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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (CJ 14), som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de vedtager:

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2016 om sporbarhed for fiske- og 
akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren1,

– der henviser til sin beslutning af 29. maj 2018 om optimering af værdikæden i EU's 
fiskerisektor2,

A. der henviser til, at modstandsdygtigheden i og den bæredygtige udvikling af EU's 
fødevaresystem afhænger af det arbejde, der udføres af europæiske fiskere og 
akvakulturproducenter, da de spiller en central rolle med hensyn til at støtte den 
økonomiske og sociale dimension i kystsamfund og mange indlandssamfund;

1. udtrykker skuffelse over det manglende fokus på og de manglende ambitioner for 
fiskeri- og akvakultursektoren i jord til bord-strategien;

2. understreger, at EU's fiskevarer og akvakulturprodukter bør prioriteres i forbindelse 
med fremme af sunde og bæredygtige kostvaner, da de er en vigtig proteinkilde og en 
afgørende del af en sund kost, og fremhæver også værdien af det arbejde, der udføres af 
fiskere og kvinder i sektoren, og værdien af akvakultur;

3. glæder sig over, at Kommissionen foretager en vurdering af den fælles fiskeripolitik, 
der skal foreligge i 2022, med fokus på de risici, som klimaændringerne medfører for 
arternes bæredygtighed;

4. glæder sig over de bebudede nye strategiske EU-retningslinjer for akvakultur;

5. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at forbedre mærkningen af alle 
fiskevarer, hvad enten de er ferske, frosne, forarbejdede eller fra akvakultur, som 
markedsføres i restauranter og gennem detailhandlere, for at gøre det muligt at spore 
oprindelsesstedet; understreger, at dette skridt vil øge værdien af bæredygtige produkter 
og beskytte forbrugernes rettigheder;

6. understreger behovet for fortsat at fremme ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne og 
bekæmpe IUU-fiskeri ved at styrke politikken med bæredygtige fiskeriaftaler med 
tredjelande for europæiske fartøjer, der leverer kvalitetsprodukter;

7. understreger EHFAF's betydning for opretholdelse og modernisering af sektoren, 
fremme af generationsskifte og fremme af aktiv deltagelse af kvinder, foreninger, 
herunder lav ("cofradías"), producentorganisationer og detailsektoren;

8. anbefaler, at der iværksættes målrettede kampagner med passende finansiering rettet 

1 EUT C 76 af 28.2.2018, s. 40.
2 EUT C 76 af 9.3 2020, s. 2
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mod forbrugerne for at fremme forbruget af fisk.


