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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
visserij onderstaande aanbevelingen in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van oordeel dat een visserij die de op internationaal, regionaal en nationaal niveau 
vastgestelde maatregelen eerbiedigt en die is gebaseerd op een verantwoord en duurzaam 
gebruik van de hulpbronnen, bevorderlijk is voor de economische groei en het scheppen van 
werkgelegenheid zowel binnen de EU als in de ontwikkelingslanden, terwijl de illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij ernstige gevolgen op economisch, sociaal 
en milieugebied heeft en deze gevolgen des te schadelijker voor de ontwikkelingslanden 
zijn, omdat een dergelijke visserij de verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG) in de weg staat, met name MDG 1, 7 en 8;

2. onderstreept het grensoverschrijdende karakter van de visserijactiviteiten en de noodzaak 
om ter bestrijding van de IOO-visserij op bilateraal en multilateraal niveau samen te werken, 
opdat de maatregelen ter bestrijding van de IOO-visserij door iedereen op transparante, niet-
discriminerende en billijke wijze worden toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met 
de financiële, technische en menselijke capaciteiten van de ontwikkelingslanden, met name 
die van de kleine eilandenstaten;

3. is in dit verband verheugd over de goedkeuring door het FAO in november 2009 van de 
overeenkomst inzake de havenstaatmaatregelen om de IOO-visserij te voorkomen, te 
ontmoedigen en te beëindigen en verzoekt derhalve de gehele internationale gemeenschap 
deze overeenkomst onverwijld te ratificeren; 

4. verzoekt de Commissie te zorgen voor de samenhang van haar beleidsmaatregelen, opdat het 
ontwikkelingsbeleid waarmee de armoede wordt bestreden, volledig deel uitmaakt van het 
EU-beleid ter bestrijding van de IOO-visserij, naast milieu- en handelsoverwegingen;

5. onderstreept het rechtstreekse verband tussen de IOO-visserij en het bestuursniveau van een 
land en dringt erop aan dat elke maatregel inzake externe steun vergezeld gaat van de 
vastberaden politieke wil van het begunstigde land om de IOO-visserij in zijn wateren te 
verbieden en meer in het algemeen het bestuur in de visserijsector te verbeteren;

6. verzoekt de Commissie de financiële middelen ten behoeve van de visserijsector waar nodig 
te versterken in de overeenkomsten die zij met ontwikkelingslanden sluit, opdat 
laatstgenoemde hun institutionele, menselijke en technische capaciteiten ter bestrijding van 
de IOO-visserij versterken en aldus de maatregelen van de mondiale en regionale 
organisaties voor het beheer van de visserij evenals de Europese wetgeving beter 
eerbiedigen;

7. onderstreept de noodzaak om het maatschappelijk middenveld te laten participeren en de
bedrijven in de visserijsector meer verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, opdat zij 
toezien op de naleving van de legale visserijmethoden en met de autoriteiten samenwerken 
bij de bestrijding van de IOO-visserij in het kader van maatschappelijk verantwoord en 
milieubewust ondernemen.
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