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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie visserij 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat aan het meest recente protocol bij de partnerschapsovereenkomst 

inzake visserij (POV), dat op 31 december 2016 afliep, een totaalbedrag van 

600 000 EUR per jaar was verbonden, waarvan 300 000 EUR was bestemd voor steun 

aan het visserijbeleid van de Comoren, met het oog op de bevordering van 

duurzaamheid en een degelijk beheer van de visbestanden in de wateren van het land; 

B. overwegende dat illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) in 

de kustgebieden van de Comoren nadelige gevolgen heeft voor de plaatselijke visserij 

en biodiversiteit, waardoor het inkomen en de bestaansmiddelen van kleinschalige 

vissers, de voedselzekerheid en de duurzame ontwikkeling van de Comoren op het spel 

komen te staan en uiteindelijk ook de armoede toeneemt; 

C. overwegende dat maritieme hulpbronnen niet onbeperkt zijn; overwegende dat het 

Afrikaanse continent jaarlijks miljarden dollars verliest door IOO-visserij; 

D. overwegende dat illegale visserij volgens cijfers van de FAO jaarlijks zo'n 26 miljoen 

ton vis vertegenwoordigt, hetgeen overeenstemt met meer dan 15 % van de totale 

mondiale visvangst; overwegende dat illegale overbevissing de herstelcapaciteit van de 

visbestanden in gevaar brengt, een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, het mariene 

ecosysteem en de voedselzekerheid, en grote economische verliezen tot gevolg heeft; 

E. overwegende dat een duurzaam beheer van de mariene ecosystemen van cruciaal belang 

is om de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering te beperken; overwegende dat 

op de COP 21 is benadrukt dat de tendens tot overproductie zo snel mogelijk moet 

worden omgebogen; 

F. overwegende dat in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) voor het eerst een doelstelling is opgenomen die 

verband houdt met de instandhouding en duurzame exploitatie van zeeën en mariene 

hulpbronnen (doelstelling 14); 

1. is zich ervan bewust dat IOO-visserij overal ter wereld een groot economisch en 

milieuprobleem vormt, zowel in de zee- als de zoetwatervisserij, dat de duurzaamheid 

van de visbestanden en de voedselzekerheid in het gedrang brengt en een bedreiging 

vormt voor de biodiversiteit van 's werelds oceanen; benadrukt dat IOO-visserij ook 

inspanningen op het gebied van visserijbeheer ondermijnt en oneerlijke concurrentie 

vormt voor vissers – met name uit de ambachtelijke visserij – en anderen die bij het 

ontplooien van hun activiteiten overeenkomstig de wet handelen, hetgeen ernstige 

sociale, economische en milieugevolgen heeft; stelt vast dat grootschalige IOO-visserij 

vaker lijkt voor te komen in landen met een zwak bestuur; 

2. benadrukt dat ontwikkelingslanden bijzonder kwetsbaar zijn voor IOO-visserij vanwege 

hun beperkte capaciteit om controle en toezicht te houden op hun wateren, waardoor het 

beheer van de visserij op hun grondgebied nog verder destabiliseert; wijst erop dat IOO-

visserij voor ontwikkelingslanden een verlies van inkomsten en voedsel betekent, met 
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name wanneer deze activiteiten plaatsvinden op dezelfde visgronden waar ook 

kleinschalige plaatselijke vissers actief zijn; 

3. is blij met het nultolerantiebeleid dat de EU op mondiaal niveau voert ten aanzien van 

illegale visvangst; 

4. betreurt dat de Comorese autoriteiten er ondanks de sectorale steun waarin was voorzien 

in het kader van het protocol bij de POV niet in zijn geslaagd de nodige maatregelen te 

nemen voor het tot stand brengen van een nationaal register van vissersvaartuigen en het 

opstellen en uitvoeren van een degelijk nationaal actieplan en rechtskader tegen IOO-

visserij in de Comorese wateren en door vaartuigen die onder de Comorese vlag varen, 

waardoor de Comoren zijn aangemerkt als een land dat niet meewerkt in het kader van 

de IOO-verordening; 

5. betreurt dat niet alleen is gebleken dat de Comoren niet over de nodige bestuurlijke 

capaciteit beschikken om IOO-visserij aan te pakken, maar dat de Commissie ook een 

gebrek aan governance/onvoldoende politieke wil heeft vastgesteld bij de Comorese 

nationale autoriteiten om samen te werken; 

6. vraagt om de capaciteit van ontwikkelingslanden te versterken, zowel op bestuurlijk 

vlak als op het gebied van het in kaart brengen en beoordelen van hulpbronnen; vraagt 

bovendien om hen te helpen bij de samenstelling van betrouwbare en objectieve 

statistieken, hetgeen bijdraagt aan de ontwikkeling van beleid en strategieën op 

economisch gebied en op het vlak van bewaking en bescherming van de legale visserij; 

7. wijst erop dat de Comoren zowel uit hoofde van de met de EU gesloten POV en andere 

internationale instrumenten, als binnen het kader voor de verwezenlijking van de 

Agenda 2030 en de SDG's, de plicht hebben de beginselen van goed bestuur op het 

gebied van visserij en van verantwoorde visserij te eerbiedigen, de visbestanden op peil 

te houden en het mariene ecosysteem te beschermen in de eigen exclusieve 

economische zone; 

8. wijst in het bijzonder op SDG 14, doelstelling 4, die erop gericht is om op een 

doeltreffende manier de visvangst te reguleren en een einde te maken aan overbevissing, 

IOO-visserij en destructieve visserijpraktijken, alsook om op wetenschap gebaseerde 

beheerplannen ten uitvoer te leggen, teneinde de visbestanden zo snel mogelijk te 

herstellen, op zijn minst tot op een niveau dat een maximale duurzame opbrengst kan 

opleveren als bepaald door hun biologische kenmerken; 

9. verzoekt de Commissie om de politieke dialoog en de sectorale dialoog in de 

visserijsector met de Comorese autoriteiten verder te zetten, opdat deze laatste de 

bepalingen van de IOO-verordening zouden naleven en dit land uiteindelijk kan worden 

verwijderd van de lijst van landen die niet meewerken; dringt in afwachting hiervan aan 

op een heroriëntering van de bijstand die de Comoren ontvangen in het kader van 

andere EU-financieringsinstrumenten, zodat de bevolking niet het gelag moet betalen; 

10. benadrukt dat visserijcontroleautoriteiten overal ter wereld voldoende personele, 

financiële en technologische middelen moeten krijgen om de wetten en voorschriften 

inzake visserij volledig te kunnen toepassen; 
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11. is ervan overtuigd dat de strijd tegen IOO-visserij een multilaterale benadering vergt en 

in grote mate afhangt van een samenhangende respons op internationaal niveau, onder 

meer van vlaggenstaten, kuststaten, havenstaten en marktstaten; is van mening dat deze 

respons moet stoelen op de uniforme toepassing van internationale wetten en 

voorschriften inzake IOO-visserij en op een uitgebreide en nauwgezette uitwisseling 

van informatie; verzoekt de internationale gemeenschap soortgelijke maatregelen als die 

van de EU te treffen om de markten af te sluiten voor uit IOO-visserij afkomstige vis. 

 

  



 

PE615.505v02-00 6/7 AD\1146040NL.docx 

NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING 
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 20.2.2018    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

21 

1 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian 

Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György 

Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, 

Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, 

Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan 

Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland 

 
  



 

AD\1146040NL.docx 7/7 PE615.505v02-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

21 + 

ALDE Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen 

ECR Nirj Deva, Eleni Theocharous 

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey 

PPE György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, 

Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Željana Zovko, Anna Záborská 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, 

Vincent Peillon 

Verts/ALE Maria Heubuch 

 

1 - 

NI Eleftherios Synadinos 

 

0 0 

  

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 


