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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 

ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat er, zoals de Commissie juist heeft ingeschat, grote sociaaleconomische 

verschillen bestaan tussen de landen die bij deze strategie zijn betrokken, en dan met name 

tussen de lidstaten van de EU en de derde landen; overwegende dat de Commissie aan het 

Parlement zal meedelen welke financiële bijdragen de derde landen leveren om deze 

strategie ten uitvoer te leggen; 

B. overwegende dat voor alle landen die bij deze strategie zijn betrokken, de toepassing en 

naleving van de GVB-regels en -doelstellingen een van de belangrijkste onderwerpen van 

beoordeling moet zijn; voorts overwegende dat de kwantitatieve doelstelling van op of 

onder de grens van de "maximale duurzame opbrengst" onderdeel moet uitmaken van alle 

beoordelingen van het mariene milieu en het visserijbeheer in de regio; 

C. overwegende dat de Adriatische Zee, vanwege het feit dat zij half-ingesloten is, bijzonder 

kwetsbaar is voor verontreiniging en dat zij uitzonderlijke hydrografische kenmerken 

heeft, zoals het aanzienlijke verschil tussen de diepten en de kustlijnen in het noorden en 

het zuiden van de regio; overwegende dat de visbestanden door alle kuststaten worden 

gedeeld, waardoor het vermogen van de vispopulaties om zichzelf te herstellen 

voortdurend onder druk staat; overwegende dat in het kader van de toekomstige 

raamverordening voor technische maatregelen in het hervormde GVB, regionale 

maatregelen moeten worden ontwikkeld die zijn afgestemd op de specifieke kenmerken en 

de mariene rijkdommen van het gebied en op de visserij die er wordt beoefend; 

D. overwegende dat de wateren in de regio te lijden hebben onder verschillende vormen van 

verontreiniging, zoals onbehandeld afval en zwerfvuil, eutrofiëring door agrarische 

waterafvloeiing en viskwekerijen; voorts overwegende dat het, aangezien 

milieubescherming deel uitmaakt van de EU-strategie voor de Adriatische en Ionische 

regio, van het grootste belang is in te zien dat economische ontwikkeling en 

milieuduurzaamheid hand in hand moeten gaan; 

E. overwegende dat de Commissie zowel in haar strategie als in haar actieplan toegeeft 

vanwege een gebrek aan gegevens niet over een volledige beoordeling van de status quo 

in de regio en de landen te beschikken; 

F. overwegende dat de EU, volgens de Commissie, de projecten samen met de lidstaten zal 

medefinancieren; 

G. overwegende dat de blauwe economie een mogelijke oplossing is voor de economische 

crisis omdat zij nieuwe banen, groei en economische ontwikkeling genereert, met name in 

kust- en eilandgebieden; overwegende dat de EU-strategie voor de Adriatische en Ionische 

regio niet ten uitvoer kan worden gelegd zonder rekening te houden met het concept van 

de blauwe economie, aangezien het een groot aantal economische sectoren omvat die 

verband houden met de zeeën en oceanen, van traditionele tot opkomende sectoren, met 

inbegrip van visserij en aquacultuur, zee- en binnenscheepvaart, havens en logistiek, en 
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toerisme; 

H. overwegende dat de strategie staat of valt met de projecten die door de lidstaten worden 

gefinancierd en ondersteund; 

I. overwegende dat alle landen economische groei en ontwikkeling willen bereiken; 

J. overwegende dat blauwe groei, die deel uitmaakt van deze strategie en van het 

bijbehorende actieplan, een platform is voor projecten voor duurzame ontwikkeling, met 

name voor dit soort regio’s; 

K. overwegende dat er geen specifiek onderdeel van de strategie aan de visserij is gewijd, 

hoewel het een van de belangrijkste sectoren in deze regio is, maar dat de verschillende 

aspecten ervan over een aantal pijlers worden verdeeld; 

L. overwegende dat de toename van het zeevervoer en de groei van de cruisesector deel 

uitmaken van de strategie en het actieplan om ontwikkeling en economische groei te 

bewerkstelligen; 

M. overwegende dat een toename van de maritieme activiteit nadelig kan zijn voor de reeds 

bedreigde visbestanden in de Adriatische en de Ionische Zee; 

1. wenst dat de Commissie, als een onafhankelijke bemiddelaar met betrekking tot deze 

strategie, onderstreept hoe belangrijk het is om gunstige voorwaarden te scheppen voor 

het verkleinen van de sociaaleconomische verschillen tussen de landen; wijst er andermaal 

op dat de strategie bedoeld is ter versterking van de economische en sociale samenhang 

binnen de Europese Unie en met de derde landen van de Ionisch-Adriatische regio, alsook 

ter ondersteuning en bevordering van de inspanningen om de bestaande regelgeving 

betreffende de visserij te laten aansluiten bij de GVB-doelstellingen en een nauwe 

grensoverschrijdende samenwerking tot stand te brengen tussen de betrokken landen in de 

regio; 

2. roept de Commissie op alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat alle pijlers van 

de visserijsector, de visbestanden, het mariene milieu en alle overige aspecten die verband 

houden met deze sector op duurzame wijze worden gecoördineerd en beheerd, en dat alle 

landen, met inbegrip van de derde landen in de bij de projecten betrokken macroregio, 

overeenkomstig en met inachtneming van de waarden, beginselen en doelstellingen van 

het GVB handelen, en verzoekt zowel de Commissie als de landen die bij de strategie 

betrokken zijn, gemeenschappelijke projecten op te zetten waarbij deze beginselen in acht 

worden genomen; 

3. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van de nieuwe richtlijn tot vaststelling van een kader 

voor maritieme ruimtelijke ordening (door gecoördineerde planning) moet worden 

ondersteund en dat het beheer op het gebied van visserij en aquacultuur moet worden 

versterkt om bij te dragen aan een duurzamer gebruik van de bestaande natuurlijke 

hulpbronnen en daardoor ook aan duurzame groei; is van mening dat een passend 

gezamenlijk beheer van de maritieme ruimte een belangrijk kader biedt voor een 

duurzaam en transparant gebruik van maritieme hulpbronnen en mariene rijkdommen; 
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4. verzoekt de Commissie om de oprichting van plaatselijke actiegroepen voor de visserij 

actief te steunen, omdat dergelijke groepen een voor de hand liggend hulpmiddel kunnen 

zijn voor de diversifiëring van de visserij; benadrukt dat de belanghebbenden, voor een 

duurzame en rendabele visserij en aquacultuur, meer betrokken moeten worden bij het 

algemene beheer en dat visserij-activiteiten moeten worden verbeterd en gediversifieerd; 

5. vraagt de Commissie zo spoedig mogelijk een meerjarenplan voor het visserijbeheer van 

deze twee zeebekkens op te stellen; 

6. verzoekt, aangezien een toename van de maritieme activiteiten invloed zou kunnen 

hebben op de visbestanden in de regio en veel vissoorten het al moeilijk hebben, om een 

voortdurende grondige beoordeling en analyse van de ontwikkeling van de visbestanden 

waarvan de uitkomsten met alle landen worden gedeeld; verlangt dat, indien noodzakelijk, 

het voorzorgsbeginsel wordt toegepast; 

7. vraagt de Commissie, aangezien de regio een bijzonder kwetsbaar marien ecosysteem 

heeft, elke factor die invloed kan hebben op de visbestanden (die al in een precaire situatie 

verkeren), zoals maritiem verkeer of afval, waterverontreiniging, toekomstige boringen of 

de bouw van nieuwe infrastructuur langs de kust, te onderwerpen aan een diepgaande 

milieueffectbeoordeling; staat erop dat het voorzorgsbeginsel en het 

duurzaamheidsbeginsel, waar nodig, worden toegepast en dringt bij de Commissie aan op 

een bijgewerkte versie van de lijst van maritieme activiteiten (bijv. diepzeemijnbouw, 

offshore energieproductie, enz.) die gevolgen kunnen hebben voor het mariene milieu en 

de toestand van de visbestanden; 

8. vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat in elk stadium van de ontwikkeling van de 

maritieme activiteiten, dat wil zeggen bij de vaststelling van de maritieme ruimtelijke 

ordening en bij het geïntegreerd beheer van kustgebieden, op billijke wijze rekening wordt 

gehouden met de belangen van alle betrokken sectoren, aangezien een toename van de 

maritieme activiteiten de visgronden in toenemende mate zal beperken; 

9. dringt aan op de beoordeling en bevordering van projecten die het inschatten van de 

invloed van indirecte visserij (spooknetten, inrichting voor de mosselteelt) en van de 

bijvangst van beschermde soorten tot doel hebben; alleen al in de Adriatische Zee worden 

naar schatting namelijk meer dan 40 000 zeeschildpadden binnengehaald als bijvangst; is 

van mening dat er dringend behoefte is aan milieustudies en onderzoek naar mitigerende 

maatregelen tegen dit probleem (zoals het gebruik van de zogenaamde "turtle excluder 

devices"); 

10. roept de Commissie op de ontwikkeling van pleziervisserij in de regio te stimuleren, 

evenals duurzaam en rendabel toerisme, en om geïntegreerd beleid voor visserij en 

toerisme te bevorderen (vistoerisme, maricultuur, enz.), met inachtneming van het 

duurzaamheidsbeginsel; 

11. verzoekt de Commissie projecten te stimuleren en te ondersteunen die bijdragen aan de 

daadwerkelijke en duurzame ontwikkeling van kleine, op afgelegen eilanden wonende 

gemeenschappen die in hun levensonderhoud voorzien door middel van kleinschalige 

visserij; 
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12. wenst dat de Commissie zich ervoor inzet de visserij en de werknemers in de 

visserijsector (meer) te betrekken bij projecten met betrekking tot cultuurtoerisme en 

erfgoedtoerisme, met inbegrip van de visserij en de herontdekking van de zeevaart, 

traditionele visgronden en oude visserijambachten; 

13. is bezorgd over de schade die wordt veroorzaakt door in zee gedumpt plastic afval; roept 

de Commissie op initiatieven te steunen die gericht zijn op het verzamelen en recyclen 

van dit afval; benadrukt dat bij dit proces ook vissers moeten worden betrokken; 

14. verzoekt de Commissie de vangstvolumes van de pleziervisserij bij te houden, de 

pleziervisserij te reguleren en de voor de beroepsvisserij geldende grenswaarde van de 

maximale duurzame opbrengst (MDO) ook voor de pleziervisserij te laten gelden; 

15. vraagt de Commissie om ervoor te zorgen dat de paaigebieden van de verschillende 

vissoorten nauwkeurig in kaart worden gebracht en worden beschermd aangezien de 

vispopulaties in sommige gebieden van de Adriatische en Ionische Zee zich moeten 

herstellen, om de nodige financiële steun te verlenen voor het aanbrengen van kunstmatige 

riffen en de huidige inspanningen ter verwezenlijking van een samenhangend netwerk van 

mariene beschermde gebieden in de regio op te voeren, waarbij in overeenstemming met 

de internationale afspraken zoals het strategisch plan voor biodiversiteit, de bescherming 

van alle ecologisch belangrijke gebieden moet worden gewaarborgd; 

16. is voorstander van de invoering van een keurmerk voor hoogwaardige zeevis en schaal-, 

schelp- en weekdieren met een Adriatisch-Ionisch etiket om het concurrentievermogen 

van de industrie te vergroten en de consument een kwaliteitsgarantiekeurmerk te bieden 

voor visserij- en aquacultuurproducten; 

17. benadrukt dat de ontwikkeling van aquacultuur en maricultuur een belangrijke rol kan 

spelen, niet alleen voor het herstel van de biodiversiteit maar ook voor de economische 

groei van de Adriatische en Ionische regio; 

18. roept de Commissie op onmiddellijk iets te doen aan het gebrek aan precieze en volledige 

gegevens over maritieme hulpbronnen en aan de waterverontreiniging die wordt 

veroorzaakt door plastic afval, onbehandeld afvalwater en de verspreiding van invasieve 

soorten via geloosd ballastwater, hetgeen tot onduidelijke en onbetrouwbare 

beoordelingen leidt; verzoekt de Commissie, gezien het feit dat de visserijgegevens, de 

beoordeling van de visbestanden en alle andere gerelateerde analyses onvolledig zijn, hier 

eerst iets aan te doen voordat er financiering voor andere ontwikkelingen mag worden 

bestemd; verzoekt de Commissie de actoren van de Adriatisch-Ionische regio aan te zetten 

tot een vruchtbare wetenschappelijke samenwerking en ervoor te zorgen dat de betrokken 

landen hervormingen doorvoeren die hen in staat stellen tot de verzameling, analyse en 

verwerking van gegevens, teneinde in kaart te brengen hoe de mariene hulpbronnen op 

duurzame wijze kunnen worden geëxploiteerd; 

19. verzoekt de landen die bij de strategie betrokken zijn, om de milieukwaliteit te verbeteren 

door projecten op te zetten die gericht zijn op het terugdringen van chemische, fysische en 

microbiologische verontreiniging, gezamenlijk strategieën te ontwikkelen om 

(micro)plastic en ander afval in de wateren van de regio terug te dringen en het 

verwijderen van het bestaande afval te coördineren, de activiteiten van het zeevervoer te 
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optimaliseren en daarbij duurzaamheid na te streven, de biodiversiteit te beschermen, te 

investeren in gebieden voor marien herstel en het probleem van eutrofiëring door 

agrarische waterafvloeiing aan te pakken; 

20. verzoekt de Commissie om jaarlijks, vanaf het jaar van de tenuitvoerlegging tot en met de 

eindbeoordeling na de doelstelling van 2020, een verslag in te dienen bij het Parlement en 

de Raad; dit verslag moet worden gebaseerd op rapporten en analyses van de 

coördinatoren, dit in combinatie met de beoordelingen die de Commissie van andere 

belanghebbenden krijgt; 

21. verzoekt de Commissie en de landen die bij de strategie betrokken zijn, de essentiële rol 

van vrouwen in de visserijsector te benadrukken en zich in te zetten voor zowel hun 

beroepskwalificaties als hun participatie in plaatselijke kustgroepen (KG's) en 

producentenorganisaties; 

22. verzoekt de Commissie en de landen die bij de strategie betrokken zijn, jonge mensen niet 

alleen warm te maken voor de visserij en de aquacultuur in de Adriatische en Ionische 

regio, maar hen ook te stimuleren actief te worden in deze sector; 

23. dringt bij de Commissie aan op intensivering van de uitwisseling van goede praktijken, 

zoals de duurzaamheid van de door de plaatselijke KG's ontwikkelde projecten; 
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