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BEKNOPTE MOTIVERING

De landen en gebieden overzee (LGO) zijn eilanden in de Atlantische Oceaan, de Zuidelijke 
Oceaan, de Noordelijke IJszee, het Caribische gebied, de Indische Oceaan en de Stille 
Oceaan, die een constitutionele relatie hebben met vier lidstaten van de EU: Denemarken, 
Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De EU wil nu de beginselen die aan de samenwerking met de LGO ten grondslag liggen, 
herzien. Deze nieuwe benadering moet de duurzame ontwikkeling van de LGO bevorderen, 
rekening houdend met hun specifieke situatie.

Wat de visserij betreft moet de EU meer steun bieden aan de lokale systemen voor 
monitoring, controle, inspectie en toezicht waar de LGO over beschikken voor de bestrijding 
van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) en de daarmee 
samenhangende handel. Evenzeer onontbeerlijk is efficiënte samenwerking met en binnen de 
regionale organisaties voor beheer van de visserij om de uitvoering van de maatregelen ter 
bestrijding van de IOO-visserij te bevorderen, een vorm van visserij die momenteel een van 
de ernstigste bedreigingen vormt voor de duurzaamheid van de visbestanden.

Wat het geïntegreerde beheer van de kustgebieden betreft, moet de samenwerking tussen de 
EU en de LGO ervoor zorgen dat de economische en sociale activiteiten als visserij en 
aquacultuur, toerisme en zeevervoer worden afgestemd op het potentieel van mariene zones 
en kustgebieden in termen van hernieuwbare energie en grondstoffen, met inachtneming van 
de gevolgen van klimaatverandering en menselijke activiteiten.

Voorts moet, op het gebied van maritieme zaken, de samenwerking tussen de EU en de LGO 
de kennis van de zee en de mariene biotechnologie, de energie uit de zee, het toezicht op zee, 
het beheer van de kustgebieden en het ecosysteemgebaseerd beheer stimuleren.

Tot slot, wat het duurzaam beheer van de visbestanden betreft, moet de samenwerking tussen 
de EU en de LGO stoelen op een verantwoord visserijbeheer in het kader van de duurzame 
instandhouding en het duurzame beheer van de visbestanden, met regelmatig overleg tussen 
beide partijen over de instandhouding en het beheer van de levende mariene bestanden en met 
uitwisseling van informatie over de situatie van de bestanden.

De belangrijkste uitdaging voor de LGO is het tot stand brengen van duurzame ontwikkeling 
van hun economie en samenleving door hun concurrentievermogen te versterken, hun 
kwetsbaarheid te verminderen, samen te werken met hun buren en, waar mogelijk, te 
integreren in de regionale en/of de wereldeconomie. Door middel van een kader dat 
afgestemd is op de behoeften, de realiteit, de bijzonderheden en de diversiteit van de LGO wil 
de Unie hen steunen bij het verwezenlijken van al deze doelstellingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Ontwerpbesluit
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Ontwerp van de Raad Amendement

(b) dialoog en samenwerking inzake de 
instandhouding van de visserijbestanden, 
alsook maatregelen ter bestrijding van 
illegale, niet-gereglementeerde en niet-
aangegeven visserij en effectieve 
samenwerking met regionale organisaties 
voor visserijbeheer en binnen dergelijke 
organisaties. De dialoog en de 
samenwerking betreffen tevens controle-
en inspectieregelingen, 
stimuleringsregeringen en verplichtingen 
inzake doeltreffender beheer van de visserij 
en de kustomgeving op de lange termijn.

(b) dialoog en samenwerking inzake de 
instandhouding van de visserijbestanden, 
alsook maatregelen ter bestrijding van 
illegale, niet-gereglementeerde en niet-
aangegeven visserij en effectieve 
samenwerking met regionale organisaties 
voor visserijbeheer en binnen dergelijke 
organisaties. De dialoog en de 
samenwerking betreffen tevens controle-
en inspectieregelingen, 
stimuleringsregeringen en verplichtingen 
inzake doeltreffender beheer van de visserij 
en de kustomgeving op de lange termijn. 
De dialoog en de samenwerking gaan 
gepaard met een grotere inspanning van 
de Commissie om een duurzaam 
visserijbeheer te bevorderen, door steun te 
verlenen aan de lokale systemen van 
monitoring en controle door middel van 
partnerschapsovereenkomsten met de 
landen en gebieden overzee die met de 
Europese Unie zijn geassocieerd.

Or. it

Motivering

De IOO-visserij vormt momenteel een van de ernstigste bedreigingen voor de duurzaamheid 
van de visbestanden en de biodiversiteit van de oceanen van de hele wereld. Bovendien 
vormen de ermee gepaard gaande handelsactiviteiten een vorm van illegale concurrentie 
voor de vissers die zich wel aan de wet houden en veroorzaken zij economische problemen 
voor de vissersgemeenschap, de consumenten en de gehele sector. Daarom is het noodzakelijk 
de coördinatie en de samenwerking tussen de Commissie en de met de EU geassocieerde 
LGO te verbeteren om de IOO-visserij doelmatig te kunnen bestrijden.
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