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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager manglen på oplysninger og en specifik evaluering for fiskerisektoren og det 
finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) i den fjerde rapport om økonomisk 
og social samhørighed i EU;

2. understreger på ny den fælles fiskeripolitiks betydning for en forbedring af den sociale og 
økonomiske samhørighed i kystområderne, for den lokale udvikling og for de kulturelle 
traditioner;

3. understreger, at der inden for fiskerisektoren i de seneste 10 år har været et fald i 
beskæftigelsen (på 35 %), i antallet af skibe (på 20 %) og i fangsten (på 28 %), som har 
haft alvorlige socioøkonomiske konsekvenser i ugunstigt stillede regioner og samfund;

4. henviser til, at efter den seneste udvidelse af EU er nogle mål 1-regioner, der er 
kendetegnet ved betydelige aktiviteter inden for fiskerisektoren, med urette blevet ringere 
stillet på grund af den såkaldte "statistiske effekt", uden at de alvorlige strukturproblemer 
og ulighederne, som de pågældende regioner lider under, er blevet overvundet;

5. anmoder indtrængende om, at EU's strukturpolitik for fiskerisektoren reelt fremmer en 
modernisering og bæredygtig udvikling inden for sektoren, beskæftigelsens bevarelse, en 
rimelig indkomst og en forbedring af fiskernes leve- og arbejdsforhold;

6. beklager, at bevillingerne fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF) i et EU med 27 
medlemsstater ikke afviger væsentligt fra IFOP-budgettet i et EU med 15 medlemsstater, 
og mener, at EFF-finansieringen bør styrkes;

7. mener, at den fælles fiskeripolitik forudsætter tilstedeværelsen af finansielle ressourcer i et 
passende omfang til fiskerisektoren på EU-niveau, især af hensyn til kystfiskeriet og det 
ikke-industrialiserede fiskeri, så der kan reageres fyldestgørende på de behov og 
udfordringer, som sektoren står over for;

8. understreger, at fiskerisektoren yder et uundværligt bidrag til de socioøkonomiske forhold 
i fiskersamfundene i konvergensregionerne, som lider under permanente geografiske eller 
naturlige handicap, f.eks. regionerne i den yderste periferi, men også i de fattige 
fiskersamfund i velstillede regioner;

9. beklager de vedvarende og endda mere omfattende regionale skævheder og økonomiske 
og sociale uligheder mellem de forskellige medlemsstater og internt i disse; understreger, 
at der i øjeblikket eksisterer forskelle mellem visse medlemsstater og regioner inden for 
EU;

10. mener, at samhørighedspolitikken er et vigtigt instrument til at fremme begrænsningen af 
regionale skævheder og sociale uligheder, fremme den reelle konvergens, stimulere vækst 
og beskæftigelse og fordele og kompensere for omkostningerne i forbindelse med det 
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indre marked, navnlig i de ugunstigt stillede regioner; mener derfor, at det er nødvendigt 
at styrke fællesskabsfinansieringen af samhørighedspolitikken og sikre dens korrekte 
gennemførelse;

11. afviser ethvert forsøg på at indføre nye betingelser - såsom politisk-økonomiske 
udviklingskriterier - for tildelingen af finansielle ressourcer i forbindelse med 
samhørighedspolitikken, eftersom de ville gøre adgangen til denne politik endnu mere 
begrænset, navnlig for konvergensregionerne; mener, at BNP per capita fortsat bør 
anvendes som basisindikator for støtteberettigelse som led i EU's samhørighedspolitik;

12. understreger i forbindelse med den kommende formulering af en søfartspolitik for EU 
princippet om, at der til nye mål skal afsættes nye og mere omfattende finansielle midler, 
og at EFF derfor ikke må blive berørt.
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