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Fiskeri og akvakultur  

Europa-Parlamentets beslutning af 2. september 2008 om fiskeri og akvakultur i 

forbindelse med integreret kystzoneplanlægning i Europa (2008/2014(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2002/413/EF af 30. maj 2002 

om gennemførelsen af integreret kystzoneplanlægning i Europa1, 

 

- der henviser til meddelelsen fra Kommissionen af 7. juni 2007 med titlen "Rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet: En vurdering af integreret kystzoneplanlægning (ICZM) i 

Europa" (KOM(2007)0308), 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den 

Europæiske Fiskerifond 2, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet)3 og meddelelsen fra Kommissionen af 24. oktober 2005 

med titlen ”Tematisk strategi til beskyttelse og bevaring af havmiljøet” 
(KOM(2005)0504), 

 

- der henviser til meddelelsen fra Kommissionen af 10. oktober 2007 med titlen ”En 

integreret EU-havpolitik” (KOM(2007)0575), 

 

- der henviser til sin beslutning af 15. juni 2006 om kystfiskeriet og kystfiskerisamfundenes 

problemer4, 

 

- der henviser til meddelelsen fra Kommissionen  af 9. marts 2006 om forbedring af 

fiskerierhvervets økonomiske situation (KOM(2006)0103) og sin beslutning af 28. 

september 2006 herom5, 

 

- der henviser til meddelelsen fra Kommissionen af 19. september 2002 med titlen ”En 

strategi for bæredygtig udvikling af Europæisk akvakultur” (KOM(2002)0511), 

 

- der henviser undersøgelsen udført for Europa-Parlamentet om "regional afhængighed af 

fiskeri"6, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 45, 

 

                                                 
1  EFT L 148 af 6.6.2002, s. 24. 
2  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1. 
3  EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19. 
4  EUT C 300E af 9.12.2006, s. 504. 
5  EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 417. 
6  IP/B/PECH/ST/IC/2006-198. 



- der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0286/2008), 

 

A. der henviser til, at integreret kystzoneplanlægning (ICZM) ikke kun er en miljøpolitisk, 

men også en løbende proces, der har til formål at forbedre kystzonernes økonomiske og 

sociale betingelser og sikre en bæredygtig udvikling af alle aktiviteter i disse områder, 

herunder fiskeri og akvakultur, 

 

B. der henviser til, at implementeringen af ICZM er en langsigtet proces, og at 

gennemførelsen af de fleste nationale strategier, der er vedtaget inden for rammerne af 

ovennævnte henstilling, først blev påbegyndt i 2006, 

 

C. der henviser til, at forvaltningen af kystzoner hidtil har været mellemsigtet uden at tage 

højde for, at disse er komplekse, naturlige økosystemer, der med tiden ændrer sig, 

 

D. der henviser til, at de vedtagne beslutninger og foranstaltninger omhandlede særskilte 

aktiviteter og ikke behandlede problemet med nedbrydning af kystzoner i sin helhed, 

 

E. der henviser til, at eksisterende planlægning hidtil har været fokuseret på landområder og 

ikke har taget højde for nogle kystaktiviteters indvirkning på andre aktiviteter i samme 

område, 

 

F. der henviser til, at det forventes, at gennemførelsen af nationale ICZM-strategier vil 

indebære begrænsede udgifter, men give betydelige økonomiske fordele, 

 

G. der henviser til, at det ikke på tilfredsstillende vis er lykkedes at repræsentere alle sektorer 

i planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger til håndtering af problemerne med 

kystzonerne, og at nogle sektorer lider skade som et resultat heraf, 

 

H. der henviser til, at iværksættelse af integrerede forvaltningspolitikker indebærer 

planlægning i kystområderne af alle aktiviteter vedrørende befolkning og turisme samt 

med hensyn til økonomiske aktiviteter og beskyttelse af landskab og miljø, 

 

I. der henviser til, at en effektiv koordinering af ICZM-organerne kun har været mulig i 

enkelte tilfælde, 

 

J. der henviser til, at der for at gennemføre politiske tiltag med henblik på at fremme ICZM 

i nogle tilfælde kan være behov for at anvende store beløb, som de lokale myndigheder 

ikke har, hvilket resulterer i ansøgninger til højere administrative niveauer og forsinkelser 

i gennemførelsen, 

 

K. der henviser til, at mange kystprocessers grænseoverskridende natur nødvendiggør 

samarbejde og koordinering på regionalt plan og endda med tredjelande, 

 

L. der henviser til, at fiskeri og akvakultur er de to vigtigste kystaktiviteter, der er afhængige 

af kvaliteten af de indre farvande, 

 

M. der henviser til, at akvakulturen endnu ikke har nået et teknologisk udviklingsniveau, der 

gør det muligt at drive denne intensive virksomhed langt fra kystområder, 

 

N. der henviser til, at den afgørende, men hidtil lidet anerkendte rolle, som kvinderne spiller 



i de områder, der er afhængige af fiskeri, må tages i betragtning, 

 

O. der henviser til, at kystfiskeri beskæftiger 80 % af EU’s fiskerflåde og bidrager til 

kystsamfundenes økonomiske og sociale sammenhæng samt bevarelsen af kulturelle 

traditioner, 

 

P. der henviser til, at fiskeri, selv om det ikke i sig selv er en forureningskilde, lider under 

forureningen fra andre aktiviteter i kystområder, hvilket yderligere forringer 

levedygtigheden, 

 

Q. der henviser til, at fiskeri og akvakultur har stor økonomisk og social betydning, eftersom 

de hovedsagelig finder sted i kystområder med svage økonomier, hvoraf mange er 

ugunstigt stillede områder, hvor der ikke findes alternative jobmuligheder, 

 

R. der henviser til, at eksistensen af et rent og sundt havmiljø vil bidrage til yderligere 

forøgelse af fiskeriproduktionen og dermed forbedrede fremtidsudsigter for denne sektor, 

 

S. der henviser til, at akvakultur hviler solidt på princippet om bæredygtig udvikling, og at 

alle miljømæssige påvirkninger bliver reguleret af fællesskabsbestemmelser, 

 

T. der henviser til, at betydningen af akvakultur i Europa er støt voksende i et miljø, hvor 

fiskebestandene reduceres, og den globale efterspørgsel efter fisk og skaldyr stiger, 

 

U. der henviser til, at det ikke er alle medlemsstater, der har afsluttet deres regionale 

planlægning i overensstemmelse med principperne for ICZM af en balanceret udvikling 

af aktiviteter i disse områder, 

 

V. der henviser til den hårde konkurrence om plads i kystzonerne og at personer, der er 

beskæftiget inden for akvakultur og fiskeri har samme rettigheder og pligter som andre 

brugere, 

 

W. der henviser til, at regionerne i den yderste periferi som defineret i artikel 299, stk. 2, i 

EF-traktaten og i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan 

kræve udformning af specifikke nationale strategier for ICZM og en passende tilpasning 

af ICZM på EU-plan, 

 

1. understreger den økonomiske og sociale betydning af fiskeri og akvakultur for 

kystområderne og opfordrer til, at disse områder tildeles støtte inden for rammerne af 

ICZM; 

 

2. understreger behovet for at sikre, at fiskerisektoren og akvakultursektoren er inddraget og 

vel repræsenteret i tværnationale maritime klynger, og opfordrer Kommissionen til at 

fremme denne proces; 

 

3. understreger, at Den Europæiske Fiskerifond kan bidrage til langsigtet støtte til 

foranstaltninger inden for ICZM's rammer, eftersom den støtter foranstaltninger, der 

bidrager til bæredygtig udvikling af fiskeriområder; 

 

4. peger på behovet for at klarlægge kompetencerne hos de berørte kystzoners 

administrative organer og fastlægge koordinerede strategier, således at de kan blive mere 



effektive; 

 

5. anerkender problemerne med at koordinere aktiviteterne for kystzonernes administrative 

organer og beder Kommissionen om at overvåge gennemførelsen af ICZM, og om efter at 

have rådspurgt medlemsstaterne at vurdere, om det er nødvendigt at etablere et 

forbindelsesorgan; 

 

6. understreger behovet for at involvere repræsentanter fra fiskerisektoren og 

akvakultursektoren i aktiviteter, der vedrører planlægning og udvikling af ICZM, idet 

disse sektorers deltagelse i strategier for bæredygtig udvikling vil øge merværdien af 

deres produktion, og minder om, at Den Europæiske Fiskerifond måske vil støtte denne 

type kollektive aktioner; 

 

7. anerkender den vigtige rolle, som kvinderne spiller i de områder, der er afhængige af 

fiskeri, og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om at 

fremme og integrere ligestillingsprincippet i de forskellige gennemførelsesstadier for Den 

Europæiske Fiskerifond, herunder udformnings-, iværksættelses-, overvågnings- og 

evalueringsstadiet, som fastsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1198/2006; 

 

8. anmoder om tættere samarbejde mellem de kompetente organer på regionalt plan gennem 

udveksling af informationer om kystzonernes tilstand samt vedtagelsen af fælles 

foranstaltninger til forbedring af de lokale marine økosystemers miljømæssige tilstand; 

 

9. opfordrer de nationale og regionale regeringer i regionerne i den yderste periferi til at 

udforme strategier for integreret kystzoneplanlægning med henblik på at sikre en 

bæredygtig udvikling af kystområderne; 

 

10. understreger betydningen af behørig fysisk planlægning i ovennævnte sammenhæng; 

 

11. mener, at akvakultur til genoprettelse af bestanden er et væsentligt redskab til at opnå 

økologisk bevaring i visse zoner, og at det derfor skal fremmes, stimuleres og understøttes 

finansielt; 

 

12. understreger betydningen af akvakultur til fødevareindustrien for den sociale og 

økonomiske udvikling i nogle af EU’s kystsamfund; 

 

13. mener, at fiskerisektoren og akvakultursektoren begge må indgå i en tværgående tilgang 

til alle maritime aktiviteter, der foregår i kystzoner, med henblik på at opnå bæredygtig 

udvikling i overensstemmelse med de nye retningslinjer for havpolitikken; 

 

14. understreger behovet for at gennemføre strategier for at imødegå de farer, kystzonerne 

står over for, herunder klimaforandringer, idet der fuldt ud bliver taget højde for disses 

betydning for fiskeri og akvakultur; 

 

15. mener, at der fortsat skal indsamles data, der vil bidrage til udvekslingen og anvendelsen 

af informationer til komparative studier, herunder data vedrørende status for biodiversitet 

og fiskebestande; 

 

16. mener, at der bør gøres en øget forskningsindsats på akvakulturområdet med henblik på at 

indføre opdrætssystemer baseret på en intensiv produktion i lukkede kredsløb; 



 

17. foreslår, at de akvakulturprojekter, der anvender vedvarende energi, og som respekterer 

områder, der er beskyttet af EU's miljølovgivning, prioriteres i den integrerede 

kystzoneplanlægning; 

 

18. opfordrer Kommissionen til, efter høring af medlemsstaterne, at fastsætte en klar tidsplan 

for undersøgelsen af fremskridt ved gennemførelsen af ICZM i EU; 

 

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

 


