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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att det saknas uppgifter och en specifik utvärdering av 
fiskerinäringen och av Fonden för fiskets utveckling (FFU) i fjärde rapporten om den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU.

2. Europaparlamentet upprepar hur viktig den gemensamma fiskeripolitiken är för att främja 
den sociala och ekonomiska sammanhållningen i kustsamhällena, den lokala utvecklingen 
och de kulturella traditionerna.

3. Europarlamentet betonar att fiskerinäringen under de senaste 10 åren har förlorat ett antal 
arbetstillfällen (35 %) och fartyg (20 %) och drabbats av minskade fångster (28 %), vilket 
har fått allvarliga socioekonomiska konsekvenser i missgynnade regioner och samhällen.

4. Europaparlamentet påminner om att vissa mål 1-regioner med betydande fiskerinäring 
efter den senaste EU-utvidgningen orättvist har drabbats av ”den statistiska effekten”, 
medan de allvarliga strukturproblem som de brottas med inte har lösts och de skillnader 
som finns inte har försvunnit.

5. Europaparlamentet betonar att EU:s strukturpolitik för fiskerinäringen effektivt måste 
främja en modernisering och hållbar utveckling av näringen, tryggandet av arbetstillfällen, 
korrekta inkomster och en förbättring av fiskarnas levnads- och arbetsvillkor.

6. Europaparlamentet beklagar att anslagen för Europeiska fiskerifonden (EFF) för EU-27 
inte skiljer sig väsentligt åt från budgetanslaget för FFU för EU-15, och anser att anslagen 
för EFF bör höjas.

7. Europaparlamentet anser att den gemensamma fiskeripolitiken måste få betydande 
finansiella resurser och att dessa måste anpassas till fiskerinäringen på EU-nivå, framför 
allt det småskaliga kustfisket, så att man på ett effektivt sätt kan möta de behov och 
utmaningar som finns inom denna näring.

8. Europaparlamentet betonar fiskerinäringens stora betydelse för den socioekonomiska 
situationen i fiskesamhällen i konvergensregioner eller i regioner som präglas av 
permanenta geografiska eller naturliga nackdelar, exempelvis de yttersta randområdena, 
men även i fattiga fiskesamhällen i välmående regioner.

9. Europaparlamentet beklagar att det kvarstår, och ibland till och med sker en ökning av 
regionala asymmetrier samt ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsstaterna 
och inom varje medlemsstat. Parlamentet betonar att vissa medlemsstater och vissa 
regioner för närvarande inte uppvisar konvergens med övriga EU.

10. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är ett viktigt instrument för att få 
till stånd en minskning av de regionala asymmetrierna och de sociala olikheterna, för att 
främja verklig konvergens och för att stimulera tillväxt och sysselsättning, samtidigt som 
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den gör det möjligt att omfördela och ersätta kostnaderna för den inre marknaden, framför 
allt för de minst utvecklade regionerna. Parlamentet anser därför att gemenskapens 
finansiering av denna politik bör ökas och att det bör ställas garantier för att den 
genomförs till punkt och pricka.

11. Europaparlamentet förkastar alla försök att införa nya villkor – såsom politiska och 
ekonomiska genomförandekriterier – för tilldelning av finansiella resurser inom ramen för 
sammanhållningspolitiken som ytterligare skulle begränsa tillgången till denna politik, 
i synnerhet för konvergensregionerna. Parlamentet anser att BNP per capita även 
i fortsättningen bör användas som basindikator på om en region ska omfattas av 
EU:s sammanhållningspolitik.

12. Mot bakgrund av att EU ska upprätta en gemensam havspolitik betonar 
Europaparlamentet principen om att nya prioriteringar måste motsvaras av nya, mer 
omfattande finansieringsmedel och att detta inte får leda till att Europeiska fiskerifonden 
missgynnas.
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