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SUGGESTIES

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

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, schelpdieractiviteiten en extensieve aquacultuur 
behoren tot de meest sociaaleconomische en milieuduurzame visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van kustgemeenschappen. Deze visserij is van groot 
belang voor de cultuur en de territoriale diversiteit, zowel op het vasteland als op eilanden en 
in de meest afgelegen visgebieden. Deze visserij heeft te lijden onder negatieve factoren, 
zoals een gebrek aan waterzuivering, lozingen, olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust en de aanwezigheid van grote projecten aan de kust; 

2. wijst erop dat er maar weinig statistische gegevens beschikbaar zijn voor sociale, 
economische en territoriale samenhang en benadrukt dat het noodzakelijk is om indicatoren 
uit te werken op Europees niveau die sociaaleconomische, wetenschappelijke en 
milieugegevens verstrekken; 

3. is, gezien de onzekere situatie en de achteruitgang van sommige kustgemeenschappen die 
afhankelijk zijn van de visserij en gezien het gebrek aan alternatieven voor economische 
diversificatie, van mening dat de bestaande instrumenten, fondsen en mechanismen 
aangewend moeten worden om de samenhang op het vlak van werkgelegenheid en 
milieuduurzaamheid te garanderen en dat deze visserij erkend moet worden in het nieuwe 
kader voor het GVB, waarbij voorzien moet worden in meer gedeeld beheer en participatie 
van de ambachtelijke visserijsector in de besluitvorming en stimulansen geboden moeten 
worden voor plaatselijke strategieën in kustgebieden die afhankelijk zijn van de visserij;

4. verzoekt de Commissie om in het toekomstige Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij een specifiek percentage te bestemmen voor ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en extensieve aquacultuur, en om een "specifiek steunprogramma voor 
kleinschalige visserij" in het leven te roepen dat gericht moet zijn op kustgemeenschappen 
die afhankelijk zijn van de visserij, waarbij diegenen die zich op de meest milieu- en sociaal 
duurzame manier toeleggen op visserij- en schelpdieractiviteiten voorrang moeten krijgen bij 
de toegang tot deze middelen.


