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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien 
og skabe beskæftigelse i kystsamfund
(2019/2161(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3, stk. 2 og 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og 
litra a), d) og k) i  artikel 4 og artikel 9 og 153 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik,

– der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention,

– der henviser til Den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen 
(SOLAS),

– der henviser til konventionen om oprettelse af Den Internationale Søfartsorganisation 
(IMO),

– der henviser til konventionen om oprettelse af Den Internationale Arbejdsorganisation 
(ILO),

– der henviser til Torremolinoskonventionen fra 1977,

– der henviser til Torremolinosprotokollen (1993) og Cape Town-aftalen (2012), som 
ajourfører og ændrer Torremolinoskonventionen, 

– der henviser til den internationale konvention om standarder for uddannelse, 
certificering og vagthold for mandskab på fiskerfartøjer (STCW-F),

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om arbejdsforhold i 
fiskerisektoren C188 (2007),

– Der henviser til IMO's frivillige retningslinjer for udformning, konstruktion, bygning og 
udrustning af små fiskerfartøjer, 2005,

– Der henviser til rapporten fra Européche, Cogeca "Fisheries" & E.T.F. - European 
Transport Workers’ Federation (december 2000), "Mutual Recognition of Certificates in 
the Sea Fishing Sector in Europe, Final Report", også kendt som Bénodet-rapporten, 
undersøgelse udarbejdet til det forum, der blev afholdt om dette emne i Bénodet 
(Frankrig), den 13. og 14. oktober 2000, s. 9,
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– der henviser til konklusionerne i dokumentet om "Training of Fishers"1, Europa-
Parlamentet, Temaafdelingen for Struktur- og Samhørighedspolitik (2018),

– der henviser til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds (EMSA) "Årsrapport om 
maritime ulykker og hændelser i 2019”2 (Annual overview of marine casualties and 
incidents 2019),

– der henviser til den økonomiske årsberetning for 2019 om EU's fiskerflåde (STECF 19-
06)3,

– der henviser til FAO-rapporten "The State of World Fisheries and Aquaculture 2020"4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at den fælles fiskeripolitik har til formål at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteterne er bæredygtige på lang sigt, og at denne bæredygtighed er 
baseret på tre søjler: en miljømæssig, social og økonomisk søjle;

B. der henviser til, at fiskeri, herunder akvakultur, giver milliarder af mennesker mad, og at 
denne sektor ifølge FAO er en vigtig kilde til beskæftigelse og indkomst for 10-12 % af 
verdens befolkning; der endvidere henviser til, at ca. 140 mio. flere arbejdspladser 
skønnes at være forbundet med resten af fiskeriværdikæden, navnlig forarbejdning og 
salg af fiskevarer;

C.  der henviser til, at ifølge oplysninger indsamlet af FAO tegner kvinder sig for mere end 
20 % af arbejdspladserne i forbindelse med akvakulturproduktion, men kun for ca. 3 % 
af det produktive fiskeri;

D. der henviser til, at ifølge de seneste data fra Eurostat5 var i alt ca. 180 000 personer 
beskæftiget i EU's fiskeindustri i 2017, heraf omkring en tredjedel i akvakultursektoren; 
af dette samlede tal var 41 000 i Spanien, 29 000 i Italien, 21 000 i Grækenland, 20 000 
i Frankrig og 14 700 i Portugal beskæftiget inden for den primære fiskerisektor; og at 
selv om Italien, Grækenland og Portugal kun tegnede sig for 11,0 % af EU's 
fiskeriproduktion i 2017, tegnede disse tre medlemsstater sig for 35,9 % af 
beskæftigelsen;

E. der henviser til, at statistiske data offentliggjort af Eurostat6 i 2019 viser, at i alt 14,4 % 
af arbejdstagerne i sektoren for landbrug, skovbrug og fiskeri i 2018 var 65 år eller 
derover, og at dette er den sektor, der tegner sig for det største antal aktive personer i 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617484/IPOL_STU(2018)617484_EN.pdf
2 http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/3734-annual-overview-of-marine-
casualties-and-incidents-2019.html
3 Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF - The 2019 Annual Economic 
Report on the EU Fishing Fleet  (STECF-19-06). Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 
2019, JRC112940, ISBN 978-92-79-79390-5, doi:10.2760/56158)
4 https://doi.org/10.4060/ca9229en
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#The_factors_of_production
6 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
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denne aldersgruppe; der henviser til, at selv om den procentvise andel af arbejdstagere i 
denne aldersgruppe er faldet støt siden 2008, er det faktiske antal ikke er faldet i samme 
forhold;

F. der henviser til, at selv om der ikke er nogen specifikke data, der kun vedrører 
fiskerisektoren, kan visse oplysninger om aldersstrukturen for fiskeriarbejdere indhentes 
fra nogle af medlemsstaternes statistiske tjenester; der henviser til, at tallene viser, at 
andelen af fiskere på 55 år og derover er steget konstant i løbet af de sidste 10 år og i 
øjeblikket udgør omkring 20 % af de aktive fiskere, men at andelen af unge fiskere 
(under 34 år) ikke udviser en klar tendens og altid ligger på mellem 20 og 23 % af de 
aktive fiskere;

G. der henviser til, at flertallet af medlemsstaterne og partnerne i fiskerisektoren udtrykker 
bekymring over unges manglende interesse for fiskerierhvervet, hvilket har været et 
problem i mindst to årtier og skaber yderligere vanskeligheder for hele industrien og 
forværrer kystsamfundenes sociale problemer;

H. der henviser til, at hvad angår ulykker og hændelser til søs er fiskeri den maritime 
aktivitet, der medfører tab af flest fartøjer, selv om det ikke er den aktivitet med flest 
ulykker; i 2018 blev der registreret en stigning på 40 % i antallet af ulykker, hvor 
fiskerfartøjer var involveret;

I. der henviser til, at antallet af dødsfald som følge af ulykker og hændelser på 
fiskerfartøjerne har været faldende på trods af stigningen i antallet af hændelser, idet 
langt størstedelen af tilfældene skyldes menneskelige faktorer (62,4 %), mens system- 
og udstyrssvigt udgør den næststørste årsag (23,2 % af tilfældene);

J. der henviser til, at spørgsmålet om sikkerhed - der er bred enighed om at fiskeri er et 
risikabelt erhverv - og den opslidende karakter af arbejdet om bord på fiskefartøjer i høj 
grad bidrager til unges manglende interesse for erhvervet;

K. der henviser til, at den manglende ensartethed inden for certificering og grundlæggende 
uddannelse af fiskere samt deres anerkendelse mellem medlemsstaterne er en 
begrænsning, der blev konstateret for to årtier siden, og at der kun er opnået få 
fremskridt;

L. der henviser til, at de økonomiske resultater genereret af flåden i EU generelt viser, at 
der er sket forbedringer med hensyn til indkomst og årlig stigning i overskud og 
gennemsnitslønninger for fiskere, men at denne tendens, når tallene for de enkelte 
medlemsstater, havområder og fiskerflåder analyseres nærmere, ikke gælder for alle, 
navnlig for så vidt angår små kystfiskerfartøjer;

M. der henviser til, at en betydelig del af fiskerne i denne forbindelse har en lav, 
uregelmæssig indkomst, som skaber utilstrækkelig adgang til social beskyttelse, hvilket 
alt sammen er yderligere faktorer, der mindsker fiskeriets tiltrækning på de unge;

Forbedre informationen og profilen af arbejdsstyrken i fiskerisektoren

1. understreger behovet for at forbedre den måde, hvorpå oplysninger om arbejdsstyrken i 
fiskeri- og akvakultursektoren samt i hele værdikæden indsamles og stilles til rådighed 
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på en regelmæssig og systematisk måde på EU-plan og opdelt efter medlemsstat;

2. minder om, at aggregering af statistiske data inden for den store landbrugs-, skovbrugs- 
og fiskerisektor kan skjule eller sløre situationer og variationer med negative virkninger 
for hver af disse sektorer; understreger, at selv om alle aktiviteterne er primære 
produktionserhverv, foregår de ikke på en indbyrdes sammenhængende måde og for 
fiskeriets vedkommende ikke engang i det samme miljø eller i det samme geografiske 
område;

3. gentager, at det, som det er tilfældet med forvaltningen af bestande og levesteder, er 
afgørende med en bedre videnskabelig viden baseret på oplysninger, der er pålidelige, 
virkelighedsnære og strækker sig over en længere periode for forvaltningen og 
overvågningen af sektorens sociale udvikling, navnlig indenfor beskæftigelsen, uden 
hvilken det ikke vil være muligt at følge op på og fuldt ud gennemføre en af de tre 
bæredygtighedssøjler, som den fælles fiskeripolitik hviler på, nemlig den sociale søjle;

4. minder om, at de tilgængelige oplysninger for forskellige enheder tyder på, at 
besætningerne på EU-fiskerfartøjer bliver stadig ældre, men at forvaltningen, 
overvågningen og gennemførelsen af tiltagene ligesom i fiskeriforvaltningen og 
tilpasningen af de gennemførte foranstaltninger bør foregå på en differentieret måde 
efter geografisk område, fiskerflåderne og, i visse tilfælde, af de anvendte 
fiskeredskaber;

5. opfordrer Kommissionen, navnlig Eurostat og medlemsstaterne, til at tage hensyn til 
overvågningen af beskæftigelsestendenserne, ikke kun i forhold til det samlede antal, 
men også med hensyn til niveauet for uddannelse og aldersstruktur for arbejdsstyrke, 
der er involveret i fiskeri- og akvakultursektoren, og om muligt også i den tilknyttede 
værdikæde med detaljerede data, der ligner dem, der er tilgængelige for overvågning af 
sektorens økonomiske aktivitet og resultater og som er specifikke;

Forbedring af arbejdsvilkårene og beboelsesforholdene om bord for at forbedre 
sikkerheden

6. påpeger, at selv om sikkerheden om bord er blevet forbedret, især på større skibe, var 
antallet af hændelser og ulykker, der blev registreret af EMSA i 2019, steget med 40 % i 
forhold til året før, selv om antallet af dødsfald har været støt faldende i de seneste år;

7. minder om, at EMSA kun er ansvarlig for at gribe ind og indsamle data vedrørende 
ulykker og hændelser til søs, der involverer fiskerfartøjer på over 15 m, eller i 
situationer, hvor fartøjer på under 15 m er involveret i ulykker med skibe, der er 
omfattet af direktiv 2009/18/EF7, hvilket betyder, at ulykker og hændelser i forbindelse 
med fiskerfartøjer helt sikkert vil være højere end de optegnelser, der er medtaget i 
EMSA's årsberetninger;

8. minder om, at maritime erhvervsaktiviteter generelt anses for at indebære store risici og 
være særligt farlige, navnlig fiskeri, hvortil kommer, at 85 % af fartøjerne i EU er små 
kystfartøjer (med en længde over alt på under 12 m) og dermed er udsat for øgede risici 

7 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 114-127.
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forårsaget af ugunstige vejrforhold og nærheden til kysten;

9. gør opmærksom på, at på trods indsatserne internationalt og i EU for at forbedre 
sikkerhedsforholdene om bord på fartøjer, navnlig fiskerfartøjer, finder de internationale 
konventioner om regler og sikkerhedssystemer for skibe og ombordværende personer 
kun anvendelse på større fartøjer eller nybyggede fartøjer;

10. gentager, at arbejds- og beboelsesforhold om bord ikke kan betragtes som adskilte fra 
sikkerhedsbetingelserne; mener, at gode arbejds- og opholdsforhold for fartøjer 
forbedrer sikkerhedsforholdene, under hvilke fiskeri udføres, men også fiskernes pauser 
og hvile har direkte konsekvenser for deres sikkerhed, da en stor del af ulykkerne og 
hændelserne på fiskerfartøjerne fortsat er forbundet med menneskelige fejl, uanset om 
denne fejl er forårsaget af manglende viden eller manglende uddannelse eller skyldes 
træthed;

11. minder om, at søfarende, herunder fiskere, ofte er udelukket fra de europæiske og 
nationale arbejdsmarkedsretlige rammer i medlemsstaterne, idet mange af disse regler 
ikke finder anvendelse på disse arbejdstageres faktiske aktiviteter; minder om, at det, 
hvis det ikke er muligt at indføre generelle arbejdsmarkedsordninger, er nødvendigt at 
sikre, at en række grundlæggende præmisser for arbejdsretlige bestemmelser sikres på 
en passende måde for søfarende og navnlig for fiskere;

12.  minder om, at fiskeri, afhængigt af de anvendte fiskeredskaber, fartøjets størrelse, 
virkeområde og vejrforhold, har forskellige risikofaktorer, der er forbundet med 
arbejdsvilkårene og beboelsesforholdene, og som det er nødvendigt at sikre om bord;

13. minder om de tiltag, der er truffet på internationalt plan, navnlig i 
Torremolinosprotokollen (1993) og Cape Town-aftalen (2012), med henblik på at ændre 
og forbedre Torremolinoskonventionen (1977), som blev oprettet for at håndtere 
fiskerfartøjers sikkerhed, og at denne konventionen, selv med den forringelse af 
kravene, der blev gennemført i 2012, endnu ikke er trådt i kraft;

14. glæder sig over oprettelsen af IMO's frivillige retningslinjer for udformning, 
konstruktion, bygning og udrustning af små fiskerfartøjer, 2005; minder imidlertid om, 
at frivillige retningslinjer kun kan tjene som vejledning, og at der ikke er nogen juridisk 
forpligtelse eller standardisering af grundlæggende standarder for små 
kystfiskerfartøjer;

15. minder om, at det endelige mål for den fælles fiskeripolitik er, at fiskeri bør være 
bæredygtigt i dets tre søjler, og at det kun er muligt at tiltrække unge mennesker, hvis 
der tilbydes gode arbejdsvilkår, beboelsesforhold og således opnå et generationsskifte i 
denne aktivitet, der giver sunde fødevarer til europæiske borgere;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de bedste sikkerheds-, 
arbejds- og beboelsesstandarder gennemføres om bord på fiskerfartøjer, uanset deres 
størrelse; det foreslås, at der tages skridt til at skabe et ensartet retsgrundlag for hele EF-
fiskerflåden, idet der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for 
fartøjernes størrelse og de fiskerityper, de er beregnet til;

17. understreger, at det er nødvendigt at sikre, at Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og 
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Akvakulturfond (EHFAF) yder et vigtigt bidrag til at forbedre arbejdsvilkårene, 
beboelsesforholdene og sikkerheden på fartøjerne i EU ved at finde måder, hvorpå disse 
betingelser kan forbedres uden at øge fiskerikapaciteten, med særlig vægt på fartøjer til 
kystfiskeri af mindre omfang;

18. understreger yderligere behovet for regelmæssig overvågning og statistiske oplysninger 
om hændelser og ulykker, der involverer fartøjer, som ikke er omfattet af direktiv 
2009/18/EF, da det kun er ved at overvåge og evaluere udviklingen i disse tal, opdelt i 
geografiske områder, flåder og anvendte fiskeredskaber, muligt at finde 
fremgangsmåder, der kan forbedre og finde løsninger, der reducerer og forebygger 
forekomsten af sådanne ulykker, navnlig på fartøjer for lokalt og  kystnært fiskeri;

19. foreslår, at Kommissionen i denne forbindelse overvejer en omformulering af EMSA's 
mission, og tildeler agenturet kapacitet til at foretage denne overvågning og 
regelmæssigt fremlægge oplysninger herom;

Forbedring af uddannelse og sikring af anerkendelse af uddannelse på europæisk plan

20. gør opmærksom på, at det i Bénodet 2000-rapporten, som pegede på problemerne i 
forbindelse med unges manglende interesse for fiskeri, blev påpeget, at der er mange 
forskelle og kompleksitet i ordningerne for uddannelse og certificering af fiskere 
mellem medlemsstaterne, og at der efter to årtier ikke har været nogen væsentlig 
udvikling;

21. minder om, at arbejdskraftens bevægelighed mellem medlemsstaterne er stadig 
stigende, og dette gælder selv fra tredjelande til EU, og at det mulige generationsskifte i 
arbejdsstyrken i fiskeriet, som kunne være en konsekvens heraf, fortsat hæmmes af 
manglende standardisering af uddannelsessystemer og certificering for fiskere;

22. understreger, at dette objektivt undergraver den frie bevægelighed for personer, som er 
en grundlæggende værdi for EU, hvilket afspejles i mange af bestemmelserne i 
traktaterne;

23. minder om, at selv om en fisker fra et tredjeland opnår anerkendelse af hans 
arbejdscertificeringer på fiskeriområdet, gør denne erkendelse af en bestemt 
medlemsstat det ikke meget nemmere at arbejde i en anden medlemsstat med udførelsen 
af de samme opgaver;

24. påpeger, at der inden for andre maritime aktiviteter, både fritids- og erhvervsaktiviteter, 
er sket en vigtig udvikling i retning af international anerkendelse af uddannelse, uanset i 
hvilket land uddannelsen er taget, og at det eneste, der kræves for dette er, at 
grunduddannelsen er standardiseret og undervises på skoler eller 
uddannelsesinstitutioner, der er anerkendt af de nationale uddannelsessystemer i hver 
enkelt medlemsstat eller i det pågældende tredjeland, og som er internationalt 
anerkendte;

25. minder om, at ILO gennem den internationale konvention om standarder for 
uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer, 1995 (STCW-F), 
fastsætter vigtige grundlæggende normer for arbejdsvilkår, herunder minimumskrav til 
sikker uddannelse for alle typer og størrelser af fiskerfartøjer, og at denne konvention 
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har været i kraft siden september 2012, men kun gælder i de lande, der har ratificeret 
den;

26. minder om, at selv om læring baseret på praktisk viden og effektivitet er vigtig for at 
opnå viden, og som nogle ordninger for uddannelse af fiskere i nogle medlemsstater 
fortsat er baseret på - selv idag - er formel certificering den eneste måde at sikre den 
korrekte viden på; der henviser til, at en formel certificering ud over at have personlig 
værdi for fiskere er en form for social anerkendelse af selve den erhvervsmæssige 
aktivitet;

27. inder om, at der er blevet investeret EU-midler i uddannelsesinstitutioner og skoler i 
forbindelse med erhvervscertificering og videregående uddannelser inden for den blå 
økonomi, og at fiskeri, der er den ældste sektor i den blå økonomi, fortsat har 
vanskeligheder med at blive en del af disse institutioner, undtagen i regionale eller 
nationale uddannelses- eller erhvervsuddannelsesprogrammer, uden at der er en 
europæisk anerkendelse af den uddannelse, der er gennemført;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere et fælles grundlag for et 
standarduddannelses- og certificeringssystem for de forskellige kategorier af fiskere, 
som muliggør en hurtig anerkendelse på europæisk plan af den certificering, der er 
opnået i en given medlemsstat; mener, at dette bør omfatte en certificeringsprocedure, 
der er opnået uden for Unionen, og som er forenelig med dette europæiske 
uddannelsesgenkendelsessystem og som letter fiskernes bevægelighed inden for EU;

29. minder om, at EHFAF's mål er at bidrage til den fulde gennemførelse af FFP, men at 
fiskerne for at nå dette mål skal uddannes og certificeres behørigt, og at denne fond 
derfor bør have en komponent til uddannelse og certificering af eksisterende og nye 
fiskere i EU;

Øge kvinders synlighed og sikre lige adgang til arbejde

30. påpeger, at selv om de statistiske data, der er tilgængelige, viser, at kvinder kun udgør 
3 % af beskæftigelsen i produktive fiskerier, tilhører mange fartøjer, især små 
kystfiskerfartøjer, små familievirksomheder, og selv om de ikke formelt betragtes som 
arbejdstagere, udføres al logistisk og administrativ støtte til disse små fartøjers aktivitet 
af familiens kvinder, som ikke har nogen anden formel erhvervsaktivitet;

31. minder om, at dette arbejde med karakter af uformel støtte tages i betragtning med 
henblik på løn, social støtte og pension, og at social støtte i situationer, hvor fartøjerne 
er ude af drift eller deres aktivitet ophører permanent, kun omfatter den formelle 
arbejdsstyrke og dermed øger uligheden mellem arbejdstagerne;

32. minder om, at der på trods af fiskeriaktiviteternes farlige karakter ikke er nogen grund 
til at udelukke eller hindre kvinders adgang til dette erhverv, hvilket fremgår af det 
stigende antal af kvindelige fiskere og førere af fiskerfartøjer, og at der heldigvis i dag i 
Europa er en række kvindeorganisationer, der repræsenterer fiskerisektoren, og som er 
særligt aktive, navnlig i de regionale rådgivende råd;

33. minder om, at den rolle, som kvinder spiller i fiskerisektoren, selv om den ofte er 
uformel, skal anerkendes og behandles regnskabsmæssigt i økonomisk og social 
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henseende, og at en forbedring af informationen om deres aktiviteter samt fremme og 
synlighed af dem ikke kun bidrager til deres personlige og sociale udvikling, men også 
til en afmystificering af kvinders rolle i fiskeriet;

34. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre foranstaltninger til 
forbedring af kvalifikationerne hos de kvinder, der er involveret i havøkonomien og 
navnlig i fiskeriet, og til at fremme den officielle anerkendelse af deres bidrag til 
fiskeriet; mener endvidere, at det er nødvendigt at sikre, at EHFAF-midlerne inden for 
EU-rammen 2021-2027 og efterfølgende rammer har særlig indvirkning på 
ligebehandlingen af kvinder i fiskerisektoren, navnlig ved at sikre, at støtte til 
forbedring af arbejdsvilkår, sikkerhed og beboelsesforhold støtter enhver ændring, der 
skal foretages i forbindelse med indkvartering og arbejde om bord på fiskerfartøjer;

Fremme fiskerierhvervet og generationsskiftet i sektoren

35. minder om, at Den Europæiske Union, som det største indre marked for fiskevarer, kun 
tegner sig for 6 % af de samlede fangster i verden og er stærkt afhængig af import af 
fiskevarer og akvakulturprodukter fra tredjelande;

36. minder om, at den fælles fiskeripolitiks bestemmelser er blandt de mest strikse, der 
findes, og et vigtigt bidrag til aktivitetens miljømæssige, økonomiske og sociale 
bæredygtighed, og at selv om der stadig er plads til store forbedringer, viser den kurs, 
der er taget i de seneste årtier, muligheden for et bedre fiskeri, der på den ene side 
bidrager til bæredygtigheden af bestande og levesteder, hvor der fiskes, og på den anden 
side til at øge fiskernes og redernes indtægt;

37. understreger, at det er nødvendigt at sikre kontinuitet i fiskeriaktiviteterne med det 
nødvendige generationsskift, men også med større social anerkendelse af aktiviteten og 
dens betydning for tilvejebringelsen af sunde fødevarer fra en bæredygtig produktion i 
levesteder med god miljøtilstand og som bidrager til europæernes fødevaresundhed;

38. minder om den vigtige rolle, som fiskerne spiller i den videnskabelige viden, hvad enten 
det drejer sig om direkte indsamling af fiskeridata, men også om supplerende 
oplysninger om havmiljøet, arter og levesteder og deres bevaringsstatus;

39. understreger, at den betydning, som fiskere kan have med hensyn til indsamling af 
videnskabelige data, kunne være endnu større, forudsat at de får særlig uddannelse og 
ekspertise til at registrere og indsamle data på stedet med henblik på validering af 
miljøoplysninger, der indsamles ved hjælp af fjernredskaber såsom satellitter og andre 
instrumenter; Flåden i EU, der i 2019 består af mere end 81 000 fiskerfartøjer af alle 
størrelser - altså et meget stort antal platforme, der konstant og næsten dagligt indsamler 
oplysninger om både havet og fiskerflåden - kan og bør anvendes som en struktur til 
indsamling af flere data om det europæiske og globale hav; 

40. minder om, at inddragelse af unge og et generationsskifte ikke kun vil sikre 
kontinuiteten i den blå økonomis ældste aktivitet, men også at de yngre generationer er 
bedre informeret og opmærksom på bæredygtighed og behovet for, at alle bidrager til at 
håndtere og arbejde imod klimaændringer, som stort set i hele verden er mest mærkbare 
i hav- og kystområder;



PR\1202524DA.docx 11/14 PE650.374v01-00

DA

41. minder om betydningen af kendskab til havet og understreger, at dette ikke kan 
udelukke digitale kendskab og digitalisering af fiskeriet, og at det til trods for 
forbedringer blandt ældre aldersgrupper er enklere og nærmest intuitivt for de nye 
generationer at anvende IT-redskaber, det være sig til indsamling og registrering af data, 
som afspejlet i den nye fiskerikontrolforordning, der i øjeblikket er under revision, eller 
i brugen af nye redskaber og udstyr, der også forbedrer fiskernes sikkerhed, arbejde og 
komfort;

42. understreger, at forbedringer af fiskebestandenes bevaringsstatus har medført en 
forbedring af fiskernes indkomster og gennemsnitslønningerne, og at aktiviteten også 
har bidraget til reduktionen af kulstofemissioner og andre drivhusgasemissioner; der 
henviser til, at fiskerne i stigende grad har været involveret i indsamling af havaffald, 
ikke kun fra tabte eller efterladte fiskeredskaber, men fra alt affald, de finder på havet, 
og at den rolle, som aktiviteten har som økologisk tjenesteydelse, bør anerkendes og 
stimuleres;

43. glæder sig over de forslag, der er under drøftelse af EHFAF 2021-2027, om at hjælpe og 
lette støtten til unge fiskere ved det første indkøb af et fartøj eller en fiskevirksomhed, 
idet det bemærkes, at det ikke kun er fiskere, der fanger ressourcer til søs, men også 
ledere af fiskerivirksomheder, der skal kunne tiltrække unge fiskere, og dermed sikre 
generationsskiftet i hele sektoren;

44. minder om, at et generationsskifte, der omfatter veluddannede fiskere, der er informeret 
om de seneste teknologier, adfærd og måder at sikre ressourcernes bæredygtighed på, 
også er en måde, hvorpå Den Europæiske Union kan bidrage til den globale kamp mod, 
begrænsning og udryddelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri);

45. minder om, at behovet for at forbedre arbejdsvilkårene, beboelsesforholdene og 
fartøjernes sikkerhed, vanskelighederne ved at anerkende arbejdscertificeringer inden 
for fiskeriområdet, hindringerne for fiskernes bevægelighed mellem medlemsstaterne og 
behovet for arbejdskraft til aktiviteten har bidraget til at tiltrække tredjelandsfiskere, der 
ofte er ulovligt ansat i sektoren;

46. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme fiskeriaktiviteternes 
betydning blandt de europæiske borgere generelt og fiskernes bidrag til europæernes 
mad og bevarelsen af livet i havene ved at bekæmpe den fordom, at fiskerne kun er 
interesseret i at udnytter ressourcerne uden at tænke på fremtiden;

47. minder om, at spørgsmålet i Bénodet 2000-rapporten fortsat er aktuelt "Fisk kommer fra 
havet, men hvor kommer de fremtidige fiskere fra?" Det kan formuleres mere detaljeret 
to årtier senere: "Fisk kommer fra havet, og fiskere er vogtere af fisk og havet, men 
hvordan vil vi blive i stand til at få et generationsskifte, og hvor kommer de fremtidige 
fiskere fra?"

48. det konkluderes, at et generationsskifte også vil skulle tage hensyn til målene i Europas 
grønne pagt og nødvendigheden af at sikre den digitale overgang, også i den blå 
økonomi; dette betyder ikke blot at tiltrække unge til fiskerierhvervet, men også at 
tiltrække veloplyste og -uddannede unge, der gives mulighed for at udvikle sig 
professionelt i deres karriere og kan bidrage til at forbedre deres personlige situation og 
til at fremme samhørigheden i de lokalsamfund, som de lever i, navnlig i de mest 
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isolerede kystregioner, som har færre jobmuligheder, der indgår i deres rolle i den 
økonomiske udvikling, og til samhørigheden i de samfund, hvor de lever, navnlig i de 
mest isolerede kystregioner og med færre jobløsninger, og således få en rolle som 
aktører i den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling i de lokaliteter hvor de 
lever og tildele den rolle, som kvinder spiller i erhvervet en betydning samt give alle en 
reel mulighed for at bevæge sig og arbejde inden for hele EU's område, uden at der er 
forhindringer for og vanskeligheder med, at deres kompetencer og uddannelse 
anerkendes. 

49. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Fremtiden for det europæiske fiskeri står over for en række miljømæssige, økonomiske og 
sociale udfordringer. Dette forslag til initiativbetænkning har til formål at behandle spørgsmål 
vedrørende beskæftigelse i forbindelse med fiskeri, navnlig for så vidt angår arbejdstagernes 
generationsskifte. Fiskeriets betydning er unægtelig, da den er en af de primære 
produktionssektorer, der er afgørende for fødevareforsyningen til verdens voksende 
befolkning, men også på grund af den procentdel af befolkningen, der afhænger af denne 
aktivitet, og som ifølge FAO udgør mellem 10 og 12 % af verdens befolkning.

På europæisk plan er de officielle beskæftigelsesstatistikker ikke særlig detaljerede og giver 
ikke et fuldstændigt billede af udviklingen i arbejdsstyrkens aldersstruktur i fiskerisektoren. 
Der er dog nogle data og indikatorer, der viser, at et stort antal arbejdstagere er ældre, hvilket 
bør tages i betragtning, navnlig i lyset af aktivitetens fysiske krav og farlige karakter. Det er 
derfor af afgørende betydning at finde løsninger og forbedre visse betingelser vedrørende 
sikkerhed, arbejdsforhold og beboelsesforhold om bord, uddannelse og anerkendelse af den 
samt inddragelse af kvinder i sektoren og afmystificering af sektoren, hvilket kan sætte skub i 
generationsskiftet.

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at det er vigtigt at forbedre det statistiske billede af beskæftigelsen i 
fiskeriet, akvakulturen og resten af værdikæden, navnlig hvad angår uddannelses- og 
aldersstrukturen, men også dens udvikling over tid. I lighed med hvad der gælder for 
fiskeriforvaltningen skal også beskæftigelsesforvaltningen baseres på den bedste tilgængelige 
viden og information, og kun med ajourførte statistikker vil det være muligt at udpege 
situationer, hvor forvaltningsforanstaltningerne vil skulle ændres og forbedres.

Understreger, at det kun er ved at sikre bedre arbejdsvilkår og beboelsesforhold om bord på 
fiskerfartøjer, at det er muligt ikke blot at tiltrække unge til dette arbejde, men også at 
forbedre sikkerheden for alle om bord. På trods af de forbedringer, der allerede er sket, er det 
stadig i fiskeriet, at mange ulykker og hændelser til søs registreres, og langt størstedelen af 
dem er relateret til menneskelige fejl, selv om der er en tendens til at antallet af dødsfald 
nedbringes.

Minder om, at selv om flere rapporter og undersøgelser viser, at der er behov for at indføre 
kriterier for uddannelse og anerkendelse af ensartede certifikater i EU, sker dette fortsat ikke, 
og det hæmmer arbejdskraftens bevægelighed mellem medlemsstaterne. Generationsskiftet 
bør ligeledes indebære en forbedring af uddannelsen og certificeringen af fiskere, og denne 
uddannelse vil have en positiv indvirkning ikke blot på sikkerheden ved arbejdet om bord, 
men også på den miljømæssige bæredygtighed i udnyttelsen af ressourcerne. 

Understreger den betydning, som Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond 
(EHFAF) har i at hjælpe med at overvinde mange af de vanskeligheder, der er opstået med 
hensyn til at tiltrække nye generationer til fiskeriet, og at generationsskiftet er et bidrag til 
fuld gennemførelse af den fælles fiskeripolitik som krævet i denne fond.
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Generationsskiftet vil bidrage til at forbedre forvaltningen af hav- og fiskeriressourcerne, da 
det skal kædes sammen med mere og bedre uddannelse af fiskere, og med denne uddannelse 
vil vi få en arbejdsstyrke, der er mere opmærksom på og åben overfor at gennemføre 
adfærdsændringer, såsom digital rapportering af data eller deres deltagelse i indsamlingen af 
flere og bedre data for arbejdet og miljøet. Endelig mener ordføreren, at fiskernes 
generationsskifte også skal ske ved at erhvervet afmystificeres overfor de europæiske borgere: 
Fiskerne bør betragtes som vogtere af havet og dets ressourcer.


