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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. is ingenomen met de mededeling over de hervorming van het GVB, die de pijlers milieu, 
sociale, economische en culturele vraagstukken evenredig moet bevorderen met oog voor 
synergieën, om zo te komen tot een duurzame ontwikkeling, die gepaard moet gaan met een 
slimme, duurzame en inclusieve groei, zoals bepaald in de Europa 2020-strategie; pleit 
ervoor om dit hervormde beleid beter te coördineren met andere Europese beleidslijnen en 
om het externe optreden van de EU erop af te stemmen;

2. is van mening dat de regio's meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het visserijbeleid 
om uiting te geven aan het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van regionalisering, en de 
dialoog tussen de verschillende actoren in de sector, zowel stroomopwaarts als 
stroomafwaarts, moet bevorderen, waarbij de oprichting van internationale clusters 
gestimuleerd en gesteund moet worden;

3. is van mening dat het beheer van de visserij uitgevoerd moet worden op basis van 
wetenschappelijke kennis en degelijke adviezen, via partnerschappen tussen de 
onderzoekssector en de visserijsector, en steunt de uitwerking van regionale programma's 
voor gegevensvergaring en nationale onderzoeksprogramma’s met regionale coördinatie 
tussen de lidstaten;

4. herinnert aan het belang van de verschillende functies die de visserij vervult in de kustregio's; 
dringt erop aan dat het noodzakelijk is om specifieke maatregelen uit te werken voor 
bepaalde regio's, zoals de ultraperifere regio's, zoals steun voor de vloten van de 
kleinschalige visserij en het bevorderen van aquacultuur; pleit voor maatregelen voor 
arbeidsherstructurering, steun voor opleiding en omscholing en stimulansen voor 
producentenorganisaties en interprofessionele organisaties;

5. wijst op het belang van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor de 
verwezenlijking van het hervormde beleid en voor een evenwichtige en inclusieve territoriale 
ontwikkeling van de visserijzones en benadrukt dat de financiering ervan in 
overeenstemming moet zijn met de Europa 2020-strategie en het gemeenschappelijk 
strategisch kader.


