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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. is verheugd over de gezamenlijke mededeling met als titel "Internationale 

oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen" (SWD(2016)0352), 

belangrijk is, waarin wordt erkend dat het huidige kader voor oceaangovernance niet 

doeltreffend genoeg is en wordt verzocht om concretere acties te ondernemen om de 

duurzame- ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om op internationaal niveau de concrete acties te blijven ontwikkelen die nodig 

zijn om de doelstellingen die erin worden bepaald, te realiseren; 

2. vraagt dat de blauwe economie in de eerste plaatst wordt gericht op de wederopbouw van 

de veerkracht van de kustgemeenschappen, om het productieve potentieel van de visserij 

te herstellen en zo de voedselzekerheid, armoedebestrijding en een duurzaam beheer van 

de levende aquatische hulpbronnen te ondersteunen; wijst erop dat elke nieuwe activiteit 

in de sectoren van de blauwe economie moet worden voorafgegaan door een 

effectbeoordeling en een volledige voorlichtings- en inspraakprocedure voor alle 

belanghebbenden; benadrukt het feit dat de blauwe economie moet bijdragen aan de 

verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14: het behoud en duurzaam 

gebruik van oceanen en mariene hulpbronnen; 

3. herinnert eraan dat de visserijsector enorm belangrijk is als een van de traditionele 

hoofdactiviteiten van de mens in de mariene omgeving, waardoor de visserijsector een 

essentieel onderdeel is van het geïntegreerd maritiem beleid; wijst erop dat visserij de 

sector is die het meest getroffen wordt door de vele andere doeleinden waarvoor de zeeën 

worden gebruikt en de vele activiteiten die op de zeeën worden verricht, zoals maritiem 

transport en toerisme, ontwikkeling van steden en van het kustgebied, de exploitatie van 

grondstoffen en energiebronnen en diepzeemijnbouw, alsmede door milieuproblemen als 

mariene vervuiling (plastic afval, weggegooide visnetten, olielekken, geluidsoverlast, 

lozingen van ballastwater, ongecontroleerde winning en -exploratie van olie en gas enz.) 

en de klimaatverandering (stijging van de zeespiegel, stijging van de 

oppervlaktetemperatuur van het zeewater, kustoverstromingen, toenemende zuurtegraad 

van de oceanen enz.); 

4. beklemtoont dat moet worden gewaarborgd dat ten minste 10 % van de kust- en mariene 

gebieden in stand wordt gehouden in overeenstemming met duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling 14.5 en het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit; wijst 

erop dat de beschermde mariene gebieden ecologische en sociaaleconomische voordelen 

bieden en een belangrijk instrument zijn bij het beheer van de visserijactiviteiten; 

herinnert er met name aan dat de ecologisch en biologisch significante gebieden 

belangrijk zijn en dat die belangrijke gebieden in stand moeten worden gehouden ter 

ondersteuning van de gezonde werking van de oceanen en de vele functies die ze 

vervullen;  

5. is bezorgd over het feit dat de blauwe economie volgens een recente studie van het 

Parlement, hoewel haar sociaaleconomische impact positief kan zijn (op het gebied van 

werkgelegenheid, inkomsten en bruto toegevoegde waarde), in het algemeen een negatief 
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effect heeft op het milieu, in de vorm van wijzigingen van de kustdynamiek, 

zeevervuiling, eutrofiëring, morfologie van de zeebodem, en veranderingen van habitats, 

ecosystemen en biodiversiteit; spreekt zijn bezorgdheid uit dat de cumulatieve 

milieueffecten nadelig kunnen zijn voor de visserij; 

6. verzoekt de lidstaten om hun rechtsstelsels te verbeteren voor de instandhouding van onze 

oceanen; vraagt internationale erkenning van het begrip milieuschade in geval van 

mariene vervuiling zodat schadevergoeding mogelijk wordt wanneer een inbreuk is 

vastgesteld; dringt erop aan het beginsel van de verantwoordelijkheidsketen in te voeren 

zodat in de hele commandostructuur kan worden bepaald wie verantwoordelijk is voor de 

veroorzaakte milieuschade; 

7. merkt op dat er door de intensievere activiteit in kust- en mariene wateren steeds meer 

nood is aan mariene ruimtelijke ordening; verzoekt de Commissie te werken aan 

internationale richtsnoeren voor mariene ruimtelijke ordening en mee te werken aan een 

wereldwijde uitbreiding van de beschermde mariene gebieden met behulp van 

financiering uit het Horizon 2020- en het LIFE-programma; 

8. beklemtoont dat voor duurzame visbestanden en schone zeeën en oceanen in 

overeenstemming met duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 een intersectorale 

benadering is vereist; wijst erop dat de visserijsector niet de enige sector is die een invloed 

heeft op de toekomst van de oceanen; 

9. beklemtoont dat de EU de ervoor moet zorgen dat bepalingen betreffende visserij een 

belangrijke rol spelen in het toekomstige wettelijk bindende instrument op grond van het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Unclos), wat de 

instandhouding en het duurzaam gebruik van de mariene biodiversiteit betreft in gebieden 

die buiten de nationale jurisdictie vallen; 

10. beklemtoont dat er moet worden gestreefd naar een ecosysteemgerichte aanpak die 

rekening houdt met het voorzorgbeginsel en met alle factoren die een invloed hebben op 

de gezondheidstoestand van de visbestanden; 

11. herinnert eraan dat de kaderrichtlijn mariene strategie naar een goede milieutoestand 

streeft en merkt in het bijzonder op dat de eigenschappen van, en de hoeveelheden 

zwerfvuil op zee geen schade mogen veroorzaken aan het kust- en mariene milieu 

(beschrijvend element 10); herinnert eraan dat plastic en microplastic, die goed zijn voor 

ongeveer 80 % van het zwerfvuil op zee, schadelijk zijn voor de visserij en dat de EU in 

2017 een strategie voor plastic zal lanceren, in overeenstemming met de 2030-Agenda en 

de kringloopeconomie; verzoekt de Commissie, de lidstaten en derde landen om het 

internationaal kader te versterken, bijvoorbeeld door het actieplan van de G7 ter 

bestrijding van zwerfvuil op zee toe te passen; 

12. benadrukt het feit dat een snelle respons voor het bestrijden van invasieve soorten 

belangrijk is, gezien de toenemende impact hiervan op en de risico's die deze inhouden 

voor de visserij, de productiviteit van de oceanen en de biodiversiteit, en de rol die zij 

spelen in het verstoren van de natuurlijke ecosystemen; verzoekt de lidstaten om beter 

samen te werken, zowel onderling als met derde landen, onder andere door middel van op 

elkaar afgestemde samenwerkingsacties en de uitwisseling van informatie, gegevens en 

beste praktijken; 
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13. merkt op dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), om de mariene hulpbronnen te 

beschermen en overbevissing te voorkomen, ervoor moet zorgen dat de sterftecijfers in de 

visserij op een niveau komen waarbij visbestanden de mogelijkheid krijgen zich te 

herstellen en boven een niveau te blijven dat de maximale duurzame opbrengst kan 

opleveren; 

14. wijst erop dat het belangrijk is het percentage beschermde mariene gebieden te verhogen 

en te optimaliseren, gezien de wetenschappelijke adviezen en de 

instandhoudingsdoelstellingen, om ten minste 10 % van de kust- en mariene gebieden in 

stand te houden, overeenkomstig duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14.5; 

15. merkt op dat de EU 's werelds grootste invoerder van visserijproducten is en dat sommige 

vangsten worden ingevoerd uit gebieden waar de visserij veel minder duurzaam is dan in 

de EU; moedigt de EU ertoe aan haar positie op dit gebied te gebruiken om een toename 

van de duurzaamheid in alle zeebekkens te bevorderen; 

16. roept de EU op om vrouwen in de visserij en aanverwante bedrijfstakken te stimuleren en 

te beschermen, onder andere door plaatselijke visverwerkingsindustrieën te steunen, door 

te ijveren voor eerlijke prijzen voor verwerkte visproducten en door ervoor te zorgen dat 

vrouwen die actief zijn in de visserij, betere toegang krijgen tot overheidssteun en 

financiering – in onderhandelingen met derde landen over sectorondersteuning in 

partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij, in haar programmering van 

ontwikkelingshulp en op diverse internationale fora; 

17. verzoekt de EU om, in lijn met het GVB, de gevolgen van aquacultuur voor het milieu zo 

veel mogelijk te beperken door ervoor te zorgen dat het voer duurzaam wordt 

geproduceerd, en om ervoor te zorgen dat er vooral onderzoek wordt verricht naar 

manieren om de druk te verlagen op de bestanden van wilde vis die voor de productie van 

voer worden gebruikt; 

18. merkt op dat de EU-verordening betreffende het voorkomen, tegengaan en beëindigen van 

illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) vooruitgang heeft 

geboekt, maar dat de tenuitvoerlegging ervan in alle lidstaten moet worden verbeterd en 

dat er meer coördinatie met derde landen nodig is, om ervoor te zorgen dat geen illegale 

vis op de EU-markt komt; dringt er bij de EU op aan internationaal inspanningen te 

blijven leveren om andere marktstaten ertoe over te halen soortgelijke maatregelen te 

nemen om de markten te sluiten voor IOO-vis; 

19. dringt erop aan dat alle landen partij worden bij belangrijke visserijovereenkomsten, met 

name de FAO-Nalevingsovereenkomst, de Overeenkomst van de VN inzake de 

grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden en de 

Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, en de 

bepalingen van deze instrumenten en andere internationale actieplannen van de FAO 

volledig ten uitvoer leggen; 

20. vraagt met aandrang dat er een nieuwe internationale overeenkomst wordt gesloten over 

de arbeidsvoorwaarden in de maritieme sector; wijst erop dat er een einde moet worden 

gemaakt aan alle nog bestaande vormen van slavernij aan boord van schepen en vestigt de 

aandacht op de impact die mensonterende arbeidsomstandigheden op mensen, 
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marktdeelnemers en het mariene milieu kunnen hebben; 

21. herinnert eraan dat om IOO-visserij effectief te bestrijden ervoor moet worden gezorgd 

dat geen van dergelijke activiteiten afkomstige visserijproducten op de markten 

terechtkomen; spoort de EU aan om er in al haar partnerschappen en op alle internationale 

fora voor te ijveren dat IOO-visserijproducten de toegang tot zo veel mogelijk markten 

wordt ontzegd, om zo de rentabiliteit van dergelijke activiteiten te verminderen; 

22. beklemtoont dat het voor een doeltreffende bestrijding van IOO-visserij en overbevissing 

van visbestanden noodzakelijk is dat de bilaterale partnerschappen worden voortgezet en 

uitgebreid, anders kunnen de acties van de EU slechts een beperkt effect op de huidige 

toestand hebben; 

23. dringt aan op meer coördinatie en een sterker partnerschap tussen de verschillende 

instanties op dit gebied om een goede oceaangovernance te garanderen; 

24. suggereert dat de lidstaten en derde landen consistenter en effectiever zijn wat de 

controles van vangstdocumentatie (vangstcertificaten) betreft, om te waarborgen dat vis 

legaal gevangen is; spoort landen aan om maatregelen te nemen om de bestrijding van 

IOO-visserij en het handels- en marktbeleid beter op elkaar af te stemmen; benadrukt het 

feit dat de EU op alle internationale fora de nodige actie moet bevorderen, ondersteunen 

en ondernemen om IOO-visserij te beëindigen; 

25. juicht het internationaal leiderschap van de EU toe bij de concrete vooruitgang die is 

geboekt in de strijd tegen IOO-visserij, en haar grote vastberadenheid om effectieve 

maatregelen tegen IOO-visserij te nemen; wijst op de inspanningen van de EU om haar 

internationale acties tegen IOO-visserij te versterken op bilateraal, regionaal en 

multilateraal niveau, onder andere door bilaterale gesprekken te blijven voeren met derde 

partners, door trackingsystemen voor vaartuigen te gebruiken en door belangrijke 

internationale agentschappen zoals Interpol een grotere rol te geven; roept de autoriteiten 

van de lidstaten op de Commissie actief te steunen bij haar werkzaamheden om een 

elektronisch instrument voor het beheer van de vangstcertificaten op te zetten; 

26. is ingenomen met de vooruitgang die de EU heeft geboekt voor wat betreft de externe 

dimensie van het GVB; beklemtoont dat die dimensie, met inbegrip van de internationale 

en partnerschapsovereenkomsten, een belangrijk instrument is om de EU-normen op 

milieu- en sociaal gebied te bevorderen en IOO-visserij op internationaal niveau te 

bestrijden; 

27. merkt op dat het Fisheries Transparency Initiative (FITI) onlangs zijn algemene standaard 

heeft goedgekeurd; spoort alle landen aan zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap van 

het FITI; dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan dit initiatief te steunen; 

28. benadrukt het feit dat de internationale oceaangovernance onder andere de volgende 

principes moet toepassen: 

(a) volgen van een gedecentraliseerde en geregionaliseerde aanpak, als in 

visserijbeheersplannen; 

(b) volgen van een inclusieve aanpak, om te zorgen voor passende participatie en 
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ondersteuning door diverse belanghebbenden uit meerdere sectoren, met inbegrip van 

vertegenwoordigers van de ambachtelijke en kleinschalige visserijsector, en sociale 

partners in de visserij in alle fasen, van de conceptie tot de tenuitvoerlegging van 

maatregelen, door middel van adviesraden; 

(c) verzekeren dat in de uiteindelijke beslissingen en acties rekening wordt gehouden met 

de adviezen van de adviesraden; 

(d) uitvoeren van milieueffectbeoordelingen en strategische effectbeoordelingen, 

gebaseerd op zo accuraat mogelijke gegevens en op het beste wetenschappelijke 

advies en waarborgen van economische, ecologische en sociale duurzaamheid en van 

het behoud en herstel van de visbestanden; 

(e) in kaart brengen van de zeebodem om een beheer- en beschermingssysteem voor 

kwetsbare ecosystemen in te voeren; 

(f) nemen van het voortouw voor het versterken van de regionale 

visserijbeheersorganisaties om de prestaties hiervan te verbeteren, inclusief via 

onafhankelijke organen om ervoor te zorgen dat hun aanbevelingen volledig worden 

uitgevoerd en dat de duurzaamheid wordt gewaarborgd; 

29. wijst erop dat de centrale Noordelijke IJszee onder geen enkele internationale regeling 

voor instandhouding en beheer valt; beklemtoont dat de Europese Unie en de lidstaten tot 

een gecoördineerde aanpak moeten komen om ongereglementeerde visserij in de 

Noordelijke IJszee te voorkomen; 

30. dringt aan op betere samenwerking tussen de regionale organisaties voor visserijbeheer en 

verzoekt hun leden met aandrang ze voldoende middelen en slagkracht te geven; 

31. verzoekt de regionale organisaties voor visserijbeheer om: 

(a) geregeld onafhankelijke prestatiebeoordelingen te blijven uitvoeren en de 

aanbevelingen uit dergelijke prestatiebeoordelingen volledig ten uitvoer te leggen; 

(b) volledig uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de tweede hervatte 

toetsingsconferentie van de Overeenkomst van de VN inzake de grensoverschrijdende 

en de over grote afstanden trekkende visbestanden; 

(c) de maatregelen, met name de monitoring-, controle-, toezicht- en 

handhavingsmaatregelen, te harmoniseren, inclusief door overeenstemming te 

bereiken over afschrikkende boetes en sancties; 

32. verzoekt de EU het principe te eerbiedigen dat bij de toewijzing van visbestanden 

rekening wordt gehouden met de sociale en ecologische gevolgen en de behoeften op het 

gebied van voedselzekerheid van ontwikkelingslanden, alsmede hun ambities met 

betrekking tot de uitbouw van hun eigen visserijsector, en tegelijk te zorgen voor een 

duurzaam niveau van bevissing dat niet leidt tot overbevissing, in overeenstemming met 

de streefcijfers van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14; 

33. merkt op dat het van het grootste belang is om in de visserijsector te zorgen voor correcte 
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gegevens, een essentiële voorwaarde voor het realiseren van goede oceaangovernance; 

benadrukt het feit dat passende en realistische financiële middelen moeten worden 

verstrekt om te garanderen dat deze doelstelling wordt gerealiseerd; is van mening dat de 

samenwerking en de coördinatie met de internationale partners naar het voorbeeld van het 

Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet) en in lijn met de mededeling van 

de G7-top van Tsukuba moet worden verbeterd; 

34. ziet uit naar de Commissievoorstellen om de onderzoeks- en observatieactiviteiten van de 

EU te coördineren met internationale partners, en na te gaan hoe de kwaliteit van het 

onderzoek kan worden verbeterd, onder meer door de bestaande onderzoeks- en 

observatie-instrumenten en -activiteiten van de EU, zoals het EMODnet voor het opzetten 

van een gemeenschappelijke gegevensbank, het Europees programma voor aardobservatie 

(Copernicus), het Europees mondiaal observatiesysteem (EuroGOOS) en het gezamenlijk 

programmeringsinitiatief "Gezonde en productieve zeeën en oceanen", uit te breiden met 

het oog op de ontwikkeling van een internationaal marien en maritiem gegevensnetwerk; 

35. herinnert eraan dat het bevorderen van de kennis over de oceanen een van de 

doelstellingen van de strategie voor "blauwe groei" is; dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan om met andere internationale spelers nieuwe partnerschappen op het 

gebied van marien onderzoek en mariene wetenschappen voor te stellen en de bestaande 

partnerschappen, zoals BLUEMED, te versterken; 

36. roept op tot volledige Europese wettelijke toelating en integratie van innovatieve, 

bewezen selectieve visserijtechnieken, waarvan de monitoring in nauwe samenwerking 

met wetenschappelijke instellingen en zonder nationaal protectionisme dient plaats te 

vinden; 

37. vraagt meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek om een beter inzicht te 

verkrijgen in onze oceanen; merkt op dat tot op heden 95 % van de oceanen nog niet is 

onderzocht; 

38. verzoekt dat er in het kader van de blauwe economie geen activiteiten worden toegestaan 

die in economisch, sociaal of ecologisch opzicht schadelijk zijn voor de ambachtelijke en 

kleinschalige visserij, aangezien deze sectoren cruciaal zijn voor de kustgemeenschappen 

en het garanderen van de voedselsoevereiniteit van de bevolking; 

39. ondersteunt de voortzetting van de Verklaring van Galway van 2013 en wenst dat ook met 

andere landen een dergelijke samenwerking wordt opgezet; 

40. beklemtoont dat de onderzoeksresultaten en gegevens van mariene wetenschap en 

technologie met wetenschappelijke gemeenschappen uit andere landen moeten worden 

gedeeld; benadrukt het feit dat de bevordering van verdere investeringen in mariene 

wetenschap in andere derde landen en de oprichting van internationale netwerken om 

resultaten en gegevens te delen, zijn van groot belang voor de ontwikkeling van een 

duurzamere visserij, beter marien beheer en de aanpak van gezamenlijke 

oceaanproblemen; 

41. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan een degelijk meerjarig financieel kader op 

te stellen voor de periode na 2020, in overeenstemming met de doelstellingen die zullen 

worden goedgekeurd. 
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42. is van mening dat het uitermate belangrijk is voor de hele Europese visserijvloot gelijke 

concurrentievoorwaarden te creëren, met name gezien de strenge milieunormen en 

duurzaamheidsvoorschriften van de EU waaraan deze vaartuigen moeten voldoen; 

43. dringt erop aan dat de EU de milieunormen voor de visserij die de EU-vaartuigen moeten 

eerbiedigen, bevordert op internationale fora en in alle bilaterale samenwerking, om 

ervoor te zorgen dat duurzaamheid geen economisch nadeel wordt voor haar eigen vloot; 

44. wijst erop dat biodiversiteit belangrijk is, aangezien zij de hoeksteen vormt van onze 

oceanen, waar zij een cruciale rol speelt in de instandhouding van de productiviteit en de 

werking van de mariene ecosystemen. 
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