiske og digitale 
omstilling under hensyntagen til disse sektorers særlige karakteristika, og for at forbedre 
deres konkurrenceevne og økonomiske stabilitet; understreger fiskeri- og 
akvakultursektorens centrale rolle med hensyn til at sikre Unionens industrielle og 
fødevaremæssige uafhængighed;

2. opfordrer til en ny industristrategi for Europa, der bidrager til den økologiske og digitale 
omstilling af fiskeri- og akvakultursektoren og andre industrier, der er knyttet til fiskeri- 
og akvakulturøkosystemer, og som reducerer deres økologiske fodaftryk og deres 
indvirkning på biodiversiteten;

3. opfordrer Kommissionen til at inddrage fiskeri- og akvakultursektoren, herunder 
distribution og forarbejdning, i Unionens genopretningsplan, som skal gennemføres 
sammen med indførelsen af ambitiøse industri-, miljø- og digitale politikker; minder om 
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betydningen af fiskeri- og akvakultursektorerne med hensyn til beskæftigelse, herunder 
højt kvalificerede job, og indkomst for mange kystområder og samfund;

Økologisk omstilling

4. understreger betydningen af at give de maritime sektorer, og navnlig fiskeriet, en 
væsentlig rolle i den økologiske omstilling ved at sikre overensstemmelse mellem EU's 
hav- og fiskeripolitik og målet om en europæisk grøn aftale om klimaneutralitet senest i 
2050; opfordrer Kommissionen til efter en konsekvensanalyse at udarbejde en 
handlingsplan for dekarbonisering af de maritime sektorer, der omfatter fiskerisektoren; 
mener, at opgraderingen af skibe til håndtering af aktuelle udfordringer, og navnlig for 
at opfylde dekarboniseringsmålene, vil bidrage til at skabe mange nye arbejdspladser; 
understreger betydningen af effektivt at uddanne skibsværftsansatte til dette formål;

5. opfordrer alle interessenter i fiskeri- og akvakultursektoren til at deltage i den 
europæiske alliance for ren brint (European Clean Hydrogen Alliance) som led i den 
brintstrategi, der blev fremlagt af kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, 
den 9. juli 2020;

6. opfordrer til, at der indføres et internationalt moratorium for alle 
dybhavsudvindingsaktiviteter samt et forbud mod olie- og gasefterforskning eller -
boring i beskyttede havområder og kystområder som krævet i Parlamentets beslutning 
af 16. januar 2018 for at beskytte havets økosystemer, fiskebestandene og fremtiden for 
EU's fiskerisektor;

7. understreger, at inddragelsen af eksisterende interessenter såsom fiskere og 
fiskeopdrættere er en forudsætning for gennemførelsen af en ambitiøs strategi for 
vedvarende offshore-energi; minder om, at konsultationer med hav- og fiskerisektorer 
og kystsamfund om deling af det maritime rum er afgørende for en vellykket 
gennemførelse af en sådan strategi; støtter på disse betingelser Kommissionens initiativ 
til at udarbejde en strategi for vedvarende offshore-energi;

8. understreger, at Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er ideelt egnet til at støtte 
den økologiske omstilling, og at disse sektorer skal modtage passende finansiel støtte 
for at hjælpe dem med en vellykket gennemførelse af denne overgang;

Digital omstilling og innovation

9. understreger behovet for at inddrage fiskeri- og akvakultursektoren i den digitale 
omstilling; mener, at den digitale omstilling i disse sektorer vil forbedre deres 
konkurrenceevne, modstandsdygtighed og bæredygtighed og gøre det muligt at 
producere nye data og samtidig lette indsamlingen af og adgangen til data samt forbedre 
forståelsen af de akvatiske miljøer og den marine biodiversitet og viden om deres 
udvikling i realtid;

10. understreger, at en vellykket digital omstilling af fiskeri- og akvakultursektoren vil 
bidrage til et mere velfungerende marked for fisk og skaldyr gennem en bedre 
matchning af udbud og efterspørgsel og ved at optimere forsyningskæden i en sektor 
præget af en stærk geografisk fragmentering af forsyningskilderne;
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11. mener, at digitaliseringen af fiskeri- og akvakultursektoren vil gøre kontrol- og 
sporbarhedssystemerne for fiskeri- og akvakulturprodukter mere effektive, øge værdien 
af disse produkter, fremme forbrugernes tillid og bidrage til bekæmpelsen af ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri); opfordrer til, at en sektion, der er 
målrettet mod at øge værdien af fiskevarer og akvakulturprodukter, inddrages i jord til 
bord-strategien for at støtte disse sektorer i den økologiske og digitale omstilling;

12. mener, at innovation skal spille en afgørende rolle for opnåelsen af det tredobbelte mål 
for økologisk omstilling, digital omstilling og global konkurrenceevne i fiskeri- og 
akvakultursektoren og navnlig fremme udviklingen af nye, mere selektive og 
økologiske fiskeriteknikker og -udstyr; understreger betydningen af innovation og 
videnskabelig forskning i disse sektorer med henblik på at nå det bæredygtige mål for 
den fælles fiskeripolitik; mener, at en proaktiv politik for uddannelse, finansiering og 
internationale partnerskaber med henblik på at udvikle forskning i udnyttelse af havet er 
af afgørende betydning for at fremme innovation i denne sektor;

13. minder om, at nye teknologier, data, rumtjenester og potentialet i kunstig intelligens på 
fiskeriområdet kan anvendes til støtte for den økologiske omstilling; understreger, at 
disse teknologier gør det muligt at indsamle data, der er meget nyttige for 
fiskerikontrollen, forvaltningen af de marine ressourcer og overvågningen af affald i 
havet;

14. understreger, at den digitale omstilling af fiskeri- og akvakultursektoren skal ledsages af 
tilstrækkelig finansiel og teknisk støtte;

Handelspolitik

15. understreger betydningen af at sikre fair konkurrence i den internationale handel, 
navnlig hvad angår fiskeri- og akvakulturprodukter; minder om, at der er indledt 
forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen (WTO) med henblik på at fjerne 
skadelige subsidier, der bidrager til IUU-fiskeri, overfiskning og overkapacitet; 
understreger, at EU-flåden opfylder de højeste sociale og miljømæssige standarder i 
verden; opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at nå frem til en ambitiøs 
aftale i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling i WTO snarest muligt;

16. opfordrer Kommissionen til at sikre større konsekvens og sammenhæng mellem EU's 
handels- og fiskeripolitik, navnlig for så vidt angår anvendelsen af kapitlet om 
bæredygtig udvikling i den nye generation af handelsaftaler, som forpligter parterne til 
at samarbejde aktivt om at bekæmpe IUU-fiskeri; støtter initiativet til at indføre den nye 
stilling som ansvarlig for overholdelse af handelsaftaler og overvågning af alle 
bestemmelser i handelsaftaler;

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til nøje at vurdere frihandelsaftalernes 
indvirkning på EU's fiskeri- og akvakultursektor samt på EU's forarbejdningsindustri og 
kystsamfund; opfordrer Kommissionen til under handelsforhandlinger med tredjelande 
at medtage fiskeri- og akvakulturprodukter på listen over "følsomme produkter";

Statsstøtte og finansiering

18. understreger, at det er nødvendigt at revidere de europæiske statsstøtteregler, navnlig for 
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så vidt angår de minimis-loftet for støtte til fiskeri og akvakultur, således at det svarer til 
de minimis-loftet for støtte til andre sektorer; mener, at et øget de minimis-støtteloft for 
disse produkter vil bidrage til at frigøre potentialet for investeringer i fiskeri- og 
akvakultursektoren i den økologiske og digitale omstilling og i innovation;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte passende finansiering af 
fiskeri- og akvakultursektoren med henblik på at støtte dem i den økologiske og digitale 
omstilling, navnlig gennem den reviderede strategi for bæredygtig finansiering; minder 
om, at Parlamentet har opfordret til en væsentlig forhøjelse af den flerårige finansielle 
ramme for perioden 2021-2027 for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.


