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SUGGESTIES

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

1. benadrukt het belang van goed beheer in de visserijsector, zodat overbevissing en 
destructieve vangstmethoden worden ontmoedigd en het leven in zee niet door aantasting 
van het milieu wordt vernietigd, wat met name geldt voor de tonijnvisserij en de 
tonijnvisgronden in de Stille Oceaan, die tot de rijkste ter wereld behoren;

2. verwelkomt het voorstel van de Commissie om het duurzame visserijbeheer krachtiger te 
bevorderen door plaatselijke systemen voor toezicht, controle en bewaking te ondersteunen 
via partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied in de regio, en met derde landen in de 



PE 376.350/def/err

NL NL

zone en de met de Europese Unie geassocieerde landen en gebieden overzee (Frans-
Polynesië, Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna, Pitcairn);

3. is verheugd over de regionale aanpak die de eilanden in de Stille Oceaan hanteren om de 
tonijnvisserij in hun regio in goede banen te leiden, middels de oprichting van een nieuwe 
regionale visserijorganisatie, de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale 
deel van de Stille Oceaan (WCPFC); is van oordeel dat de Commissie overeenkomstig het 
besluit dat de Raad in 2001 heeft genomen, bilaterale onderhandelingen moet blijven 
voeren met de landen in het gebied, teneinde een netwerk van overeenkomsten voor de 
communautaire tonijnvloot tot stand te brengen, zoals dat voor de Indische Oceaan reeds 
bestaat;

4. meent dat de toegang tot dit gebied van essentieel belang is voor de ontwikkeling van de 
communautaire tonijnvloot op lange termijn; toont zich dan ook verheugd over de 
conclusies van wetenschappelijke studies, die aantonen dat de algemene toestand van de 
visvoorraden bevredigend is;

5. erkent het belang van de financiële bijstand van de Europese Unie voor de ontwikkeling van 
de plaatselijke visserij in de regio, die een belangrijke bron van inkomsten vormt voor de 
landen in de Stille Oceaan, en vooral voor staten met een laag bruto nationaal inkomen 
zoals Kiribati, de Marshalleilanden, Micronesia en Tuvalu;

6. beklemtoont het belang van het oplossen van het probleem van de illegale, niet-gemelde en 
niet-gereglementeerde visserij (IUU), die momenteel de grootste bedreiging vormt voor de 
duurzaamheid van de visbestanden;

7. roept de Europese Unie en de landen in de Stille Oceaan ertoe op het internationale 
actieplan van de FAO ter bestrijding van de IUU-visserij te steunen; is van mening dat dit 
een prioriteit moet zijn bij de sluiting van overeenkomsten met derde landen;

8. roept de Europese Unie en de landen in de Stille Oceaan ertoe op nauw samen te werken om 
IUU-visserijactiviteiten in de regio te bestrijden, en al het mogelijke te doen om hun 
verplichtingen als haven- en/of vlaggenstaten na te komen;

9. is van oordeel dat in alle visserijovereenkomsten een exclusiviteitsclausule moet worden 
opgenomen die de toepassing van goede praktijken ter bestrijding van oneerlijke 
concurrentie tussen marktdeelnemers van de Gemeenschap waarborgt.
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