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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

 gezien zijn resolutie van 12 april 2016 over innovatie en diversificatie van de 

ambachtelijke kustvisserij in de regio's die afhankelijk zijn van de visserij1, 

 gezien zijn resolutie van 4 juli 2017 over de rol van visserijgerelateerd toerisme in de 

diversificatie van de visserij2, 

 gezien zijn resolutie van 6 juli 2017 over de bevordering van cohesie en ontwikkeling in 

de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van artikel 349 VWEU3, 

 gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het nieuwe gemeenschappelijk 

visserijbeleid4, 

 gezien Verordening (EU) nr. 1379/2013 houdende een gemeenschappelijke 

marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten5, 

 gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 inzake het nieuwe Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij (EFMZV)6, 

A. overwegende dat de visserij, met name de kleinschalige ambachtelijke visserij, een 

traditionele activiteit is die met haar specifieke karakter de identiteit en de manier van 

leven bepaalt in de meeste kustgebieden van "regio's met een lage groei" (zoals 

gebieden in de Italiaanse Mezzogiorno, en in Griekenland, Kroatië, Spanje en Portugal) 

en "regio's met een laag inkomen" (zoals gebieden in Bulgarije en Roemenië), zoals 

bedoeld in het betreffende verslag van de Commissie; 

B. overwegende dat 12 % van de wereldbevolking voor zijn levensonderhoud afhankelijk 

is van de visserij en de aquacultuur en dat de handel in visserijproducten dus zeer 

aanzienlijke sociaal-economische gevolgen kan hebben, aangezien ongeveer 40 % van 

de productie internationaal wordt verhandeld, met een jaarlijkse exportwaarde van meer 

dan 115 miljard EUR; 

C. overwegende dat de kleinschalige en ambachtelijke visserij, de kust- en de 

schelpdiervisserij van economisch, territoriaal, sociaal en cultureel belang zijn in grote 

kustgebieden van de EU, met inbegrip van de eilanden en de ultraperifere gebieden, en 

dat deze sector om die reden moet worden beschermd en ondersteund ten opzichte van 

de industriële en grootschalige visserij en de industriële aquacultuur; 

D. overwegende dat bij de ambachtelijke visserij vistuig en vangsttechnieken worden 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0109. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0280. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0316. 
4 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22. 
5 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 1. 
6 PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1. 
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gebruikt die minder gevolgen hebben voor de status van bedreigde bestanden; 

E. overwegende dat de ambachtelijke visserij grote betekenis heeft voor de toekomst van 

de minder ontwikkelde kust- en eilandgemeenschappen in de Unie; overwegende dat de 

belangstelling van jongeren voor een baan in de sector moet worden gestimuleerd en dat 

hun een goede opleiding moet worden geboden – ook in de ambachtelijke visserij en de 

kustvisserij – om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de van de visserij 

afhankelijke gebieden en om de ontvolking van deze gebieden tegen te gaan; 

F. overwegende dat de maximale duurzame opbrengst alleen in het kader van een 

regionale benadering kan worden bereikt, rekening houdend met wetenschappelijke 

criteria en sociaal-economische overwegingen; 

G. overwegende dat de EU de grootste markt voor visserijproducten ter wereld is en dat 

juist om die reden de behoefte aan rendabele en tegelijkertijd evenwichtige en duurzame 

visserij toeneemt; 

H. overwegende dat de visserij achteruit blijft gaan en zo verder bijdraagt aan de ernstige 

economische achteruitgang van veel kust- en eilandgebieden, waaronder die in 

achterstandsregio's, wat leidt tot ontvolking, aangezien inwoners verhuizen naar 

gebieden met betere kansen op het vlak van werkgelegenheid en onderwijs; 

I. overwegende dat de in het kader van het gemeenschappelĳk visserijbeleid getroffen 

maatregelen voor deze regio's vanuit sociaal en economisch oogpunt duurzaam moeten 

zijn om ervoor te zorgen dat de ambachtelijke visserij rendabel blijft; overwegende dat 

de door de kustvisserij beviste soorten een zeer grote sociaal-economische waarde 

hebben, hoewel zij slechts een klein deel van de commerciële visserij uitmaken; 

J. overwegende dat in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 is bepaald dat de 

lidstaten "Bij de toewijzing van de hun ter beschikking staande vangstmogelijkheden ... 

[gebruikmaken] van transparante en objectieve criteria" en dat "De criteria [...] onder 

meer betrekking [kunnen] hebben op ... de bijdrage aan de lokale economie"; 

overwegende dat de EU in dit verband bijzondere aandacht moet hebben voor de 

visserijvloten van minder ontwikkelde regio's; 

K. overwegende dat vrouwen een essentiële rol spelen in de ambachtelijke visserij, met 

name met betrekking tot de visverwerking, en de schelpdiervisserij; 

L. overwegende dat het cohesiebeleid van de EU erop gericht is de verschillen tussen de 

regio's en de lidstaten te verkleinen door de economische, sociale en territoriale cohesie 

te stimuleren, en dat de visserij en de rechtstreeks of zijdelings daarmee verbonden 

sectoren een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van kustregio's; 

M. overwegende dat de talrijke – zowel directe als indirecte – arbeidsplaatsen die in de 

visserijsector en de kweek van schaaldieren en de aquacultuur, alsmede bij de 

toeleveranciers en bij het op de markt brengen en verwerken van de visserijproducten 

worden gecreëerd, deze sectoren een uitstekende sociaal-economische positie 

verschaffen; 

N. overwegende dat sommige van kustvisserij afhankelijke gebieden in de 
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achterstandsregio's zich in de nabijheid van economisch ontwikkelde regio's en 

toeristische bestemmingen bevinden, maar toch niet in staat zijn om toereikende 

economische groei te genereren; 

O. overwegende dat de druk om gebruik te maken van de opbrengsten van de zee in 

dergelijke regio's groter wordt, waarbij de visserijsector vaak gemarginaliseerd wordt 

ten behoeve van toerisme, terwijl beide sectoren naast elkaar kunnen bestaan en elkaar 

zelfs kunnen aanvullen; 

P. overwegende dat in artikel 349 VWEU wordt erkend dat de ultraperifere gebieden zich 

in een bijzondere economische en sociale situatie bevinden die structureel wordt 

bemoeilijkt door verschillende factoren (de grote afstand, het insulaire karakter, de 

kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid 

van enkele producten, enz.) die vanwege hun blijvende en cumulatieve karakter de 

ontwikkeling van deze gebieden ernstig schaden; 

Q. overwegende dat een groot percentage van de plaatselijke bevolking in de minst 

ontwikkelde regio's, met name in de ultraperifere gebieden, afhankelijk is van de 

activiteit van de kleinschalige en plaatselijke kustvisserij, en dat er een tekort is aan 

jongeren in deze sector, omdat het werk onaantrekkelijk is, laaggeschoold en meestal 

slecht betaald; 

R. overwegende dat één manier om ervoor te zorgen dat de visserijproducten van 

ultraperifere gebieden op de belangrijkste afzetmarkten kunnen concurreren, erin bestaat 

te garanderen dat de prijs van de vis uit die gebieden niet stijgt ten gevolge van de 

vervoerskosten; 

S. overwegende dat de recreatieve visserij en het toerisme in verband met deze activiteit 

een grote economische impact hebben en economische diversificatie tot stand kunnen 

brengen in deze regio's; 

T. overwegende dat de EU-strategie inzake de blauwe economie de duurzame 

economische ontwikkeling in kustgebieden stimuleert en ondersteunt; 

U. overwegende dat de toeristische sector aan zee en in kustgebieden aan 3,2 miljoen 

mensen werk biedt en dat deze sector in de EU in totaal 183 miljard EUR bruto 

toegevoegde waarde oplevert; 

1. benadrukt het belang van de visserij, en met name de kleinschalige visserij, en 

duurzaam maritiem en kusttoerisme voor de ontwikkeling van een alomvattende sociale 

en milieuvriendelijke maritieme economie; acht het aangewezen het toeristische aanbod 

te diversifiëren door economisch en ecologisch duurzame activiteiten te stimuleren, 

zodat toeristen het hele jaar door toegang hebben tot het maritieme erfgoed, 

onderwatertoerisme, gastronomisch toerisme en watersport, waardoor 

seizoensschommelingen worden gecompenseerd; acht het aangewezen dat het mkb, dat 

innovatieve oplossingen ontwikkelt voor het toerisme aan zee en in kustgebieden, via 

financieringsinstrumenten zoals Horizon 2020 financieel sterker wordt ondersteund; 

2. merkt op dat diversificatie bijna overal noodzakelijk is geworden voor veel 

ambachtelijke vissers, maar voornamelijk voor vissers in de achterstandsregio's, 
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aangezien hun inkomen uit visserijactiviteiten vaak ontoereikend is en zij aanvullende 

inkomstenbronnen moeten vinden, met inbegrip van nieuwe vormen van 

sectorgerelateerd toerisme, zoals visserijtoerisme; spoort de Commissie en de lidstaten 

aan zich te scharen achter het gebruik van verschillende EU-fondsen, naast het EFMZV, 

om het visserijtoerisme en de visverwerking in deze gebieden te ontwikkelen en 

zodoende de inkomstenbronnen te diversifiëren; onderstreept echter dat die 

diversificatie geenszins de visserijactiviteit in strikte zin in gevaar mag brengen en dat 

de werkzaamheden van kleinschalige vissers ook tijdens biologische rustperioden 

erkend en financieel ondersteund moeten worden; 

3. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan te investeren in opleiding en 

technologische ontwikkeling van de hele visserijsector om zo hooggekwalificeerd 

personeel in achterstandsregio's aan te trekken en ervoor te zorgen dat dit er blijft; wijst 

erop dat investeringen in menselijk kapitaal en verhoging van het opleidingsniveau in 

de visserijsector onontbeerlijke voorwaarden zijn voor een duurzame en concurrerende 

groei; benadrukt dat het ESF een belangrijke rol kan spelen bij de verhoging van het 

opleidings- en scholingsniveau, onder andere in de ambachtelijke en kustvisserij; 

benadrukt het belang van de oprichting en het werk van plaatselijke actiegroepen voor 

de visserij (FLAG's), die steun verlenen aan de visserijsector; 

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale overheden innoverende en duurzame 

infrastructuur aan te bieden, waaronder bijvoorbeeld snelle internetverbindingen en 

hoogwaardige informatietechnologieën, om vissers in achterstandsregio's te helpen hun 

traditionele visserijactiviteiten te diversifiëren, door hun visserijactiviteit te verbeteren 

en hun visserijactiviteit verenigbaarder te maken met andere sectoren van economische 

activiteit, met name complementaire sectoren; wijst op het potentieel van 

sectoroverschrijdende projecten die de economische, sociale en territoriale ontwikkeling 

van de minst ontwikkelde kustregio's bevorderen, door gebruik te maken van synergieën 

tussen Europese fondsen en met name het EFRO, het EFMZV en het ESF; benadrukt 

het belang van de blauwe economie, die kan bijdragen tot de economische groei in kust- 

en eilandgebieden met een ontwikkelingsachterstand; 

5. acht het aangewezen de oprichting en de werkzaamheden van producenten- en 

brancheorganisaties te ondersteunen om het concurrentievermogen en de marktpositie 

van de sector te verbeteren; 

6. onderstreept het belang van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 

(EFMZV), waarin voor het eerst zowel de financiering van het geïntegreerd maritiem 

beleid als de financiering van het visserijbeleid gezamenlijk zijn ondergebracht, alsook 

dat van de EIB voor het ondersteunen van de duurzame en milieuvriendelijke 

ontwikkeling van visserij, aquacultuur en de visverwerkende industrie, het ondersteunen 

van de economische diversificatie in de visserijgemeenschappen die van deze sectoren 

afhankelijk zijn, met name wat betreft de ambachtelijke kustvisserij, het bevorderen van 

de beroepsopleiding van vrouwen en jongeren en het aantrekken van nieuwe 

ondernemers in deze sector; verzoekt de lidstaten het gebruik van het EFMZV te 

versnellen, en dan met name de componenten ervan die bestemd zijn voor de 

beroepsopleiding en vaardigheden van de plaatselijke bevolking en de ontwikkeling van 

activiteiten die een aanvulling vormen op de traditionele visserij; acht het van cruciaal 

belang dat de financiële ondersteuning van het vervoer van de vis van de ultraperifere 
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regio's naar de internationale markt wordt gehandhaafd, en bij voorkeur wordt 

verhoogd, om te zorgen voor eerlijke concurrentie met producten van andere locaties; 

wijst erop dat het EFMZV moet worden voorzien van voldoende financiële middelen 

voor de periode na 2020 om de ontwikkeling van kustgebieden in regio's die afhankelijk 

zijn van de visserij te blijven steunen; 

7. benadrukt dat vissers, en met name kleinschalige vissers, in veel achterstandsregio's 

moeilijkheden ondervinden bij de toegang tot financiering als gevolg van de 

schuldenlast en de druk op de overheidsfinanciën in deze gebieden, alsook van de 

bureaucratische en administratieve vertragingen die uit de werking van het EFMZV 

voortvloeien; dringt er derhalve bij de Commissie op aan om samen te werken met 

nationale, regionale en lokale autoriteiten om toereikende financieringsinstrumenten te 

ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van vissers en hun ondernemingen; 

spoort de Commissie en de lidstaten aan om een eenvoudigere en snellere procedure in 

te voeren voor het inzetten van het EFMZV in de achterstandsregio's; verzoekt de 

Commissie om, naar analogie met de maatregelen die in het kader van de Posei-regeling 

voor de landbouw in de ultraperifere gebieden zijn getroffen, de mogelijkheid te 

bestuderen om een instrument ter ondersteuning van de visserij in de ultraperifere 

gebieden te creëren, voor een optimale benutting van het potentieel van de visserij in 

deze gebieden; 

8. vraagt dat artikel 349 VWEU onverkort wordt toegepast in het beleid, de regelgeving, 

de fondsen en de programma's van de EU met betrekking tot visserij, en met name in 

het EFMZV, om een oplossing te bieden voor de specifieke problemen waarmee de 

ultraperifere gebieden te kampen hebben; 

9. spoort de Commissie en de lidstaten aan zich te scharen achter het gebruik van 

verschillende EU-fondsen, naast het EFMZV, om het visserijtoerisme en de 

visverwerking in de betrokken gebieden te ontwikkelen en zodoende hun 

inkomstenbronnen te diversifiëren; 

10. verzoekt de Commissie – om de visserijsector in de ultraperifere gebieden te helpen 

overleven en in overeenstemming met de beginselen van een gedifferentieerde 

behandeling voor kleine eilanden en gebieden die vermeld worden in 

duurzameontwikkelingsdoelstelling (SDG) 14 – op basis van artikel 349 VWEU 

ondersteunende maatregelen te treffen zodat (op EU- of nationaal niveau) financiering 

kan worden verstrekt voor de ambachtelijke en traditionele vissersschepen van de 

ultraperifere gebieden die al hun vangsten in havens in de ultraperifere gebieden 

aanlanden en bijdragen tot de plaatselijke duurzame ontwikkeling, teneinde de 

menselijke veiligheid te vergroten, de Europese normen inzake hygiëne na te leven, 

illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden en een grotere milieu-

efficiëntie te bereiken; 

11. steunt de lidstaten bij de totstandbrenging van een preferentiële fiscale regeling voor de 

betrokken gebieden, om investeringen te stimuleren en armoede te bestrijden; 

12. benadrukt het belang van de ontwikkeling en bevordering van duurzame aquacultuur 

voor het milieu en voor de gezondheid van de visbestanden en de consumenten; 

onderstreept bovendien niet alleen het potentieel hiervan als economische activiteit die 

goedbetaalde, stabiele banen oplevert (er zijn al 80 000 banen in deze sector in de EU), 
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maar ook het belang ervan voor de beperking van de overbevissing van de Europese 

visbestanden en de vermindering van de mate waarin de EU afhankelijk is van de invoer 

van vis en zeevruchten uit derde landen; spoort de lidstaten en de lokale autoriteiten aan 

steun te verlenen aan projecten op het vlak van de blauwe economie om de bevolking in 

achterstandsgebieden te helpen ecologisch duurzame inkomstenbronnen te genereren; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten meer inspanningen te leveren om de 

administratieve rompslomp waarmee de visserij- en aquacultuursector te kampen heeft 

aan te pakken. 
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