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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. brengt in herinnering dat de Commissie op 13 juli 2011 een grondige hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU heeft voorgesteld, die tot doel heeft 
ervoor te zorgen dat levende mariene hulpbronnen duurzaam geëxploiteerd worden en 
zodoende een kernelement vormt van het vlaggenschipinitiatief 'Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen';

2. merkt op dat de Commissie in het pakket met hervormingen voor het GVB voorstelt om 
een op maximale duurzame opbrengst gebaseerde benadering in te voeren met als doel de 
visbestanden op een gezond niveau te brengen en gezond te houden; vraagt de Commissie 
om deze benadering nader toe te lichten, met name voor wat uit meerdere soorten 
bestaande visbestanden betreft;

3. gelooft dat de doelstelling op lange termijn zou moeten zijn om de visbestanden te laten 
herstellen naar niveaus die de MDO kunnen overstijgen en maximale economische 
opbrengsten kunnen generen op een duurzame basis op lange termijn, en roept daarom de 
Commissie op om het nodige onderzoek in te stellen en om vervolgens voorstellen te 
presenteren die verder bouwen op de huidige voorstellen voor GVB-hervormingen en om 
te bewegen richting een meer geavanceerde positie op gebied van milieu en economie;

4. deelt de mening van de Commissie, zoals die in het GVB-hervormingspakket naar voren 
komt, dat de praktijk van het overboord gooien van ongewenste vis neerkomt op een 
verspilling van hulpmiddelen; wijst er niettemin op dat overleg met de vissers en andere 
belanghebbenden noodzakelijk is om oplossingen te vinden die aangepast zijn aan hun 
reële arbeidsomstandigheden en de situatie aldus te verbeteren; roept de Commissie op om 
de maatregelen te versterken om overbeviste visbestanden te bewaren, om zo te 
verzekeren dat de activiteiten van de visindustrie van de EU ecologisch, economisch en 
sociaal duurzaam zijn;

5. erkent dat de te grote vlootcapaciteit één van de grootste hindernissen vormt voor de 
totstandbrenging van duurzame visserij; is niettemin van mening dat het huidige voorstel 
van de Commissie om overdraagbare visserijconcessies in te voeren, als een middel om de 
vangstcapaciteit te verminderen en de economische leefbaarheid van de visserij zonder 
kosten voor de belastingbetaler te vergroten, hoogst omstreden blijft, in het bijzonder 
gezien de mogelijke gevolgen van de potentiële concentratie van de vangstcapaciteit in de 
handen van een beperkt aantal spelers voor de mariene ecosystemen en voor de 
visserijsector;

6. benadrukt het maatschappelijke en economische belang van kleinschalige kustvloten in 
bepaalde gebieden en vraagt om specifieke maatregelen ter ondersteuning van 
milieuvriendelijke, slimme en inclusieve groei en ter bevordering van duurzame visserij 
en aquacultuur met een lage impact;
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7. wijst erop dat de visserijvloot van de EU een grote hoeveelheid fossiele brandstoffen 
verbruikt en dat er meer vorderingen moeten worden gemaakt op het vlak van ecologisch 
ontwerp, met name met het oog op de ontwikkeling van efficiëntere en schonere motoren 
voor vissersboten; 

8. herhaalt dat het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik van hulpbronnen" ook de 
bescherming van ecosystemen omvat; wijst in dit verband op de inspanningen op het vlak 
van onderzoek en ontwikkeling die nodig zijn om selectiever vistuig te vervaardigen, en 
op de synergiemogelijkheden tussen het beheer van visbestanden en de instandhouding 
van beschermde soorten;

9. benadrukt dat het externe optreden van de EU – met name in het kader van haar externe 
handelsbetrekkingen – coherent moet zijn met de beginselen en doelstellingen van het 
GVB en de visserij- en aquacultuursector in de lidstaten eerlijke concurrentievoorwaarden 
moet garanderen.
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