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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie visserij onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de kust van de Middellandse Zee gedeeld wordt door 19 landen met 

juridische en administratieve verantwoordelijkheden voor dit geografische gebied; 

overwegende dat de visserij in de Middellandse Zee een grote verscheidenheid kent, 

gezien het feit dat ze weliswaar een bepaalde mate van visserijactiviteiten op industriële 

schaal omvat, maar vooral visserijactiviteiten die bij uitstek ambachtelijk zijn en soms 

alleen maar bedoeld zijn om het gezin te onderhouden en uiteenlopende technische 

kenmerken en een verschillende mate van selectiviteit vertonen, wat de toepassing van 

klassieke en traditionele methoden voor de beoordeling en het beheer van de visserij 

bemoeilijkt; 

B. overwegende dat de enorme biologische diversiteit van de Middellandse Zee (tussen de 

10 000 en 12 000 soorten) ernstig wordt bedreigd door verschijnselen die samenhangen 

met de wereldwijde klimaatverandering, door verontreiniging van de zee en vooral door 

overbevissing; overwegende dat alle visbestanden in de Middellandse Zee sterk 

achteruitgaan (meer dan 90 % van de bestanden wordt overgeëxploiteerd) en dat sommige 

uitgeputte bestanden met uitsterven bedreigd zijn; 

C. overwegende dat de sociaaleconomische situatie van de visserijsector in het Middellandse 

Zeegebied in de eerste plaats afhankelijk is van de aanwezigheid van duurzame 

visbestanden; 

1. vestigt de aandacht op het feit dat kleinschalige visserij een essentiële economische en 

sociale factor is in het Middellandse Zeegebied en 80 % van de visserijvloot en 60 % van 

de banen in de sector vertegenwoordigt; wijst op het belang van de kleinschalige 

ambachtelijke visserij voor de duurzaamheid van de door meerdere landen gedeelde 

visbestanden, de biologische en ecologische instandhouding van visbestanden, het 

duurzame gebruik van de mariene biodiversiteit en de sociaaleconomische ontwikkeling 

van – met name traditionele – visserijgemeenschappen; onderstreept dat de identiteit, het 

culturele erfgoed, de tradities en de waarden van veel plaatselijke gemeenschappen in 

belangrijke mate stoelen op de activiteiten in de visserijsector; 

2. roept de lidstaten op fraude met visserijproducten tegen te gaan door middel van 

productetikettering en -traceerbaarheid en hun inspanningen ter bestrijding van illegale 

visserij op te voeren; betreurt dat er over de meeste bestanden slechts weinig gegevens 

beschikbaar zijn ("data-poor stocks") en dat rond 50 % van de vangsten niet officieel 

wordt gemeld en 80 % van de aan land gebrachte vis afkomstig is van "data-poor stocks"; 

3. constateert dat de sociaaleconomische situatie in de sector om verschillende redenen 

verslechterd is, onder andere vanwege de afname van de visstand, de waardevermindering 

van vis bij eerste verkoop (die niet wordt doorberekend in de consumentenprijzen als 

gevolg van een oneerlijke verdeling van de toegevoegde waarde tussen de verschillende 

schakels van de waardeketen in de sector en distributiemonopolies in sommige regio’s) en 

stijgende brandstofprijzen; wijst erop dat deze moeilijkheden hebben bijgedragen tot de 

toename van de visserij-inspanningen, wat voor de kleinschalige visserij bijzonder 

zorgwekkend is en de toekomst van deze traditionele levenswijze en het voortbestaan van 
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sterk van de visserij afhankelijke plaatselijke gemeenschappen zelfs in gevaar zou kunnen 

brengen; 

4. is van mening dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen eerlijke concurrentie, 

de behoeften van de consument, duurzaamheid van de visserijsector en behoud van de 

werkgelegenheid; onderstreept dat een alomvattende benadering en een sterke politieke 

wil bij alle landen in het Middellandse Zeegebied noodzakelijk zijn om de uitdagingen aan 

te kunnen en de situatie in de Middellandse Zee te verbeteren; 

5. onderstreept de noodzaak van coherente regels inzake sportvisserij, teneinde het mariene 

ecosysteem te beschermen; beklemtoont dat in de recreatieve visserij dezelfde visvrije 

perioden in acht moeten worden genomen als in de beroepsvisserij; 

6. benadrukt dat het visserijbeleid zo moet worden uitgestippeld dat de vissers en hun 

verenigingen, producentenorganisaties, vakbonden, kustactiegroepen en plaatselijke 

gemeenschappen in overeenstemming met het regionalisatiebeginsel van het GVB worden 

betrokken bij en deel kunnen nemen aan de besluitvorming, en dat op dit gebied dient te 

worden samengewerkt met derde landen aan de oost- en zuidkust van de Middellandse 

Zee; beklemtoont dat er eerlijke, evenwichtige en gelijke voorwaarden voor alle betrokken 

landen en visserij-ondernemingen in de Middellandse Zee moeten worden geschapen om 

gezonde visbestanden en de duurzaamheid en rendabiliteit van de visserij te waarborgen 

en er zodoende voor te zorgen dat het huidige werkgelegenheidsniveau in de visserij in 

stand wordt gehouden en idealiter zelfs wordt verhoogd; wijst met nadruk op de 

belangrijke rol van sterke en onafhankelijke sociale partners in de visserijsector, van een 

geïnstitutionaliseerde sociale dialoog en van medezeggenschap van de werknemers in 

bedrijfsaangelegenheden; 

7. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan het beheer, de coördinatie en de 

capaciteitsopbouw te verbeteren en meer en beter toegankelijke informatie en technische 

bijstand te verstrekken aan vissers- en producentenorganisaties die steun aanvragen uit het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) (of andere EU-financiering), 

die moet zijn afgestemd op de logistieke, personeels- en financiële behoeften van de 

visserijsector, en wel door middel van de volgende maatregelen: 

 – bevordering van de vernieuwing en modernisering van de vloten met het oog op 

verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid, vermindering van de 

visserij-inspanning bij een gelijktijdige duurzame vergroting van de vangsten door de 

toepassing van minder schadelijk en meer selectief vistuig en vermindering van 

bijvangsten en teruggooi, optimalisering van de processen in de toeleveringsketen, 

verhoging van de energie-efficiëntie, verbetering van traceerbaarheidssystemen, 

verbetering van de actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen en het waarborgen 

dat die aan boord zijn, zoals reddingsvesten met persoonlijke noodbakens, EPIRB-

noodradiobakens en andere hulpmiddelen die aan de nationale wettelijke eisen 

voldoen, en het zorgen voor passende opleiding op het gebied van veiligheid aan 

boord en het gebruik van veiligheidsuitrusting; 

 – bevordering van de werving, scholing en multidisciplinaire opleiding van jongeren ter 

verbetering van de status van beroepen en opleidingen op het gebied van de visserij en 

ter stimulering van het starten en het ontwikkelen van nieuwe economische 

activiteiten in de sector, en ontwikkeling van werkperspectieven in de regio op 
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gebieden die goede toekomstige inkomensmogelijkheden bieden, met het oog op 

duurzaamheid en territoriale samenhang; voorzien in een toereikend aanbod van, en 

informatie over, desbetreffende opleidingen voor vissers door de bevoegde autoriteiten 

(met inbegrip van de toepassing van goede praktijken en vergroting van het 

milieubewustzijn); 

 – bevordering van de vereniging en organisatie van mensen die actief zijn in de visserij 

en de hele productieketen van de sector, bijvoorbeeld in de vorm van vakbonden, 

gemeenschapsorganisaties, coöperaties en/of organisaties van vissers of eigenaren van 

vissersvaartuigen, of uitvoering van gemeenschappelijke verkenning van 

toekomstperspectieven en ontwikkeling van fatsoenlijke toekomstige 

inkomensmogelijkheden, zij het in de visserij of in andere sectoren; 

 – waardering van de rol van vrouwen in de visserij en bijbehorende productiesectoren, 

teneinde meer zichtbaarheid te gegeven aan het feit dat zij 12 % van de 

arbeidskrachten in de sector vertegenwoordigen, en bevordering van de gelijkheid van 

vrouwen en mannen; 

8. onderstreept dat initiatieven moeten worden ontplooid die een positieve impact op de 

werkgelegenheid kunnen hebben en aansluiten bij een verkleining van de visserij-

inspanningen, zoals visserijtoerisme of onderzoeksactiviteiten; 

9. stelt voor dat de lidstaten, met inachtneming van hun wetgeving en gebruiken, middels 

wetgeving of collectieve onderhandelingen een minimumloon of vergelijkbare 

inkomenssteun voor vissers invoeren opdat vissers in hun levensonderhoud kunnen 

voorzien; beveelt aan dat de lidstaten een solide fonds voor inkomenscompensatie 

opzetten voor de periodes waarin visserij onmogelijk is vanwege slechte 

weersomstandigheden, gesloten visseizoenen (biologische rustperiodes) ter bescherming 

van de levenscyclus van de beviste soorten, milieurampen, langdurige 

milieuverontreiniging of vervuiling door mariene biotoxines, en dat deze periodes als 

arbeidstijd worden meegeteld voor het pensioen en andere socialezekerheidsrechten; 

10. benadrukt dat collectieve onderhandelingen moeten worden bevorderd en moedigt de 

sociale partners in de visserijsector aan om, in overeenstemming met de nationale 

wetgeving en praktijken, collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten, aangezien deze een 

doeltreffend instrument zijn om sociale en arbeidsnormen hoog te houden, alle werkenden 

een behoorlijk loon te garanderen en voor eerlijke concurrentie in de sector te zorgen; 

onderstreept dat de rechten van de werknemers in de visserijsector, die in bepaalde 

lidstaten zwaar onder druk staan, moeten worden beschermd en versterkt; 

11. dringt er nogmaals bij de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan op aan het IAO-verdrag 

nr. 188 over werk in de visserijsector, waarbij vissers goede arbeidsomstandigheden aan 

boord van vissersvaartuigen worden gegarandeerd, alsnog te ratificeren; 

12. roept de Commissie en de lidstaten op voor alle werknemers in de visserijsector een betere 

toegang tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en gepaste sociale bescherming te 

waarborgen, ongeacht de grootte en de aard van het bedrijf waar zij in dienst zijn, de 

standplaats of het afgesloten contract, onder meer door de overeenkomsten inzake 

duurzame visserij die in de regio worden gesloten als middel te gebruiken om sociale 

dumping te bestrijden en voor betere toegang tot markten en financiering, betere 
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samenwerking met overheden en publieke instellingen en diversificatie van middelen van 

bestaan te zorgen; onderstreept het belang van doeltreffende arbeidsinspecties en -

controles; 

13. onderstreept dat de arbeidsomstandigheden van vissers moeten worden verbeterd, gezien 

het grote aantal ongevallen in de sector en het onevenredig hoge risico van zowel 

lichamelijke, als geestelijke beroepsziekten; benadrukt het belang van een goed evenwicht 

tussen werk en privéleven voor vissers; wijst op het belang van adequate sanitaire 

voorzieningen aan boord van vissersvaartuigen en aan land, alsook van fatsoenlijke 

accommodatie en ontspanningsmogelijkheden; benadrukt dat de bedrijfsveiligheid en 

bevaarbaarheid van havens en waterwegen moeten worden gewaarborgd; 

14. erkent de belangrijke rol die vissers spelen bij het redden van schipbreukelingen in de 

Middellandse Zee; 

15. onderstreept dat moet worden gegarandeerd dat elke vis en alle visserijproducten die in de 

EU worden geïmporteerd, onder omstandigheden zijn gevangen en geproduceerd die in 

overeenstemming zijn met de internationale milieu-, arbeids- en mensenrechtennormen; 

vraagt de Commissie en de lidstaten eerlijke concurrentie en duurzaamheid in de 

visserijsector te garanderen, teneinde banen en groei te beschermen; benadrukt dat dit van 

essentieel belang is, niet alleen voor wat concurrentie in de Unie betreft, maar met name 

met betrekking tot in derde landen gevestigde concurrenten; 

16. onderstreept dat in de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij tussen de EU en 

Marokko, alsook in elke andere overeenkomst met Marokko, de legitieme rechten van de 

Sahrawi-bevolking in overeenstemming met de desbetreffende VN-resoluties moeten 

worden geëerbiedigd. 
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