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SUGGESTIES

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

1. nodigt de Commissie en de ontwikkelingslanden uit om een regionale aanpak te hanteren 
voor de instandhouding en exploitatie van de visserij, gezien de grensoverschrijdende 
dimensie van de visserij en het feit dat bepaalde vissoorten trekkende soorten zijn;

2. wijst nogmaals op de noodzaak om binnen de EU een coherent ontwikkelingsbeleid te 
voeren, zoals bepaald in artikel 208 van het VWEU;

3. is blij dat de Commissie zich ertoe verbindt een nieuwe generatie 
duurzamevisserijovereenkomsten uit te werken die gericht zijn op de instandhouding van de 
hulpbronnen, milieuduurzaamheid, beter bestuur en een efficiëntere benutting van de steun 
voor de sector in de partnerlanden aan de hand van een versterking van de voorwaarden;

4. wil dat de duurzamevisserijovereenkomsten de ontwikkelingslanden beter helpen 
integreren in de wereldeconomie en dat ze de investeringen en ontwikkeling van de lokale 
privésector, met inbegrip van de kleine ondernemingen en kleinschalige visserijtakken, 
bevorderen door met name de verwerking en de verkoop te ondersteunen;

5. roept de Commissie op om erop toe te zien dat de middelen voor de sectorale steun in de 
duurzamevisserijovereenkomsten de doelstellingen voor ontwikkelingssamenwerking van 
de EU ten goede komen en dat ze in de lijn liggen van het nationale ontwikkelingsplan van 
het desbetreffende land; vraagt dat deze middelen de samenwerking inzake visserij waarin 
door andere samenwerkingsovereenkomsten of -instrumenten wordt voorzien, niet 
vervangen maar op een coherente wijze aanvullen;

6. nodigt de Commissie en de partnerlanden uit om de lokale gemeenschappen en burgers 
meer te betrekken bij de gesprekken over duurzamevisserijovereenkomsten, alsook bij de 
maatregelen voor de toepassing en follow-up ervan met het oog op een grotere 
transparantie, betere afstemming en beter bestuur;

7. verzoekt de Commissie om de effectbeoordelingen die aan de basis van de 
duurzamevisserijovereenkomsten en protocollen liggen, alsook de verslagen over de 
tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten, automatisch openbaar te maken.


