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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat een grondige hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid van 
de EU (GVB) nu hard nodig is als gevolg van het feit dat in de 30 jaar dat het GVB 
operationeel is geweest, de doelstellingen zowel intern als extern niet zijn verwezenlijkt;

2. benadrukt dat duurzame visserij gericht op herstel en de instandhouding van de 
visbestanden ruim boven de niveaus waarop een maximale duurzame opbrengst (MDO) 
wordt gerealiseerd, grote milieu-, sociale en economische voordelen zal opleveren, 
aangezien het milieu minder wordt geschaad, visserijgemeenschappen een zekere 
toekomst zullen hebben, en de visserijsector winstgevend zal zijn zonder dat het 
afhankelijk is van overheidssteun om te overleven;

3. herinnert eraan dat de oceanen niet alleen voeding, voedselzekerheid en inkomen bieden 
voor 500 miljoen mensen wereldwijd en 400 miljoen mensen in de armste landen via 
visserij voorzien van minstens 50% van hun dierlijke eiwitten, maar ook cruciaal zijn in 
het beperken van klimaatverandering, vervoersmogelijkheden bieden, en ongeveer 90% 
van het leefgebied op aarde uitmaken;

4. is bezorgd over de grote afhankelijkheid van de communautaire markten van de invoer 
van visserij- en aquacultuurproducten, aangezien 60% van alle visserijproducten die in de 
EU worden gebruikt, voornamelijk worden geïmporteerd uit ontwikkelingslanden; 
benadrukt dat de invoerafhankelijkheid het best kan worden verminderd door de Europese 
visbestanden te herstellen en in stand te houden op een niveau dat duidelijk boven het 
niveau ligt waarop een MDO kan worden geproduceerd;

5. benadrukt dat ingevoerde visserij- en aquacultuurproducten moeten worden onderworpen 
aan dezelfde milieu- en sociale normen als de Europese binnenlandse productie, en is van 
mening dat ontwikkelingslanden financiële en technische hulp nodig hebben om dezelfde 
normen te bereiken;

6. verzet zich tegen de goedkeuring van regelingen voor overdraagbare visconcessies 
(Transferable Fishing Concessions, ofwel TFC's) in RVO's en in internationale wateren, 
aangezien dit de toekomstige ambities van de huidige ontwikkelingslanden op het gebied 
van het ontwikkelen van hun eigen visserijsectoren ernstig kan beperken;

7. herhaalt de basisvoorwaarde voor een overschot in het Zeerechtverdrag bij toegang tot 
visbestanden in de wateren van derde landen; benadrukt dat het van belang is dat het 
overschot goed en wetenschappelijk wordt vastgesteld; benadrukt dat het GVB moet 
zorgen voor transparantie en uitwisseling van alle relevante informatie tussen de EU en 
derde partnerlanden met betrekking tot de totale visserijactiviteiten ten aanzien van de 
betreffende bestanden door nationale en, waar relevant, buitenlandse vaartuigen.


