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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie van de kleinschalige visserij in de EU en toekomstperspectieven
(2021/2056(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien document nr. 8/2020 over de maritieme economie van de Commissie van 
9 maart 2021 getiteld “The EU fishing fleet 2020:  Trends and economic results”1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 juni 2020 getiteld “Naar een 
duurzamere visserij in de EU:  stand van zaken en oriëntaties voor 2021” 
(COM(2020)0248),

– gezien de artikelen 38 t/m 44 en 349 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien overweging vier van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr.  2371/2002 en 
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG2 van de Raad (de “GVB-
verordening”), waarin staat dat het GVB moet bijdragen tot ‘ecologische, economische 
en sociale duurzaamheid op lange termijn’ en tot ‘een redelijke levensstandaard voor de 
visserijsector, inclusief de kleinschalige visserij’, evenals overweging 33 daarvan, 
waarin wordt gesteld dat ‘toegang tot visserijactiviteiten wordt verleend op basis van 
transparante en objectieve criteria, daaronder begrepen sociale, economische en 
milieucriteria’ en dat ‘lidstaten verantwoorde visserij moeten bevorderen door de 
marktdeelnemers te stimuleren die het milieu tijdens de visserijactiviteiten het minste 
schade toebrengen en de samenleving de grootste voordelen opleveren’,

– gezien artikel 17 van de GVB-verordening, waarin wordt bepaald dat de lidstaten bij de 
toewijzing van vangstmogelijkheden ‘transparante en objectieve criteria gebruiken, van 
onder meer ecologische, sociale en economische aard’,

– gezien Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad 
houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de 
Raad3 (de “GMO-verordening”),

– gezien Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 

1 Document nr. 08/2020 over de maritieme economie getiteld “The EU fishing fleet 2020:  Trends and economic 
results”, Europese Commissie, directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij, 9 maart 2021.
2 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.
3 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 1.
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tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning4,

– gezien de op 11 maart 2021 door het Europees Parlement aangenomen amendementen 
op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft visserijcontroles5,

– gezien Verordening (EU) 2021/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 
7 juli 2021 tot oprichting van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en 
aquacultuur en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/10046 (de “EFMZVA-
verordening”),

– gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot 
intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) 
nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 
van het Europees Parlement en de Raad7 (de “EFMZV-verordening”),

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2021 over een “van boer tot bord”-strategie voor 
een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem8,

– gezien het verslag van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de 
visserij (WTECV) van 20 augustus 2019 getiteld “The 2019 Annual Economic Report 
on the EU Fishing Fleet (STECF 19-06)”9,

– gezien het verslag van het WTECV van 26 september 2019 getiteld “Social data in de 
EU fisheries sector (STECF 19-03)”10,

– gezien het verslag van het WTECV van 8 december 2021 getiteld “The 2021 Annual 
Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 21-08)”11,

– gezien het verslag van het WTECV van 10 december 2020 getiteld “Social dimension 

4 PB L 257 van 28.8.2014, blz. 135.
5 PB C 474 van 24.11.2021, blz. 218.
6 PB L 247 van 13.7.2021, blz. 1.
7 PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.
8 PB C 184 van 5.5.2022, blz. 2.
9 “The 2019 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 19-06)”, Europese Commissie, 
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de 
visserij, 20 augustus 2019: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca63ab82-c3bf-11e9-9d01-
01aa75ed71a1
10 “Social data in the EU fisheries sector”, European Commission, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, 
Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij, 26 september 2019: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd0f6774-e0dd-11e9-9c4e-01aa75ed71a1 
11 “The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 21-08)”, Europese Commissie, 
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de 
visserij, 8 december 2021: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77fb8e7b-58a7-11ec-91ac-
01aa75ed71a1/ 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca63ab82-c3bf-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca63ab82-c3bf-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd0f6774-e0dd-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77fb8e7b-58a7-11ec-91ac-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77fb8e7b-58a7-11ec-91ac-01aa75ed71a1/
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of the CFP” (STECF 20-14)”12,

– gezien de resultaten van de regionale conferentie van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de VN (FAO) “Building a future for sustainable small-scale 
fisheries in the Mediterranean and Black Sea”, die van 7 t/m 9 maart 2016 in Algiers 
plaatsvond,

– gezien doelstelling 14b van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling 
(SDG’s), waarin staat dat kleinschalige ambachtelijke vissers toegang moeten krijgen 
tot mariene hulpbronnen en markten,

– gezien de vrijwillige richtsnoeren van de FAO voor duurzame kleinschalige visserij in 
de context van de voedselzekerheid en de uitroeiing van armoede,

– gezien het verslag van de FAO getiteld “The State of World Fisheries and Aquaculture 
2020:  Sustainability in Action”,

– gezien het Internationaal Jaar van de Artisanale Visserij en Aquacultuur, dat de VN 
heeft aangekondigd voor 2022,

– gezien het zevende milieuactieprogramma (MAP) en de daarin verankerde concepten, 
zoals de grenzen van de planeet en de ecologische grenzen,

– gezien de publicatie getiteld “Small-Scale Fisheries in Europe: Status, Resilience and 
Governance”13,

– gezien de ministeriële verklaring en de routekaart MedFish4Ever14,

– gezien het verslag over de uitvoering van het EFMZV in 202015,

– gezien de ministeriële verklaring van 2018 over het regionale actieplan voor 
kleinschalige visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee,

– gezien de studie van 2018 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) getiteld “Relative Effects of Fisheries Support Policies”16,

– gezien het wetenschappelijk artikel getiteld “Small-scale fisheries access to fishing 
opportunities in the European Union: Is the Common Fisheries Policy the right step to 

12 “Social dimension of the CFP (STECF 20-14)”, Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek, Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij, 10 december 2020: 
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2672864/STECF+20-14+-
+Social+dimension+CFP.pdf/a68c6c42-6b64-41fc-b5a0-b724c71aa78e 
13 Pascual-Fernández, J.J., Pita, C. and Bavinck, M. (eds), Small-Scale Fisheries in Europe: Status, Resilience 
and Governance, MARE Publication Series, Vol. 23, Springer, Cham, Zwitserland, 2020.
14 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28756-declaration-malte-surpeche-mediterranee.pdf 
15 Verslag over de uitvoering van het EFMZV in 2020, Europese Commissie, directoraat-generaal Maritieme 
Zaken en Visserij, Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation Support Unit, september 2021: 
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf 
16 Martini, R. and Innes, J., “Relative Effects of Fisheries Support Policies”, OECD Food, Agriculture and 
Fisheries Papers, No. 115, OECD Publishing, Parijs, 2018: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-
food/relative-effects-of-fisheries-support-policies_bd9b0dc3-en 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2672864/STECF+20-14+-+Social+dimension+CFP.pdf/a68c6c42-6b64-41fc-b5a0-b724c71aa78e
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2672864/STECF+20-14+-+Social+dimension+CFP.pdf/a68c6c42-6b64-41fc-b5a0-b724c71aa78e
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28756-declaration-malte-surpeche-mediterranee.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/relative-effects-of-fisheries-support-policies_bd9b0dc3-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/relative-effects-of-fisheries-support-policies_bd9b0dc3-en
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SDG14b?”17,

– gezien het wetenschappelijk artikel getiteld “Defining Small-Scale Fisheries and 
Examining the Role of Science in Shaping Perceptions of Who and What Counts: A 
Systematic Review”18,

– gezien de in 2017 voor de Commissie visserij uitgevoerde studie getiteld “Small-scale 
Fisheries and “Blue Growth” in the EU”19,

– gezien de studie van 2021 in opdracht van de Commissie visserij getiteld “Workshop on 
electronic technologies for fisheries – Part III: Systems adapted for small-scale 
vessels”20,

– gezien de in opdracht van de Commissie visserij in juli 2021 verrichte studie getiteld 
“Impacts of the COVID-19 pandemic on EU fisheries and aquaculture”21,

– gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over kleinschalige en ambachtelijke visserij 
en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid22,

– gezien zijn resolutie van 12 april 2016 over innovatie en diversificatie van de 
ambachtelijke kustvisserij in de regio's die afhankelijk zijn van de visserij23,

– gezien zijn resolutie van 4 juli 2017 over de rol van visserijgerelateerd toerisme in de 
diversificatie van de visserij24,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2021 over een sterker partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU25,

– gezien zijn resolutie van 16 september 2021 over vissers voor de toekomst: de 
visserijsector aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie werknemers en 

17 Said et al., “Small-scale fisheries access to fishing opportunities in the European Union: Is the Common 
Fisheries Policy the right step to SDG14b?”, Marine Policy, Vol. 118, 2020: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20302475 
18 Smith, H. and Basurto, X., “Defining Small-Scale Fisheries and Examining the Role of Science in Shaping 
Perceptions of Who and What Counts: A Systematic Review”, Frontiers in Marine Science, Vol. 6, 2019: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00236/full 
19 Studie – “Small-scale Fisheries and “Blue Growth” in the EU”, Europees Parlement, directoraat-generaal 
Intern Beleid, beleidsondersteunende afdeling B – Structuur- en Cohesiebeleid, 18 maart 2017: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573450/IPOL_STU(2017)573450_EN.pdf 
20 Studie – “Workshop on electronic technologies for fisheries – Part III: Systems adapted for small-scale 
vessels”, Europees Parlement, directoraat-generaal Intern Beleid, beleidsondersteunende afdeling B – Structuur- 
en Cohesiebeleid, 30 juli 2021: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690863/IPOL_STU(2021)690863_EN.pdf 
21 Studie – “Impacts of the COVID-19 pandemic on EU fisheries and aquaculture”, Europees Parlement, 
directoraat-generaal Intern Beleid, beleidsondersteunende afdeling B – Structuur- en Cohesiebeleid, 7 juli 2021: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690880/IPOL_STU(2021)690880_EN.pdf 
22 PB C 419 van 16.12.2015, blz. 167. 
23 PB C 58 van 15.2.2018, blz. 82. 
24 PB C 334 van 19.9.2018, blz. 20.
25 PB C 117 van 11.3.2022, blz. 18.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20302475
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00236/full
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573450/IPOL_STU(2017)573450_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690863/IPOL_STU(2021)690863_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690880/IPOL_STU(2021)690880_EN.pdf
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werkgelegenheid scheppen in kustgemeenschappen26,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0291/2022),

A. overwegende dat ‘ambachtelijke kustvisserij’ in de EFMZVA-verordening wordt 
gedefinieerd als visserij die wordt “beoefend door zeevisserij- en 
binnenvisserijvaartuigen met een lengte over alles van minder dan twaalf meter die geen 
gesleept vistuig gebruiken, en door vissers te voet, schelpdiervissers inbegrepen”, en dat 
dit de enige definitie van kustvisserij in de wetgeving van de Unie is;

B. overwegende dat de huidige definitie van kleinschalige visserij zoals opgenomen in de 
EFMZV-verordening en de EFMZVA-verordening bepaalde soorten vaartuigen uitsluit, 
zoals vaartuigen die traditioneel vistuig gebruiken, die vervolgens problemen 
ondervinden bij het verkrijgen van EU-financiering als gevolg van deze uitsluiting; 
overwegende dat deze uitsluiting ook de zichtbaarheid van de kleinschalige visserij en 
de aanwezigheid ervan in de EU-statistieken beperkt, aangezien deze eenheden niet 
worden geteld als behorend tot de sector;

C. overwegende dat er andere, minder beperkende definities van “kleinschalige visserij”, 
“ambachtelijke visserij” en “kustvisserij” worden toegepast, bijvoorbeeld in het 
document “Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the 
Context of Food Security and Poverty Eradication” van de FAO of in de lopende 
discussie in de werkgroep voor kleinschalige visserij binnen de Algemene 
Visserijcommissie voor de Middellandse Zee;

D. overwegende dat de bepalende kenmerken van de kleinschalige visserij in de meeste 
lidstaten verder gaan dan de definitie van het EFMZVA, aangezien overheden een reeks 
aanvullende criteria toepassen, waaronder met betrekking tot het toegestane vistuig, de 
maximale lengte van vaartuigen, het motorvermogen, de maximale duur van visreizen, 
de afstand van de haven waar vaartuigen hun werkzaamheden mogen verrichten, het 
activiteitengebied, de maximale toegestane reistijd en de eigendom van het vaartuig;

E. overwegende dat het begrip “ambachtelijke visserij”, “kleinschalige visserij” of 
“kustvisserij” in het huidige GVB niet naar behoren wordt gedefinieerd, aangezien in de 
definitie alleen wordt verwezen naar de lengte van het schip, terwijl in internationale 
verdragen andere, geschiktere en actuelere definities worden gebruikt voor deze vorm 
van visserij; overwegende dat de Europese definities van “ambachtelijke visserij”, 
“kleinschalige visserij” en “kustvisserij” moeten worden herzien;

F. overwegende dat de kleinschalige visserijsector van de EU-28 in 2019 bestond uit een 
vloot van 42 838 vaartuigen – hetgeen slechts goed was voor 7,5 % van de brutotonnage 
en 5,4 % van het in alle lidstaten aangelande gewicht – en 62 650 vissers tewerkstelde, 
hetgeen overeenkomt met 75 % van de actieve vissersschepen en 48 % van de 
bemanning; overwegende dat de grootschalige vloot goed was voor 19 % van het totale 
aantal vaartuigen, 67 % van de brutotonnage en 81 % van het in de lidstaten 
geregistreerde aangelande gewicht, en 46 % van alle vissers tewerkstelde; overwegende 

26 PB C 117 van 11.3.2022, blz. 67.
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dat de verre zeevisserijvloot slechts 259 geregistreerde vaartuigen telde, hetgeen 
neerkwam op minder dan 1 % van het totale aantal vaartuigen, maar goed was voor 
19 % van de brutotonnage en 14 % van het in de lidstaten geregistreerde totale 
aangelande gewicht;

G. overwegende dat het segment kleinschalige visserij, naast de zeer beperkte middelen die 
in het kader van EFMZV voor steun voor vaartuigen beschikbaar worden gesteld 
(500 miljoen EUR) en het in het algemeen lage uitvoeringspercentage, ondanks zijn 
omvang en belang het segment is dat de minste steun ontvangt en waarvoor het laagste 
percentage van de middelen wordt bestemd: het segment vertegenwoordigt 38 % van 
het totale aantal aan vaartuigen verwante verrichtingen, ofwel slechts 25 % van de totale 
EFMZV-uitgaven voor vaartuigen;

H. overwegende dat de Europese vloot de afgelopen jaren is blijven krimpen, met in 2020 
een daling van de aanlandingswaarde met 17 %, van de werkgelegenheid met 19 % en 
van de winst met 29 % ten opzichte van 201927;

I. overwegende dat de kleinschalige visserijvloot de vloot is met de minste financiële 
middelen;

J. overwegende dat tot de typerende kenmerken van de kleinschalige visserij zijn geringe 
milieu-impact behoort, zijn seizoensgebonden uiteenlopende aard wat betreft soorten, 
visgronden en vistuig, de kleine schaal van zijn productieverrichtingen, zijn 
eerbiediging van de biologische en trekcycli van verschillende soorten dankzij zijn 
veelvormige aard en selectiviteit van het gebruikte vistuig, de lage niveaus van 
bijvangsten van soorten en teruggooi, en het vermogen om meer inkomsten per 
geïnvesteerde euro, meer vangsten per liter verbruikte brandstof en een grotere 
toegevoegde sociaal-economische waarde voor elke kilo aangelande vis te creëren;

K. overwegende dat er terdege rekening moet worden gehouden met de aanzienlijke 
verschillen tussen vloten, vlootsegmenten, de milieu-impact van verschillende 
vlootsegmenten, doelsoorten, vistuig, productiviteit en de consumptievoorkeuren in de 
verschillende lidstaten, naast de bijzondere kenmerken van de visserijactiviteit die het 
gevolg zijn van de sociale structuur, vormen van marketing en structurele en natuurlijke 
verschillen tussen diverse visserijgebieden;

L. overwegende dat de kleinschalige vloot in het algemeen gekenmerkt wordt door zeer 
oude segmenten en ontoereikende technologie en dat derhalve een specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige visserij nodig is, alsmede intensieve overheidssteun 
voor de modernisering en ontwikkeling van de sector, omdat het voortbestaan van de 
sector zonder dergelijke steun gevaar loopt;

M. overwegende dat de lidstaten op grond van de EFMZVA-verordening verplicht zijn 
rekening te houden met de specifieke behoeften van de kleinschalige kustvisserij 
wanneer zij de in de verordening bedoelde analyse van de situatie in termen van sterke 
punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen uitvoeren;

27 Mededeling van de Commissie van 9 juni 2021 getiteld “Naar een duurzamere visserij in de EU: stand van 
zaken en oriëntaties voor 2022” (COM(2021)0279).
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N. overwegende dat in 2019 64,9 % van de vissersschepen in de EU-28 ten minste 25 jaar 
oud was28, met een algemeen gemiddelde van 29,9 jaar29 en een gemiddelde van 32,5 
jaar voor kleine vissersschepen, hetgeen noodzakelijkerwijs inhoudt dat een aanzienlijk 
deel van de vloot erg oud is en optimale veiligheids- en bedrijfsomstandigheden 
derhalve niet kunnen worden gewaarborgd, waardoor de werkzaamheden risicovoller en 
duurder worden;

O. overwegende dat werknemers in de kleinschalige visserij gemiddeld ouder zijn dan in 
andere segmenten: 72 % is ouder dan 40 en 11 % ouder dan 65;

P. overwegende dat het door de beperkte aard van de bestaande statistieken lastig is een 
nauwkeurige analyse uit te voeren van de rol van vrouwen in de visserij; overwegende 
dat uit empirische kennis over de visserij naar voren komt dat vrouwen een significant 
aandeel hebben in de kleinschalige visserij – een rol die in bepaalde gemeenschappen 
extra prominent is – aangezien zij actief deelnemen aan de vangst van schaal- en 
schelpdieren en aan land een leidende rol op zich nemen bij de voorbereiding van 
werkzaamheden en vistuig, alsook bij de verkoop en verwerking van vis, in het 
bijzonder in de conservenindustrie;

Q. overwegende dat volgens het verslag over de sociale dimensie van de visserij in de EU 
5,4 % van het totale werknemersbestand in de kleinschalige visserij vrouw is (meer dan 
twee keer zo veel als in de grootschalige en verre zeevisserij);

R. overwegende dat de visserijsector van de EU een sleutelrol speelt bij het leveren van vis 
aan de bevolking en het behouden van het voedselevenwicht in de lidstaten en de EU als 
zodanig;

S. overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat de door het GVB bepleite 
centralisering van het visserijbeheer verenigbaar is met lokaal beheer, dat van essentieel 
belang is om de sociaal-economische levensvatbaarheid van de sector te waarborgen;

T. overwegende dat regionalisering een van de pijlers is van het GVB en dat een 
gedecentraliseerde aanpak, waarin rekening wordt gehouden met de verschillen tussen 
de visserijsectoren in de afzonderlijke lidstaten, van bijzonder belang is voor de 
kleinschalige kustvisserijsector;

U. overwegende dat lokaal gezamenlijk beheer essentieel is om de deelname van het 
segment van de kleinschalige visserij aan het besluitvormingsproces te waarborgen;

V. overwegende dat het GVB derhalve niet het duidelijke en gedifferentieerde 
regelgevingskader biedt voor kleinschalige visserij dat bijdraagt tot de sociaal-
economische levensvatbaarheid ervan; overwegende dat de lidstaten ook geen 
doeltreffende maatregelen vaststellen voor deze vorm van visserij;

W. overwegende dat in veel Europese kustregio’s, en met name in het gebied van de 
Middellandse Zee, de kleinschalige visserij en de visserij op schaaldieren actief zijn op 
het kruispunt van de economische, sociale en milieudimensies, en een belangrijke 

28 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/FISH_FLEET_ALT__custom_1479572/default/table?lang=en 
29 https://ec.europa.eu/fisheries/facts_figures_en?qt-facts_and_figures=2 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/FISH_FLEET_ALT__custom_1479572/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/fisheries/facts_figures_en?qt-facts_and_figures=2
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bijdrage leveren aan het sociaal-economische welzijn, de werkgelegenheid en de 
bevordering van economische en sociale cohesie in meerdere kustgebieden en 
ultraperifere gebieden, die vaak gekenmerkt worden door structurele beperkingen en 
steun nodig hebben om mogelijkheden te scheppen voor economische diversificatie;

X. overwegende dat inkomen uit de visserij derhalve niet alleen als winst moet worden 
beschouwd, aangezien de visserij ook bijdraagt tot de instandhouding van een manier 
van leven die een enorme culturele en historische waarde heeft voor veel 
kustgemeenschappen, terwijl zij tegelijkertijd voorziet in een belangrijk sociaal-
economisch vangnet; overwegende dat de kleinschalige visserij in deze zin een 
oplossing biedt voor de toenemende ontvolking, vergrijzing en stijgende werkloosheid, 
die allemaal grote uitdagingen vormen voor de meeste kustgebieden van de Europese 
landen en eilanden; overwegende dat de invloed van de kleinschalige visserij op het 
maatschappelijk en cultureel erfgoed van de kustgebieden buitengewoon groot en divers 
is;

Y. overwegende dat de kleinschalige visserij een fundamentele bijdrage kan leveren aan de 
verwezenlijking van de SDG’s, zoals uitdrukkelijk erkend door doelstelling 14b; 
overwegende dat de kleinschalige visserij tegelijkertijd kan bijdragen tot andere 
beleidsbehoeften die ten grondslag liggen aan de SDG’s, zoals SDG 2 “geen honger” en 
streefdoel 2.3 hiervan, SDG 5 “gendergelijkheid” en de streefdoelen 5.a en 5.b hiervan, 
SDG 8 “eerlijk werk en economische groei” en streefdoel 8.5 hiervan, en de algemene 
SDG 13 “klimaatactie”;

Z. overwegende dat vissers een rol spelen als “bewakers van de zee” en dat vis veel 
eiwitten bevat, en als zodanig bijdraagt aan een gezonde en evenwichtige voeding;

AA. overwegende dat de grote meerderheid van de ongelukken en ongevallen op 
vissersvaartuigen veroorzaakt worden door menselijke factoren (62,4 %) en dat 
systeem- en apparaatstoringen de op één na belangrijkste oorzaak zijn (23,2 % van de 
gevallen);

AB. overwegende dat bij kleinschalige visserij vaak maar één bemanningslid aan boord is;

AC. overwegende dat de veiligheid en aan comfort gerelateerde problemen van de vloot van 
de kleinschalige visserij niet kunnen worden losgekoppeld van visserij-inspanningen en 
visopbrengst; overwegende dat de beperking van de brutotonnage als criterium om de 
vangstcapaciteit te meten in dit verband een negatieve impact heeft op de veiligheid en 
het comfort van de vloot van de kleinschalige visserij, aangezien deze de stimulans 
beperkt om vaartuigen te vervangen en te moderniseren of om te zorgen voor meer 
beschikbare ruimte om het comfort en de veiligheid van de bemanning en uiteindelijk 
de aantrekkelijkheid van de sector, met name voor jongeren en vrouwen, te verbeteren;

AD. overwegende dat dergelijke veiligheidsgerelateerde kwesties niet los kunnen worden 
gezien van de specifieke aard van de vloot in het segment kleinschalige visserij in de 
lidstaten, zoals het feit dat de vloot aan hoge veiligheidsrisico’s kan worden 
blootgesteld als gevolg van het gebrek aan gespecialiseerd veiligheidsadvies voor de 
sector, het feit dat de activiteiten door één persoon worden verricht, de lange werkuren 
of het gevaar van beknelling in de apparatuur; overwegende dat de vaaromstandigheden 
voor die vloot uiteenlopen; overwegende dat een deel van die vloot opereert vanaf 
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stranden of vanuit havens van waaruit de vaaromstandigheden zeer vaak precair zijn; 
overwegende dat er tegen deze achtergrond over moet worden nagedacht het 
voortstuwingsvermogen aan te passen aan de kenmerken van de vloot en de 
omstandigheden op zee, zonder de visserij-inspanning of de vangsten te vergroten, 
teneinde de omstandigheden bij het binnen- en uitvaren veiliger te maken voor deze 
vloot;

AE. overwegende dat de aspecten in verband met een groter motorvermogen op grond van 
specifieke veiligheidsoverwegingen gefinancierd moeten worden door middel van 
subsidies en, onder bepaalde omstandigheden, ondersteund moeten worden door het 
EFMZVA, op voorwaarde dat dit niet resulteert in vergroting van de visserij-inspanning 
of de vangsten; overwegende dat EFMZVA-steun om deze redenen ook beschikbaar 
moet zijn voor baggerwerkzaamheden in havens;

AF. overwegende dat de kleinschalige visserij veel afhankelijker is van de omstandigheden 
op zee dan de grootschalige visserij, hetgeen, afhankelijk van het soort vaartuig en 
vistuig, tot gevolg heeft dat visseizoenen onregelmatiger zijn en er minder werkdagen 
per jaar kan worden uitgevaren;

AG. overwegende dat ambachtelijke visserij duurzaam is, zowel wat het biologisch beheer 
van de visbestanden en aquatische hulpbronnen en selectiviteit betreft als vanuit sociaal 
en economisch oogpunt, hetgeen allemaal bijdraagt aan het behoud van deze activiteit;

AH. overwegende dat de druk op de visbestanden, die ook rechtstreekse en onrechtstreekse 
schade toebrengt aan de visserij, te wijten is aan verontreiniging, habitatverlies, de 
scheepvaart en de concurrentie om ruimte, alsook de klimaatverandering, in de eerste 
plaats door de gevolgen daarvan, waaronder de opwarming van de wateren, verzuring, 
veranderingen in de zeestromingen, asynchronie tussen soorten en de komst van niet-
inheemse soorten;

AI. overwegende dat het noodzakelijk is de adaptatie- en mitigatiecapaciteit met betrekking 
tot de effecten van de klimaatverandering en de crises te vergroten door maatregelen ter 
versterking van de veerkracht van kustgemeenschappen vast te stellen;

AJ. overwegende dat de kleinschalige visserij bovendien het potentieel heeft om bij te 
dragen aan decarbonisatie en meer energie-efficiëntie, en daarmee uiteindelijk tot de 
inspanningen inzake klimaatmitigatie;

AK. overwegende dat de kleinschalige visserij in de EU, en met name voor een aantal 
vissersgemeenschappen, samen met de grootschalige visserij en verre zeevisserij, erg 
belangrijk is;

AL. overwegende dat veel van de oorzaken van de verslechterende sociaal-economische 
situatie in de sector nog niet zijn aangepakt, bijvoorbeeld de noodzaak om van de 
positie van vissers in de toeleveringsketen te versterken;

AM. overwegende dat producentenorganisaties, verenigingen en “cofradías” 
(beroepsverenigingen) van vissers met een erkende status toegang zouden krijgen tot 
financiële steun en dat bevordering van hun actieve betrokkenheid via gedeeld beheer 
de inkomsten in de sector aanzienlijk zou kunnen verbeteren;
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AN. overwegende dat de inkomsten van de kleinschalige, ambachtelijke en kustvisserij te 
lijden hebben onder volatiele prijzen en sterke marktschommelingen, die gevoelig zijn 
voor veel externe factoren, zoals de COVID-19-pandemie;

AO. overwegende dat de verschillende inkomens- en loonstelsels in de visserijsector sterk 
variabel zijn en in grote mate afhankelijk van de vangstmogelijkheden die de zee biedt, 
en dat dit een van de redenen is dat de sector minder aantrekkelijk is voor nieuwe 
generaties;

AP. overwegende dat werknemers in de visserij vaak slecht worden betaald en de 
arbeidsomstandigheden vaak moeilijk of zelfs precair zijn – dit blijft het gevaarlijkste 
beroep ter wereld – en dat de stijgende opstartkosten en de concentratie van activiteit de 
visserij minder aantrekkelijk maken, met name voor jongeren;

AQ. overwegende dat markten vaak worden gedomineerd door een klein aantal gevestigde 
producten en dat producten van de kleinschalige visserij die een duurzaam alternatief 
zijn voor sterk beviste soorten, onvoldoende marketingaandacht krijgen; overwegende 
dat consumenten er vaak van worden weerhouden volledige informatie te verkrijgen 
over het product dat zij kopen, het productiesysteem ervan of het gebruikte vistuig;

AR. overwegende dat de duurzame winstgevendheid voor de kleinschalige visserij 
belangrijk is om de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten;

AS. overwegende dat kleinschalige vaartuigen het zwaarst worden getroffen door problemen 
bij de toekenning van visvergunningen in de wateren van het VK, omdat zij problemen 
hebben bij het aantonen van hun verleden van visserijactiviteiten;

AT. overwegende dat ondernemingen in de kleinschalige visserij vaak ondergekapitaliseerd 
of ondergefinancierd zijn en een zeer beperkte toegang hebben tot basisinstrumenten 
voor de boekhouding, kredieten, microfinanciering en verzekeringen;

AU. overwegende dat de kleinschalige visserij nog steeds te kampen heeft met economische 
problemen en een aanzienlijke daling van de inkomsten als gevolg van de sterke 
toename van de operationele kosten en andere verzwarende factoren, zoals dalingen van 
de waarde van vis bij eerste verkoop en stijgende brandstofprijzen; overwegende dat 
deze en andere factoren ertoe hebben geleid dat de kleinschalige visserij nog 
afhankelijker is geworden van brandstofsubsidies, én vaak resulteren in een toename 
van de visserijactiviteiten van vissers om ervoor te zorgen dat hun activiteiten 
economisch levensvatbaar zijn;

AV. overwegende dat het VWEU en de EFMZVA-verordening voorzien in specifieke steun 
voor de ultraperifere gebieden van de EU;

AW. overwegende dat de kleinschalige visserij traditioneel te lijden heeft gehad onder een 
gebrek aan organisatorische capaciteiten; overwegende dat de belangrijkste factoren die 
collectieve actie door de sector kleinschalige visserij beperken het grote aantal actoren 
in deze sector en hun geografische verspreiding zijn, alsook de aard van de activiteiten, 
die voornamelijk gebaseerd zijn op kleine familiebedrijven, het gebrek aan opgeleid 
personeel dat zich met beheer bezighoudt, en het gebrek aan financiële steun voor 
organisaties van de kleinschalige visserij om deel te nemen aan het 
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besluitvormingsproces;

AX. overwegende dat de kleinschalige visserij over het algemeen genegeerd is wat betreft de 
monitoring en het toezicht in de EU door visserijdeskundigen en visserijbeheerders op 
nationaal en EU-niveau; overwegende dat de monitoring van en het toezicht op de 
kleinschalige visserij moeten worden verbeterd om het duurzame beheer van de EU-
visserij aan te tonen en bewijs van visserijactiviteiten te overleggen, indien nodig;

AY. overwegende dat er meer moet worden geïnvesteerd in hoogwaardig onderzoek naar en 
inzicht in de toestand van de natuurlijke hulpbronnen, mariene ecosystemen en met 
name de visbestanden, teneinde het duurzame beheer ervan te waarborgen;

AZ. overwegende dat beheerstrategieën die uitsluitend gebaseerd zijn op de beperking van 
de visdagen, zoals de strategieën die worden toegepast voor het westelijke Middellandse 
Zeegebied, de kleinschalige visserij de das om zullen doen; overwegende dat dergelijke 
voortdurende beperkingen, gecombineerd met de reeds precaire situatie als gevolg van 
de COVID-19-pandemie, leiden tot het risico van het instorten van een groot deel van 
de sector, die niet langer in staat zal zijn om de minimale drempel voor de 
winstgevendheid te behalen die het voortbestaan ervan verzekert; overwegende dat deze 
beperkingen ook aanleiding geven tot talrijke problemen, zoals die in verband met de 
veiligheid aan boord, het grotere risico op letsel, de toename van de illegale visserij en 
de sociale gevolgen van werkloosheid;

BA. overwegende dat visserijorganisaties, zoals de “cofradías”, een fundamentele rol spelen 
in de voedselsystemen van bepaalde lidstaten, waar zij fungeren als sociale coöperaties 
zonder winstoogmerk die de visserijsector, en in het bijzonder de ambachtelijke 
kustvloot en de schelpdiervisserij, vertegenwoordigen, en die zowel taken van algemeen 
belang vervullen ten bate van de zeevisserij en de werknemers in de sector, alsook 
commerciële functies uitoefenen, zoals de verhandeling van de producten en het 
verlenen van advies- en beheersdiensten;

BB. overwegende dat er een beleid voor het beheer van visbestanden moet worden 
vastgesteld dat collectieve toegang tot visbestanden eerbiedigt, primair gebaseerd is op 
hun biologische aspecten, en de vorm aanneemt van een stelsel van gezamenlijk 
visserijbeheer dat rekening houdt met de specifieke omstandigheden van visbestanden 
en de respectieve zeegebieden, met een doeltreffende betrokkenheid van de werknemers 
uit de sector;

BC. overwegende dat er in de “van boer tot bord”-strategie op wordt aangedrongen dat 
beroepsverenigingen zoals de “cofradías” op grond van het EU-recht moeten worden 
erkend en op gelijke voet met producentenorganisaties in aanmerking moeten komen 
voor financiële steun; overwegende dat de Commissie gevraagd is in dit verband een 
initiatief te ontplooien;

BD. overwegende dat ambachtelijke vissers behoefte hebben aan opleiding en 
mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen;

BE. overwegende dat het werk van vrouwen in de ambachtelijke visserij een meerwaarde 
betekent;
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BF. overwegende dat de kleinschalige visserij steeds vaker concurreert met andere blauwe 
maritieme activiteiten, alsook met belangen op het gebied van hernieuwbare energie die 
gevolgen hebben voor veel activiteiten langs de kust, op stranden of in havengebieden, 
en mogelijk gebieden overnemen die eerder bijna uitsluitend door de kleinschalige 
visserij werden gebruikt, resulterend in verdrijving en in het roven van zee- en 
kustgebieden;

BG. overwegende dat de gentrificatieprocessen die in veel ontwikkelende kustgebieden 
plaatsvinden een risico met zich meebrengen dat het steeds onbetaalbaarder wordt voor 
kleinschalige vissers om in kustgebieden te wonen, zodat zij ver van hun werkplek 
terechtkomen en hun activiteit nog moeilijker en onhandiger wordt;

BH. overwegende dat de toegenomen aandacht voor instandhouding in de EU bijzondere 
gevolgen heeft voor de kleinschalige visserij, bijvoorbeeld in het geval van de 
oprichting van beschermde mariene gebieden (MPA’s) en MPA-netwerken, die de aan 
de kleinschalige visserij verwante activiteiten en mobiliteit beperken; overwegende dat 
bij het ontwerp van dit soort beleid zelden rekening wordt gehouden met dit segment, 
een situatie die verergerd wordt door het feit dat het segment niet naar behoren wordt 
geraadpleegd in het kader van deze processen30;

BI. overwegende dat de visserijsector in het algemeen en de kleinschalige visserij in het 
bijzonder ondervertegenwoordigd zijn bij de vaststelling van beleid inzake 
visserijbeheer en inzake het gebruik van de maritieme ruimte;

BJ. overwegende dat er verschillende soorten visserij-organisaties (met variërende 
ledenaantallen) bestaan die kleinschalige visserijen vertegenwoordigen: van 
producentenorganisaties tot – onder andere – verenigingen van vissers, verenigingen 
van reders en coöperaties; overwegende dat veel kleine reders bij geen enkele 
organisatie zijn aangesloten; overwegende dat werknemers uit de visserijsector worden 
vertegenwoordigd door visserijvakbonden; overwegende dat de personen in de sector 
zelf moeten beslissen hoe ze zich willen organiseren;

BK. overwegende dat de uitsplitsing van gegevens, bijvoorbeeld naar onderneming, reder, 
werknemer, vaartuig en vistuig, arbeidsomstandigheden, leeftijd en geslacht, 
ontoereikend is, hetgeen de toegang tot gedetailleerde informatie, met name met 
betrekking tot de kleinschalige visserij, en de uitvoering van analysen bemoeilijkt;

Kleinschalige visserij in de hele waardeketen versterken, hogere inkomens in de visserij 
bevorderen en zorgen voor mogelijkheden voor inkomensdiversificatie

1. is van mening dat de toekomst van de kleinschalige, kust- en ambachtelijke visserij niet 
uitsluitend afhankelijk is van langetermijn- en duurzame maatregelen, maar ook van 
onmiddellijke, zinvolle en doeltreffende maatregelen om de winstmarges van vissers te 
vergroten, waaronder hogere quota (op basis van wetenschappelijke adviezen); is van 
oordeel dat de organisatorische en commerciële capaciteiten van de sector moeten 
worden vergroot, dat het beroep aantrekkelijker moet worden gemaakt, opleidingen en 
gerichte steun voor jongeren aan moeten worden geboden en de exploitatievoorwaarden 
moeten worden verbeterd, met name om het aantal vrouwen aan boord en in de sector in 

30 Zie blz. 8 of Small-Scale Fisheries in Europe: Status, Resilience and Governance.
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het algemeen te verhogen, en dat de positie in de waardeketen moet worden versterkt; 
verzoekt de Commissie daarom om, in nauwe samenwerking met de lidstaten, binnen 
het EFMZVA-kader steunmechanismen voor de kleinschalige, ambachtelijke en 
kustvisserij in te stellen en toe te passen, waarmee de specifieke problemen in dit deel 
van de sector kunnen worden aangepakt;

2. is van mening dat de kleinschalige visserij alleen een toekomst heeft indien haar 
specifieke aard in het GVB wordt erkend en de huidige instrumenten worden aangepast 
zodat ermee kan worden tegemoetgekomen aan de behoeften van deze sector;

3. onderstreept dat er behoefte bestaat aan een gemeenschappelijke, bredere en meer 
geëigende definitie van kleinschalige, ambachtelijke en kustvisserij; wijst erop dat deze 
definitie pragmatisch, meetbaar en duidelijk moet zijn; benadrukt daarnaast dat de 
definitie het resultaat moet zijn van een passende beoordeling, rekening houdend met de 
kenmerken en criteria van het segment kleinschalige visserij andere dan uitsluitend de 
vaartuiglengte, teneinde de EU-definitie van kleinschalige visserij te doen aansluiten bij 
de daadwerkelijke situatie van het segment, zoals reeds het geval is met de bestaande 
definities van bepaalde internationale overeenkomsten, zoals de Internationale 
Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat) of de Algemene 
Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM);

4. benadrukt het feit dat deze definitie moet worden opgenomen in een meer horizontale 
verordening, zoals de GVB-verordening, zodat deze geldt voor de volledige EU-
visserijwetgeving; is van oordeel dat wijzigingen aan de definitie geen gevolgen mogen 
hebben voor de tenuitvoerlegging van het EFMZVA gedurende de huidige periode; 
verzoekt de Commissie dit probleem aan te pakken in het kader van de toekomstige 
evaluatie van de GVB-verordening;

5. stelt dat de waardeketen van de sector tussen de producent en de consument moet 
worden versterkt en verkort, door meer mogelijkheden te scheppen voor rechtstreekse 
verkoop van de visser aan de consument en het aantal tussenhandelaren te beperken, 
teneinde idealiter tot het punt te komen waar de producent de eindafnemer direct kan 
bedienen; stelt dat marketingsstrategieën moeten worden bevorderd, onder andere door 
middel van stimulering van nieuwe distributiekanalen, en mechanismen moeten worden 
aangezwengeld ter vergroting van productdifferentiatie, zodat vissers maximaal worden 
beloond voor hun werk, de winstgevendheid wordt vergroot, hogere lonen worden 
gerealiseerd, en een eerlijke en passende verdeling van toegevoegde waarde over de 
vissers wordt gerealiseerd;

6. vraagt om een billijker en redelijker verdeling van de toegevoegde waarde over de 
waardeketen van de sector en dat er wordt nagedacht over vormen van interventie langs 
de lijnen van garantie- of richtprijzen, waarbij de productiekosten als variabele moeten 
worden gebruikt, teneinde bovengenoemd doel te bereiken en het inkomen van de 
vissers te verbeteren; herhaalt dat de lidstaten in geval van ernstige onevenwichtigheden 
in de keten de bevoegdheid moeten hebben om in te grijpen;

7. wijst in het bijzonder op het feit dat de kleinschalige visserij het zwakste segment in de 
waardeketen is en dat in marketingregelingen vaak de voorkeur wordt gegeven aan het 
belang van de koper, in plaats van de vissers, die weinig tot geen controle hebben over 
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de prijsstelling, hetgeen vervolgens leidt tot marginale inkomsten voor de verkochte 
producten;

8. dringt aan op maatregelen op EU- of lidstaatniveau om markten van herkomst te creëren 
of te beschermen, waarbij korte preferentiële verkoopkanalen voor traditionele 
producten worden bepleit; benadrukt het belang van het promoten en verdedigen van de 
eigenschappen van vis uit de kleinschalige visserij, waaronder de versheid, de 
seizoensgebondenheid, het culturele erfgoed en de duurzaamheid; dringt aan op meer 
steun voor dergelijke producten op beurzen, in kleine winkels en in restaurants, met 
inachtneming van de eetgewoonten van de bevolking, teneinde de waarde van lokale 
visserijproducten te maximaliseren en lokale ontwikkeling te bevorderen; wijst op het 
belang van campagnes ter bevordering van de afzet van plaatselijke visserijproducten, 
waarbij volledig gebruik moet worden gemaakt van de gemeenschappelijke 
marktordening (GMO) en het GVB;

9. wijst op de noodzaak om te werken aan de diversificatie van producten door middel van 
initiatieven die gericht zijn op het creëren van nieuwe markten, het waarderen van 
minder bekende gegeten en geconsumeerde soorten om de marktpositie van de 
kleinschalige visserij te verbeteren, het beperken van de vraag naar producten waarvan 
de constante levering het hele jaar door alleen kan worden gewaarborgd door middel 
van de invoer en het bijdragen tot de beperking van de visserijdruk op overbeviste 
soorten; wijst opnieuw op de noodzaak om ook de bevordering van productdiversificatie 
in de conservenindustrie te ondersteunen, door middel van het gebruik van 
ondergewaardeerde of minder geconsumeerde soorten;

10. verzoekt om de uitvoering van een opleidingsprogramma voor de horeca, gericht op 
kennis van visserijproducten en goede praktijken om hulpbronnen te beschermen, en 
met name op de bewustmaking van de “niet-verkoop” en “niet-consumptie” van soorten 
tijdens het gesloten seizoen;

11. benadrukt het belang van de uitvoering van innovatieve projecten in de detailhandel, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op het werk in samenwerking met vissersgildes en 
verenigingen van de kleinschalige visserij, aan de hand waarvan een nauwe relatie met 
de eindconsument in stand wordt gehouden;

12. verzoekt de lidstaten en de producentenorganisaties betere manieren te overwegen om 
de marketing van verwerkte visserijproducten met een hogere toegevoegde waarde, met 
inbegrip van conserven, te bevorderen, naar het voorbeeld van bepaalde 
landbouwproducten, en programma’s op te zetten voor de bevordering in het buitenland 
van EU-visserijproducten, onder meer via deelname aan internationale wedstrijden en 
presentaties op internationale beurzen;

13. wijst op het feit dat de visserijproductensector zeer beperkte instrumenten, zoals 
keurmerken, heeft voor consumenten om de duurzaamheidscriteria voor het segment 
kleinschalige visserij te beoordelen en producten visserij met een beperkte impact te 
bevorderen; onderstreept dat keurmerken, wanneer deze bestaan, een nadeel voor de 
kleinschalige visserij kunnen opleveren, aangezien zij geen toegang heeft tot de 
gegevens of financiële capaciteit die nodig zijn/is om een certificeringsproces te starten;

14. pleit voor een ambitieuze hervorming van de GMO-verordening, teneinde deze meer te 
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laten bijdragen tot het waarborgen van het rendement van de sector, de stabiliteit van 
de markten, de verbetering van de afzet van visserijproducten en de verhoging van 
de toegevoegde waarde ervan; benadrukt in dit verband het belang van de ontwikkeling 
van gecertificeerde visserijproductenkeurmerken en merkmechanismen voor 
visserijproducten, alsook van het vergroten van de traceerbaarheid in de waardeketen, 
die de informatieverschaffing aan de consument zouden verbeteren en consumenten 
kunnen aanmoedigen lokale visserijproducten uit duurzame bronnen te kopen en die het 
bewustzijn van consumenten van producten van de kleinschalige visserij kunnen 
verbeteren;

15. dringt aan op facilitering van steunprogramma’s voor kleinschalige visserij via het 
EFMZVA om het zakelijke beheer en de organisatorische capaciteiten te verbeteren, de 
productiekosten te drukken, de prijzen bij eerste verkoop te verbeteren en economische 
en milieuduurzaamheid te waarborgen, met name door middel van een duurzamere en 
modernere vloot;

16. benadrukt het feit dat de aanhoudende moeilijkheden van de sector kleinschalige visserij 
nog worden verergerd door de fluctuerende en stijgende prijzen voor brandstoffen en 
andere inputs, een situatie die met name gevolgen heeft voor minder competitieve 
vlootsegmenten, namelijk de kleinschalige, ambachtelijke en kustvisserij;

Exploitatievoorwaarden verbeteren en de toekomst van de kleinschalige, ambachtelijke en 
kustvisserij veiligstellen

17. is verheugd over het feit dat het EFMZVA de mogelijkheid biedt om de modernisering, 
de vervanging of de aankoop te ondersteunen van nieuwe motoren die minder CO2 
uitstoten, waaronder motoren die gebruikmaken van nieuwe energie-efficiënte 
technologieën, alsook de conversie van benzinemotoren; is van oordeel dat de hoogste 
bestaande medefinancieringspercentages moeten worden gehanteerd; waarschuwt dat 
veel van deze alternatieve motoren nog niet voldoende ontwikkeld zijn of dat er een 
aanzienlijke stijging van de brutotonnage mee gemoeid is, zoals het geval is bij 
sommige elektrische motoren;

18. benadrukt dat in bepaalde regio’s het grootste deel van de kleinschalige visserij 
afhankelijk is van brandstofsubsidies; waarschuwt dat het voorstel van de Commissie 
voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van het Unieregeling voor de 
belasting van energieproducten en elektriciteit (COM(2021)0563) het voortbestaan van 
het grootste deel van het segment van de kleinschalige visserij, dat geen lange reizen 
kan ondernemen om te tanken in havens met lagere prijzen, in gevaar brengt door de 
huidige verplichte uitzondering voor de visserijsector te beëindigen en een 
minimumbelastingtarief in te voeren; verzoekt de Commissie en de lidstaten op 
internationaal niveau een gelijk speelveld te waarborgen en de visserijsector derhalve te 
blijven vrijstellen van de belasting op brandstof; onderstreept dat nieuwe benaderingen 
niet tot lasten voor de sector kleinschalige visserij mogen leiden en gericht moeten zijn 
op oplossingen die de sector in staat stellen een rechtvaardige transitie op weg naar de 
doelstellingen van de Green Deal te combineren met het vermogen om economisch 
gezien te overleven en een behoorlijk levensonderhoud voor zijn werknemers te 
waarborgen; is in dit verband en tegen de achtergrond van de huidige buitengewone 
stijging van de brandstofprijzen van oordeel dat de lidstaten bijzondere maatregelen 
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moeten treffen voor het verlenen van steun aan het segment kleinschalige, 
ambachtelijke en kustvisserij naar aanleiding van de verwachte stijging van de 
productiekosten, in het bijzonder binnen het EFMZVA-kader en via hun nationale 
operationele programma’s; 

19. beklemtoont dat de COVID-19-crisis voor de visserijsector in moeilijkheden en serieuze 
sociaal-economische gevolgen heeft geresulteerd, en benadrukt het belang voor de 
lidstaten om de beschikbare nationale en EU-middelen, indien nodig, ter beschikking te 
stellen en na te denken over buitengewone maatregelen om vissers en werknemers te 
helpen crisissen en verstoringen van de markt het hoofd te bieden; verzoekt de lidstaten 
de via de crisismechanismen ter beschikking gestelde middelen te gebruiken voor steun 
aan de kleinschalige visserij; onderstreept dat, ondanks de crisis, de kleinschalige 
kustvisserij is blijven doorwerken om de EU-burgers toegang te bieden tot 
visserijproducten, met name in geïsoleerde kustgebieden, op eilanden en in de 
ultraperifere gebieden;

20. spoort de lidstaten aan middelen van het fonds voor herstel en veerkracht te gebruiken 
voor investeringen in de vloot van de kleinschalige visserij om vissers, personen die 
ondersteunende werkzaamheden uitvoeren – grotendeels vrouwen, die actief zijn als 
nettenmakers, lossers of inpakkers – en werknemers te helpen; 

21. dringt er bij de Commissie op aan om onder auspiciën van het EFMZVA 
sectorspecifieke steun voor de kleinschalige visserij te verlenen voor de installatie van 
infrastructuur voor opslag, bevriezing en koeling, zodat de koudeketen van de boot tot 
de eindconsument in stand wordt gehouden; beschouwt deze steun als doorslaggevend 
voor een optimale benutting – door de kleinschalige visserij – van de visbestanden, 
zonder ze te vernietigen of uit te putten, en voor de garantie van de ononderbroken 
levering van verse en hoogwaardige producten aan de bevolking, de horeca en de 
voedselverwerkende industrie;

22. is van mening dat met goede opslagvoorzieningen in havens de conservering van vis 
kan worden gefaciliteerd en gewaarborgd, en de commerciële plaatsing kan worden 
ondersteund, zodat indirect invloed kan worden uitgeoefend op de prijs en de 
winstgevendheid van de visverkoop kan worden verhoogd; herinnert in dit verband aan 
de mogelijkheden waarin door de GMO en producentenorganisaties wordt voorzien;

23. is van mening dat het EFMZVA en de nieuwe nationale operationele programma’s de 
kleinschalige visserij moeten versterken en ondersteunen om de duurzaamheid en 
toekomstige levensvatbaarheid veilig te stellen van de talloze kustgemeenschappen die 
traditioneel afhankelijk zijn van de visserij, teneinde de specifieke problemen van dit 
segment aan te pakken en een lokaal, duurzaam beheer van de betrokken visserijen te 
bevorderen;

24. is van mening dat steun van de lidstaten in het kader van het EFMZVA moet worden 
gebundeld om structurele problemen aan te pakken en zo bij te dragen tot hogere 
inkomsten uit de visserij, het bevorderen van banen met rechten in de sector, het 
waarborgen van eerlijke prijzen voor producenten, het ontwikkelen van aan visserij 
verwante upstream- en downstreamactiviteiten, het bijdragen tot de ontwikkeling en de 
cohesie van kustregio’s binnen een kader van duurzame visserij en een toekomst voor 
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het segment kleinschalige visserij;

25. benadrukt dat het noodzakelijk is, teneinde het uitvoeringspercentage van EFMZVA-
financiering te verhogen en ervoor te zorgen dat het segment kleinschalige visserij 
toegang heeft tot steun, om maatregelen te evalueren en uit te voeren voor het 
stroomlijnen van procedures, zodat de administratieve rompslomp en complexiteit in 
verband met en de goedkeuringstijd van aanvragen afnemen, het financieringsproces 
voor het ontvangen van steun te wijzigen en te vervangen door een systeem van 
voorfinanciering, en de financieringsplafonds van het fonds volledig te gebruiken;

26. wijst erop dat het de EU ontbreekt aan een instrument om de omvang van de EFMZV- 
en EFMZVA-investeringen in de kleinschalige visserij, het aantal gefinancierde goede 
praktijken, de verwezenlijking van concrete resultaten en de manier waarop plaatselijke 
actiegroepen visserij werken te begrijpen en het GVB op doeltreffende wijze uit te 
voeren; verzoekt de Commissie een dergelijk instrument vast te stellen als fundamentele 
stap om te begrijpen hoe goede praktijken kunnen worden opgeschaald en deugdelijke 
visserijmethoden kunnen worden gerepliceerd op EU-breed niveau;

27. verzoekt de lidstaten technische ondersteuning op het lokale niveau te verlenen om de 
toegang van kleinschalige vissers tot EU- en nationale financiering te vergemakkelijken;

28. waarschuwt voor de gemiddeld hoge leeftijd van de vloot in het segment kleinschalige 
visserij en benadrukt in dit verband dat dit visserijsegment aantrekkelijk moet worden 
gemaakt voor jongeren en vrouwen; beklemtoont de noodzaak van vervanging en 
modernisering van kleine vissersschepen om de veiligheid en de leefomstandigheden 
aan boord te verbeteren, hun energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid te verbeteren, 
waarbij er tegelijkertijd voor moet worden gezorgd dat de vangstcapaciteit van de 
vissersvloot in het algemeen niet toeneemt, en om de sociale en economische 
duurzaamheid van de van de vloot afhankelijke visserijgemeenschappen te waarborgen; 
onderstreept in dit verband ook dat iets moet worden gedaan aan het probleem van 
verouderde vaartuigen en hun stijgende (economische en ecologische) exploitatie-, 
onderhouds- en herclassificatiekosten, waardoor niet kan worden gegarandeerd dat hun 
gebruik veilig is; wijst erop dat het criterium van de brutotonnage om de 
vangstcapaciteit te meten de modernisering van de vissersvaartuigen en de broodnodige 
verbetering van de werkomstandigheden van de vloot in de kleinschalige visserij 
belemmert door ook ruimten mee te rekenen die worden gebruikt voor faciliteiten en het 
comfort voor de bemanning; dringt er in dit verband bij de Commissie op aan om deze 
criteria en hieraan gerelateerde voorschriften te herzien, teneinde een oplossing te 
vinden die kan zorgen voor een evenwicht tussen de behoeften van werknemers in de 
kleinschalige visserij en de noodzaak om de vangstcapaciteit van de EU-vloot niet te 
vergroten;

29. herhaalt dat steun voor de noodzakelijke vernieuwing en-of modernisering van de vloot 
noodzakelijk is voor de verbetering van de veiligheid, de werkomstandigheden en de 
economische en milieuduurzaamheid van de activiteiten; benadrukt evenwel dat hierbij 
te allen tijde moet worden vermeden dat de vangstcapaciteit toeneemt;

30. is van mening dat de toekomst van de kleinschalige visserij, met name in de 
ultraperifere gebieden, in gevaar wordt gebracht als de noodzaak van vernieuwing van 
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de vloot en van onderhoud en verbetering van met name, maar niet uitsluitend 
verouderde en inefficiënte vaartuigen, wordt genegeerd;

31. geeft aan dat het EFMZVA mogelijkheden biedt voor investeringen in veiligheid, betere 
leefomstandingheden aan boord en de energieprestatie van vaartuigen, ook voor de 
kleinschalige kust- en de ambachtelijke visserij, en ook financieringsmogelijkheden 
moet bieden voor de vernieuwing, herstructurering en aanpassing van de grootte van 
vaartuigen, alsmede de verwerving van nieuwe vaartuigen in het segment kleinschalige 
visserij, met name indien deze vloot een hoge gemiddelde leeftijd heeft en niet aan 
essentiële veiligheids- en operabiliteitsvoorwaarden voldoet, alsmede voor het verhogen 
van het motorvermogen wanneer dit gerechtvaardigd is teneinde veiligere 
omstandigheden aan boord te waarborgen bij de vangstactiviteiten en het binnen- of 
uitvaren of, met name in het geval van ultraperifere gebieden, om ervoor te zorgen dat 
vaartuigen langer op zee kunnen blijven zonder dat de visserijinspanning of de 
visserijcapaciteit hierdoor toeneemt;

32. dringt er bij de lidstaten op aan te zorgen voor de volledige uitvoering van de EU-
normen en -regelgeving in verband met de veiligheids-, arbeids- en leefomstandigheden 
aan boord van vissersvaartuigen;

33. benadrukt dat de lidstaten voortdurend moeten streven naar het onderhouden en 
moderniseren van hun havens, zodat visvangsten onder veilige omstandigheden kunnen 
worden aangeland en gelost;

34. benadrukt het sociaal-economische belang, in de zin van werkgelegenheid en sociale 
cohesie, van de visserijsector, met inbegrip van de kleinschalige, ambachtelijke en 
kustvisserij in het geval van de ultraperifere gebieden, in de wetenschap dat deze 
gebieden met permanente structurele problemen kampen en minder mogelijkheden voor 
economische diversificatie hebben; dringt derhalve aan op opschaling van de EU-steun 
voor de sector kleinschalige visserij in deze regio’s;

35. stelt vast dat het EFMZVA steun aan de visserijsector in de ultraperifere regio’s geeft, 
met name teneinde de extra kosten te compenseren die gemoeid zijn met de verkoop van 
sommige visserijproducten uit bepaalde ultraperifere gebieden wegens hun afgelegen 
positie;

36. wijst op de specifieke kenmerken van de waardeketens van de visserijsector in de 
ultraperifere gebieden en stelt dat speciale aandacht nodig is om deze te versterken en 
de toegang tot de markten te vergemakkelijken, een doel dat niet alleen kan worden 
bereikt door opnieuw een Posei-regeling voor de visserij in te stellen, maar ook door 
een vergelijkbare regeling voor het vervoer in te stellen;

37. benadrukt het potentieel van de toeristische visserij in deze regio’s, als manier om de 
interesse van jongeren voor het beroep te wekken en het inkomen van vissers te 
diversifiëren zonder hun visserij-inspanningen uit te breiden, en met inachtneming van 
de aan hun visserij-inspanningen opgelegde limieten, en om het bewustzijn van het 
publiek van de tradities van de sector en de zeegeletterdheid te vergroten; wijst erop dat 
het noodzakelijk is om de beperking van de bureaucratie met betrekking tot de activiteit 
te waarborgen en om EU-steun te verlenen voor deze activiteiten;
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38. is van mening dat het met het oog op de toekomst van de kleinschalige visserij 
noodzakelijk is dat de EU-verordeningen een regelgevingsklimaat waarborgen dat de 
positie van vissers in de toeleveringsketen versterkt en voorzien in investeringen voor 
de duurzaamheid, de stabiliteit en het economische concurrentievermogen van de sector 
op de lange termijn;

39. is van mening dat visserijbeleid onder meer tot doel moet hebben de levering van vis 
aan de bevolking te garanderen (als onderdeel van het waarborgen van voedselzekerheid 
en -soevereiniteit), kustgemeenschappen te ontwikkelen, waarbij ook rekening moet 
worden gehouden met de regels inzake milieubescherming, en visserijgerelateerde 
beroepen te bevorderen door hun aantrekkelijkheid te vergroten; geeft in het bijzonder 
aan dat bij de tenuitvoerlegging van het GVB ook de sociaal-economische rol van de 
kleinschalige visserij in visserijgemeenschappen moet worden erkend bij het scheppen 
van banen en het verbeteren van de levensomstandigheden van vissers en degenen die 
ondersteunende taken verrichten, meestal vrouwen, met verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, leefbaarheid en veiligheid voor bemanningen, teneinde 
jongeren aan te trekken en generatievernieuwing in deze sector te bewerkstelligen 
binnen een kader van gegarandeerde duurzaamheid en een goede staat van 
instandhouding van hulpbronnen;

40. herhaalt dat de situatie van de visserij in de EU complex is en qua visserijvloten, de 
milieu-impact van de verschillende vlootsegmenten, visgerei, visbestanden en hun staat 
van instandhouding, en consumptiegewoonten van de bevolking sterk verschilt van 
lidstaat tot lidstaat; benadrukt de mogelijkheid van regionalisering, waar passend, van 
het visserijbeheer binnen het kader van het GVB, waarbij tegelijkertijd een gelijk 
speelveld voor alle vissers, inclusief binnen organisaties voor regionaal visserijbeheer, 
moet worden gewaarborgd; wijst er nogmaals op dat deze grote diversiteit 
visserijbeheer noodzakelijk maakt dat vergezeld gaat van uitzonderingen op grond 
waarvan lidstaten en regio’s meer gespecialiseerde beheerpraktijken kunnen hanteren 
waarin rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk land en elk 
visgebied, dialoog wordt bevorderd, en de sector en de kustgemeenschappen worden 
betrokken bij het besluitvormingsproces, alsook bij de vaststelling en uitvoering van 
beleid, en dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis;

41. is derhalve van mening dat beheersinitiatieven op lokaal niveau door middel van 
gezamenlijk beheer in aanmerking moeten worden genomen in de nationale EFMZVA-
programma’s;

42. beklemtoont dat bij de lopende hervorming van Verordening (EG) nr. 1224/2009 inzake 
de controle op de visserij rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken 
van de ambachtelijke visserij en geen buitensporige bureaucratie aan de sector moet 
worden opgelegd, met name op het gebied van geolocatie of de elektronische 
verzending van gegevens over vangsten; pleit voor een controleregeling die speciaal 
ontworpen is voor en afgestemd is op de realiteit en diversiteit van de ambachtelijke 
kustvloot, met inbegrip van schelpdiervisserij en visserij te voet, en die wordt 
gekenmerkt door evenredigheid en geleidelijkheid;

43. is van mening dat de diversificatie van activiteiten in de bredere duurzame blauwe 
economie belangrijk is, hetgeen inhoudt dat de cultuur van gemeenschappen moet 
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worden versterkt en dat de bijproducten van visserij en producten zonder commerciële 
waarde die wel potentieel hebben, moeten worden gepromoot; meent echter dat 
dergelijke activiteiten geen negatieve gevolgen mogen hebben voor de visserijactiviteit 
of voor de historische toegangsrechten van vissers tot de zee;

44. is van mening dat het gebruik van de maritieme ruimte voor andere terreinen van 
economische exploitatie geen afbreuk mag doen aan historische visserijrechten; is van 
mening dat kleinschalige visserij volledig moet worden geïntegreerd in de strategische 
planning van dit beleid; meent dat sprake is van een vergelijkbare situatie op 
binnenwateren, waar de kleinschalige visserij steeds vaker verwikkeld raakt in 
conflicten over het gebruik van hulpbronnen en zoetwater, waarbij ze concurreren met 
industrieën die een negatieve impact hebben op oeverhabitats en visbestanden;

45. wijst erop dat de uitdagingen op sociaal-economisch en milieugebied die voortvloeien 
uit het beheer van MPA’s een potentiële oplossing bieden om de doelstellingen in 
verband met behoud en duurzaamheid enerzijds en de opname van de kleinschalige 
visserij in beheersbeslissingen in en rond MPA’s anderzijds met elkaar te verenigen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten in dit verband participatieve benaderingen van 
het beheer van MPA’s te ontwikkelen, op basis van gezamenlijk met vakmensen op het 
gebied van MPA’s, betrokken belanghebbenden en de kleinschalige visserij 
geformuleerde, uitgevoerde en herziene biologische en sociaal-economische gegevens; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te overwegen praktijken voor participatief 
management te ontwikkelen, ook om een evenwicht te vinden tussen de duurzame 
ontwikkeling van de kleinschalige visserij en, waar van toepassing, de duurzame 
ontwikkeling van verantwoord toerisme;

46. wijst op het belang van economische en sociale bescherming in perioden waarin niet 
wordt gevist en bij rampen waardoor geen visserij-activiteiten mogelijk zijn; wijst op de 
noodzaak van mechanismen voor looncompensatie voor gedurende dergelijke perioden 
gederfde inkomsten; benadrukt dat dergelijke schadeloosstelling als arbeidstijd moet 
meetellen voor het pensioen en andere socialezekerheidsrechten;

47. is van mening dat er met het oog op generatievernieuwing aantrekkelijke voorwaarden 
moeten worden geschapen voor jongeren en vrouwen, wat betekent dat de inkomens in 
de visserij moeten stijgen en dat de stabiliteit ervan moet worden gewaarborgd, dat het 
beginsel van gelijke beloning voor werk van gelijke waarde moet worden toegepast, dat 
meer quota aan het segment kleinschalige visserij moeten worden toegewezen in 
overeenstemming met wetenschappelijke adviezen, dat opleidingen moeten worden 
aangeboden die in voldoende mate zijn afgestemd op de verschillende 
visserijpraktijken, vistuig en behoeften van de afzonderlijke lidstaten, alsmede dat 
adequate werkomstandigheden en de veiligheid aan boord moeten worden gewaarborgd; 
brengt in herinnering dat het EFMZVA steun biedt voor opleidingen en 
beroepsontwikkeling; is van mening dat opleidingen altijd een sterke praktische 
component moeten hebben, die afgestemd is op de specifieke kenmerken van de 
nationale, regionale of lokale context waarin ze worden gegeven, is daarnaast van 
mening dat een combinatie met theoretische opleidingen mogelijk moet zijn, en dat 
geprofiteerd moet kunnen worden van de opgebouwde kennis van de personen die op 
zee werken of hebben gewerkt;
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48. dringt aan op een verhoging van de financiële en technische middelen voor 
visserijonderzoek in elke lidstaat, met het oog op de ontwikkeling van op visserij en 
visbestanden gerichte activiteiten, een intensievere en betere inzameling van gegevens, 
en de beoordeling van de toestand van de visbestanden;

49. dringt aan op verhoging van de financiële en technische middelen voor 
visserijgerelateerd wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in de EU en in elke 
lidstaat; onderstreept met name dat materiële en personele steun moet worden gegeven 
aan onderzoeksinstituten en laboratoria die op dit gebied actief zijn, met het oog op de 
bevordering van op kleinschalige, kust- en ambachtelijke visserij gerichte activiteiten, 
het garanderen van een beter inzicht in de oorzaken van de uitputting van de 
visbestanden, en de instandhouding van visbestanden; wijst erop dat het noodzakelijk is 
om vissers en vissersverenigingen te betrekken bij de wetenschappelijke monitoring, de 
inventarisatie, de gegevensverzameling, het beheer en controleactiviteiten teneinde hun 
kennis volledig te benutten;

50. dringt er bij de Commissie op aan een alomvattende en regiobrede inventarisatie uit te 
voeren om een geheel van nauwkeurige en volledige basisgegevens over de 
kleinschalige visserij te ontwikkelen met het oog op het meten van de economische en 
sociale impact van de kleinschalige visserij, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve 
termen, en om de waarde van de geproduceerde output van de kleinschalige visserij te 
ramen, alsook de economische impact ervan op kustgemeenschappen, en de invloed 
ervan op aanverwante sectoren;

51. verzoekt de lidstaten en de Commissie steun te verlenen aan onderzoek naar beste 
praktijken die het inkomen van visserijgemeenschappen en in de visserij, waaronder de 
kleinschalige visserij, verhogen en diversifiëren; is van mening dat de resultaten van 
dergelijk onderzoek in de EU moeten worden verspreid met het oog op het repliceren, 
uitvoeren en bevorderen van projecten op zowel nationaal als EU-niveau;

52. onderstreept dat de datadekking weliswaar is verbeterd, maar dat er nog altijd geen 
sprake is van een volledig statistisch overzicht van economische, sociale en territoriale 
indicatoren op Europees niveau met betrekking tot het segment kleinschalige visserij; 
beklemtoont dat dit gebrek aan statistieken het niet mogelijk maken om een goede 
analyse van het segment te verrichten en dat derhalve geen passend wetgevingsoptreden 
mogelijk is om de meest kritieke problemen van de kleinschalige visserij aan te pakken;

53. verzoekt de lidstaten de verzameling en uitsplitsing van gegevens over visserijen te 
intensiveren en te verbeteren, en adequate statistische gegevens over vangsten en 
aanlandingen bijeen te brengen, met het oog op verbetering van de inventarisatie en het 
beheer van bestanden, onder meer over verwante activiteiten en sociaal-economische 
aspecten, en analyses van andere commerciële gebruiken, met name met betrekking tot 
kleinschalige visserijen en de gemeenschappen die ermee verbonden zijn;

54. verzoekt de Commissie een alomvattende en alle regio’s bestrijkende inventarisatie te 
starten van de in de lidstaten beschikbare socialebeschermingsstelsels en nationale 
wetgeving met betrekking tot het segment kleinschalige visserij, teneinde de meest 
succesvolle opties in kaart te brengen en te bevorderen, inclusief wetgevings- en 
institutionele mechanismen die ervoor zorgen dat het segment kleinschalige visserij 
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volledig deelneemt aan alle activiteiten op het gebied van de duurzame ontwikkeling 
van de sector, zoals de ontwikkeling van alternatieve activiteiten, gezamenlijk beheer, 
financiële steun, etikettering, traceerbaarheid en het recht op fatsoenlijk werk en sociale 
bescherming;

55. is van oordeel dat de lidstaten er bij de uitvoering van het GVB voor moeten zorgen dat 
de implementatie van de noodzakelijke milieudoelstellingen hand-in-hand gaat met de 
vaststelling van sociale en economische doelstellingen, en dat de Commissie en de 
lidstaten zowel bij de uitvoering van wetgeving als bij het formuleren van toekomstige 
wetgevingsinitiatieven met hun onderlinge afhankelijkheid rekening moeten houden;

56. beklemtoont dat producentenorganisaties een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
beheer van structuren voor de commercialisering van producten van de kleinschalige 
visserij, bij het verbeteren van de markttoegang voor producten van de kleinschalige 
visserij, en bij het uitbreiden van de beschikbaarheid van lokale voedselproducten in 
kustgemeenschappen; onderstreept met name het feit dat deze activiteiten het segment 
kleinschalige visserij zouden helpen een sterkere positie te verwerven bij 
prijsonderhandelingen, en zouden bijdragen tot een gezonde intrasectorale concurrentie 
en een efficiënter gebruik van hun eigen structuren en hulpbronnen door middel van 
collectief optreden; 

57. wijst in dit verband op het cruciale belang voor de kleinschalige visserij van een 
sterkere, speciale organisatorische capaciteit om haar positie in de waardeketen te 
versterken; verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te treffen om de 
onderhandelingspositie van de kleinschalige visserij te versterken en de oprichting van 
producentenorganisaties, -verenigingen en coöperaties voor dit segment te steunen, te 
stimuleren en te faciliteren, als een belangrijk instrument voor het versterken van hun 
positie in de toeleveringsketen en het vergroten van hun onderhandelingspositie ten 
opzichte van andere marktpartijen, voor het waarborgen van goede winstmarges en een 
beter beheer van hun visserij-activiteiten; 

58. beklemtoont dat verenigingen zoals de “cofradías” moeten worden erkend en op gelijke 
voet met producentenorganisaties in aanmerking moeten komen voor financiële steun; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie, met name in het kader van de hervorming van 
de GMO, in dit opzicht maatregelen vast te stellen teneinde elke vorm van discriminatie 
tussen “cofradías” en producentenorganisaties uit te bannen;

59. verzoekt de Commissie en de lidstaten in dit verband een follow-up uit te voeren van de 
GMO-verordening door regionale plannen voor producentenorganisaties van de 
kleinschalige visserij vast te stellen om de winstgevendheid van deze sector te verhogen 
en de kwaliteit en traceerbaarheid van zijn producten te verbeteren;

60. wijst erop dat het belangrijk is om kleinschalige vissers te betrekken bij de 
besluitvormingsprocessen op EU-, nationaal en lokaal niveau, en verzoekt de Raad en 
de lidstaten de transparantie van het besluitvormingsproces met betrekking tot de 
kleinschalige visserij te verbeteren om de verantwoording te waarborgen; dringt aan op 
de empowerment van verenigingen van kleinschalige vissers, teneinde ze 
medeverantwoordelijk te geven en te betrekken bij de besluitvorming bij het opstellen 
en uitvoeren van plannen voor gezamenlijk beheer met nationale autoriteiten in comités 
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voor gezamenlijk beheer;

61. benadrukt dat de levensvatbaarheid van de kleinschalige visserij afhankelijk is van een 
veilige toegang tot hulpbronnen en visgronden enerzijds en tot markten met 
toegevoegde waarde anderzijds; dringt in dit verband aan op een gedifferentieerde 
benadering van het beheer van de kleinschalige visserij, met prioritaire toegang tot 
visgronden aan de kust;

62. is van mening dat gezamenlijk beheer een cruciaal instrument is voor de kleinschalige 
visserij dat het mogelijk maakt het beheer van de visbestanden te optimaliseren aan de 
hand van een integrale aanpak waarin rekening wordt gehouden met alle aspecten van 
zowel ecologische als maatschappelijke en economische duurzaamheid, en met de 
actieve deelname en betrokkenheid van zowel de overheid als de visserijsector, de 
wetenschappelijke wereld en maatschappelijke organisaties;

63. benadrukt het geringe milieueffect van de visserij en de gezonde voedselproductie 
daarvan, aangezien er geen kunstmatige voeding, antibiotica, meststoffen aan te pas 
komen of chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt;

64. wijst erop dat geen kunstmatig conflict tussen industriële en kleinschalige vissers mag 
worden gecreëerd; is van mening dat de industriële en kleinschalige visserij niet met 
elkaar concurreren, aangezien zij voornamelijk op verschillende soorten vissen op 
voornamelijk verschillende visgronden; neemt kennis van het feit dat de zogenaamde 
industriële visserijondernemingen ook familieondernemingen zijn die al generaties 
bestaan en diepe wortels hebben in en verbonden zijn met de lokale 
visserijgemeenschappen;

65. wijst erop dat het feit dat 2022 is uitgeroepen tot Internationaal jaar van de 
ambachtelijke visserij en aquacultuur een uitgelezen kans is om de aandacht wereldwijd 
te vestigen op de bijdrage van deze vloot aan de voedselveiligheid en een duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, teneinde de zichtbaarheid van de ambachtelijke 
visserij te vergroten en om ervoor te zorgen dat de sector actiever wordt betrokken bij 
besluitvormingsprocedures;

66. is van mening dat het verbeteren van de selectiviteit en het overstappen op 
visserijtechnieken met een gering effect essentieel zijn voor het overleven en de 
welvaart van kleinschalige vissers;

67. wijst erop dat overheidsinstellingen de toegang tot financiering van de zwakste 
segmenten van de vloot moeten vergemakkelijken teneinde waardeketens te bevorderen 
en marktfalen te voorkomen; verzoekt de Commissie en de lidstaten in dit verband 
wetgevingsinitiatieven vast te stellen om de toegang tot formele financiering voor de 
kleinschalige visserij te vergemakkelijken; beklemtoont dat dit betrekking moet hebben 
op toegang tot zowel formele kredieten voor kapitaaluitgaven als financiering voor 
visserij-activiteiten, de ontwikkeling, in partnerschap met financiële instellingen, van 
faciliteiten en financiële producten voor investeringen op de middellange en lange 
termijn, en de toepassing van formele financieringsregelingen, zoals 
productiecontracten of opslagbonnen, met de participatie van vissers, handelaren en 
overheidsinstanties;
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68. benadrukt dat maritieme ruimtelijke planning (MRP) essentieel is om de participatie te 
waarborgen van alle belanghebbenden bij beslissingen in verband met het gebruik en de 
bescherming van de mariene omgeving; benadrukt dat MRP een essentieel instrument is 
om de participatie van kleinschalige vissers aan het besluitvormingsproces te 
waarborgen;

69. is van mening dat de voortdurende vermindering van de EU-steun voor de sector in het 
kader van de opeenvolgende meerjarige financiële kaders, en – met name – de 
bezuinigingen op de middelen voor het EVF/EFMZVA en de GMO tot de factoren 
behoren die de situatie in de sector hebben verslechterd; herhaalt derhalve dat de 
financiële steun van de EU voor de visserijsector aanzienlijk moet worden opgevoerd;

70. is van mening dat het document “Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-
Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication” van de FAO 
een waardevolle bijdrage levert aan de vaststelling van een kader om de kleinschalige 
visserij te beschermen, optimaliseren en bevorderen in het kader van een beleid inzake 
visserijbeheer;

71. verzoekt alle lidstaten het werk dat vrouwen in de visserijsector verrichten, op te 
waarderen door middel van specifieke projecten en een volledige juridische erkenning 
van de rol van de vrouw als “meewerkende echtgenote” en medewerkster in het 
familiale visserijbedrijf, teneinde hun meer arbeidsgaranties en toekomstige inkomsten 
en betere socialezekerheidsvoorzieningen te bieden;

72. acht het passend de samenwerking te intensiveren met het oog op de erkenning van 
basisopleidingen die worden aangeboden door scholen of onderwijsinstanties die 
worden erkend in de nationale onderwijsstelsels van een lidstaat of derde land, of 
internationaal worden erkend;

73. is van mening dat het slaan van bruggen tussen de diverse organisaties die de sector 
vertegenwoordigen een belangrijke stap zou zijn om de belangen van de sector te 
behartigen en te garanderen dat hier naar behoren rekening mee wordt gehouden bij de 
vaststelling van visserijbeleid en beleid inzake het gebruik van de maritieme ruimte;

74. verzoekt de Commissie projecten in het kader van het cohesiebeleid te bevorderen die 
een bijdrage zullen leveren aan de bescherming van kust- en eilandgebieden als 
culturele visserijgebieden en maritiem erfgoed;

75. wijst erop dat het mogelijk is dat de sector kleinschalige visserij, nog sterker dan de rest 
van de segmenten van de vloot, de lasten moet dragen van de impact van de toenemende 
noodzaak van hernieuwbare energiebronnen om de doelstellingen van de Europese 
Green Deal te behalen; wijst erop dat de kleinschalige visserij bijzonder zal worden 
getroffen wanneer verdrijving als gevolg van de installatie van een toenemend aantal 
offshore-windmolenparken binnen visgronden aan de kust plaatsvindt, aangezien dit 
segment mogelijkerwijs niet de capaciteit heeft om naar verderafgelegen visgronden te 
verplaatsen of andere vismethoden te gebruiken; verzoekt in dit verband om een 
passende maritieme ruimtelijke planning om de belangen van alle sectoren en een 
eerlijke compensatie voor kleinschalige vissers als laatste redmiddel te waarborgen;

76. wijst op de mogelijkheden die ontstaan als gevolg van potentiële synergieën tussen de 
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kleinschalige visserij en andere sectoren, en met name met het kusttoerisme, dat 
dezelfde activa en infrastructuur gebruikt als de sector kleinschalige visserij; wijst erop 
dat dergelijke synergieën diversificatie in de lokale economie mogelijk zouden maken 
en zouden zorgen voor aanvullende banen en inkomens voor gezinnen en de dalende 
winstgevendheid en werkgelegenheid in de visserijsector zouden helpen stabiliseren; 
verzoekt in dit verband om een duidelijke definitie van visserijtoerisme, die 
gereguleerde activiteiten mogelijk maakt en tegelijkertijd professionele kleinschalige 
vissers de mogelijkheid biedt om de kansen naar aanleiding van de synergieën met de 
sector van de blauwe economie volledig te benutten;

77. benadrukt dat vrouwen in de sector kleinschalige visserij nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn; wijst erop dat vrouwen ondanks dit feit altijd een actieve, 
zij het vaak onzichtbare, rol hebben gespeeld in de sector kleinschalige visserij; wijst 
erop dat deze “onzichtbaarheid” culturele oorzaken heeft, maar ook het gevolg is van 
het gebrek aan officiële statistische gegevens over de tewerkstelling van vrouwen in de 
sector kleinschalige visserij; verzoekt de Commissie en de lidstaten projecten te 
ondersteunen die gericht zijn op het verzamelen van informatie over de tewerkstelling 
van vrouwen, en om vrouwen in staat te stellen de sector kleinschalige visserijsector te 
betreden en hierin een centrale rol te spelen;

78. is van oordeel dat het waarborgen van een toegankelijke arbeidsomgeving, waaronder in 
de visserijsector, met het oog op het in de arbeidsmarkt integreren van zowel actieve als 
voormalige vissers en andere werknemers in de visserij-industrie die een lichamelijke of 
een geestelijke handicap hebben, tot grotere sociale integratie zou leiden en meer 
stimulansen zou helpen creëren voor het genereren van een inkomen in de visserijsector 
en de visserijgemeenschappen;

°

° °

79. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Kleinschalige, ambachtelijke en kustvisserij spelen een belangrijke rol in de EU. Hoewel de 
kleinschalige visserij goed is voor ongeveer 76 % van de actieve vaartuigen en 50 % van de 
bemanning van de volledige EU-vloot, vertegenwoordigt zij slechts 8 % van de brutotonnage 
en ongeveer 5 % van de aanlandingen. Kleine vissersschepen worden steeds ouder en zijn 
inmiddels gemiddeld 32,5 jaar oud. Er zijn dus zinvolle maatregelen nodig om de vloot te 
vernieuwen en te moderniseren. De veroudering van de sector is ook zichtbaar op menselijk 
vlak: in veel situaties begint er een tekort aan arbeidskrachten te heersen. Dit is onder meer 
een gevolg van de onaantrekkelijkheid van het beroep van visser voor jongeren, als gevolg 
van de zwaarte van het werk, de werkomstandigheden en de lage inkomens. Voor deze 
problemen moet een oplossing worden gevonden als we het beroep van visser opnieuw 
aantrekkelijk willen maken voor jongeren en de toekomst van de visserij willen veiligstellen.

De rapporteur is van mening dat kleinschalige visserij van strategisch belang is voor de 
aanvoer van vis en voor het waarborgen van de voedselzekerheid en -soevereiniteit van 
meerdere lidstaten. Kleinschalige visserij speelt ook een belangrijke rol bij de 
sociaaleconomische vooruitgang van kustgemeenschappen, de lokale ontwikkeling, de 
werkgelegenheid, het behoud en de totstandbrenging van economische activiteiten rond de 
visserij, en de instandhouding van plaatselijke culturele tradities. Het belang van kleinschalige 
visserij is dus veel groter dan de waarde ervan in procenten van het bruto binnenlands 
product.

Het is een algemeen bekend feit dat kleinschalige, ambachtelijke en kustvisserij minder 
schadelijk zijn voor de visbestanden en selectiever zijn. Bovendien verbruikt kleinschalige 
visserij veel minder energie en heeft ze een kleinere impact dan grootschalige visserij. Ook is 
gebleken dat kleinschalige, ambachtelijke en kustvisserij voor sommige soorten een hogere 
bruto toegevoegde waarde per hoeveelheid kunnen opleveren, om redenen die verband 
houden met de betere kwaliteit van de gevangen vis. De rapporteur is daarom van mening dat 
deze sector minder schadelijk is voor de visbestanden en duurzamer is, zowel wat het 
biologisch beheer van de bestanden en het milieu betreft als vanuit sociaaleconomisch 
oogpunt, en pleit bijgevolg voor bijzondere aandacht en steun voor de sector.

Ondanks deze overwegingen en het belang van de kleinschalige visserij in de EU als geheel, 
zijn de inkomsten zeer ongelijk verdeeld tussen deze sector en de industriële visserij, die 
doorgaans destructiever is voor de visbestanden. Vissers worden geconfronteerd met een hoge 
mate van onzekerheid en lage inkomens en lonen, met name in de kleinschalige visserij. Dit is 
een gevolg van de hoge productiekosten en het verschil tussen de prijzen in eerste verkoop en 
de detailhandelsprijzen. Aan deze problemen wordt niets gedaan, en zij doen de 
sociaaleconomische situatie in de sector nog slechter worden.

De rapporteur is van mening dat de toekomst van de kleinschalige, kust- en ambachtelijke 
visserij afhankelijk is van onmiddellijke, zinvolle en doeltreffende maatregelen die een 
oplossing bieden voor de specifieke problemen van dit segment van de sector en aldus zorgen 
voor een verhoging van het inkomen van vissers, een sterkere vloot, een grotere 
aantrekkelijkheid van het beroep van visser, opleidingen voor jongeren en betere 
exploitatievoorwaarden.

De rapporteur pleit onder meer voor de volgende maatregelen, met name via het EFMZVA:
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– versterking van de waardeketen van de sector en uitwerking van marketingstrategieën 
ter bevordering van mechanismen ter verhoging van de prijs bij eerste verkoop ten 
voordele van de vissers;

– invoering van interventiemogelijkheden zoals garantieprijzen of maximale 
winstmarges, met het oog op een eerlijker en adequater verdeling van de toegevoegde 
waarde over de waardeketen van de sector en aldus een verhoging van het inkomen van 
vissers;

– bescherming of oprichting van markten van herkomst, zodat korte verkoopkanalen voor 
traditionele producten worden bevorderd;

– invoering van steunprogramma’s voor kleinschalige visserij om de productiekosten te 
drukken en economische duurzaamheid te waarborgen;

– maatregelen om te zorgen voor eerlijkere productiekosten en verlening van specifieke 
steun aan de kleinschalige visserij in de vorm van brandstofsubsidies;

– hernieuwde steun voor opslag, bevriezing en koeling, met het oog op een optimale 
benutting van de visbestanden – zonder dat deze worden vernietigd of uitgeput – en ter 
garantie van regelmatige leveringen aan de bevolking en de voedselverwerkende 
industrie;

– oprichting van een fonds voor looncompensatie dat alle gederfde inkomsten 
compenseert en de perioden waarin niet wordt gevist, dekt, waarbij deze perioden met 
het oog op de opbouw van het ouderdomspensioen en rechten op 
socialezekerheidsuitkeringen worden gelijkgesteld met werkelijke arbeidstijd.

Het EFMZVA moet prioritair steun verlenen aan kleinschalige visserij, met het oog op het 
waarborgen van de duurzaamheid en de toekomstige levensvatbaarheid van de talloze 
kustgemeenschappen die traditioneel van de visserij afhankelijk zijn, het verbeteren van de 
visserijinkomens, het bevorderen van banen met rechten in de sector en het waarborgen van 
eerlijke productieprijzen.

Als we het uitvoeringspercentage van het EFMZVA willen verbeteren, moeten we 
maatregelen overwegen en nemen zoals:

– het stroomlijnen van procedures, zodat de administratieve rompslomp in verband met 
aanvragen afneemt;

– het wijzigen van het financieringsproces voor het ontvangen van steun en het vervangen 
van dit proces door een systeem van voorfinanciering;

– het verhogen van de financieringsplafonds van het fonds;

– het vaststellen van een programma voor de vernieuwing, opwaardering, modernisering 
en aanpassing van de kleinschalige vloot, gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de 
schepen in deze sector, met als doel de veiligheid en leefomstandigheden aan boord van 
de vaartuigen te verbeteren, hun energie-efficiëntie en milieuduurzaamheid te 
verbeteren en tegelijkertijd de sociale en economische duurzaamheid van de van de 
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vaartuigen afhankelijke visserijgemeenschappen te waarborgen.

De rapporteur is van mening dat de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen in de vloot 
– hetzij door middel van maatregelen voor vernieuwing, opwaardering of modernisering van 
de vloot, hetzij door maatregelen in verband met de vervanging van motoren – niet mag 
worden verward met een verhoging van de vangstcapaciteit ervan. Als deze maatregelen naar 
behoren worden uitgewerkt, zullen zij op zich niet leiden tot grotere visserijinspanningen, 
maar kunnen zij een doorslaggevende factor vormen voor meer veiligheid aan boord, bij 
visserijactiviteiten en bij het binnenvaren en verlaten van havens, en voor een optimale 
efficiëntie van de activiteiten, met een verlaging van de productiekosten tot gevolg.

Veiligheidskwesties moeten dringende prioriteit blijven krijgen en er zijn maatregelen nodig 
om te zorgen voor optimale veiligheids-, arbeids- en leefomstandigheden aan boord van 
vissersvaartuigen. De veiligheid aan boord mag echter niet worden beperkt tot het schip 
alleen.

Het gaat hierbij ook om de exploitatievoorwaarden. Daarom moet er ook afdoende worden 
geïnvesteerd in werkzaamheden voor het dieper maken, aanleggen of moderniseren van 
havens, zodat er veilige voorwaarden worden gecreëerd voor visserijactiviteiten, het lossen en 
aanlanden van vis en het aanmeren in havens.

De rapporteur wijst daarnaast op de sleutelrol van de visserijsector in de sociaaleconomische 
situatie, de werkgelegenheid en de bevordering van de economische en sociale samenhang in 
ultraperifere gebieden, en op de noodzaak om de steun in deze gebieden te handhaven en te 
verhogen. Deze doelstelling kan worden bereikt met een nieuwe Posei-regeling voor de 
visserij, maar eventueel ook met de invoering van een Posei-vervoersregeling die gericht is op 
het opzetten en exploiteren van specifieke handelsroutes.

Voorts moeten volgens de rapporteur de financiële en technische middelen voor 
visserijonderzoek in elke lidstaat worden verhoogd, met het oog op de ontwikkeling van op 
visserij en visbestanden gerichte activiteiten, een intensievere en betere inzameling van 
gegevens, en de beoordeling van de toestand van de visbestanden.

De noodzakelijke vaststelling van milieudoelstellingen moet evenwel gepaard gaan met de 
vaststelling van sociale en economische doelstellingen, die van cruciaal belang zijn voor elk 
visserijbeleid.

In de visserijsector in het algemeen en in de kleinschalige, ambachtelijke en kustvisserij in het 
bijzonder zijn er tussen de lidstaten uitgesproken verschillen tussen vloten, vlootsegmenten, 
doelsoorten, vistuig, productiviteit, consumptievoorkeuren en de hoeveelheid geconsumeerde 
vis per inwoner. De centralisatie van het visserijbeheer in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en het daaruit voortvloeiende verlies van de soevereiniteit 
van de lidstaten hebben de invoering van beheer op lokaal niveau, dat nochtans zo nodig is, 
bemoeilijkt. De rapporteur is van mening dat het met het oog op de toekomst van de 
kleinschalige visserij noodzakelijk is dat staten en beleidsmakers een actievere rol innemen, 
niettegenstaande het dogma dat er niet mag worden geraakt aan de markt en het streven naar 
almaar grotere concentratie in de sector. Dit vereist beheer op lokaal niveau en de uitwerking 
van een visserijbeleid dat onder meer tot doel moet hebben de levering van vis aan de 
bevolking te garanderen – als onderdeel van het waarborgen van voedselzekerheid en -
soevereiniteit – kustgemeenschappen te ontwikkelen, visserijgerelateerde beroepen te 
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bevorderen en de maatschappelijke rol van deze beroepen bij het scheppen van banen, het 
verbeteren van de levensomstandigheden van vissers en het vergroten van de 
sociaaleconomische leefbaarheid van de sector te erkennen.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

De heer Pierre Karleskind
Voorzitter
Commissie visserij
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de situatie van de kleinschalige visserij in de EU en 
toekomstperspectieven (2021/2056(INI))

Geachte voorzitter,

Zoals u weet, hebben de coördinatoren van de commissie EMPL op 27 mei 2021 besloten een 
advies in briefvorm uit te brengen inzake het initiatiefverslag van de commissie Visserij 
(PECH), getiteld “De situatie van de kleinschalige visserij in de EU en 
toekomstperspectieven”. 

Hierbij sturen wij u onze suggesties, gebaseerd op het advies van de commissie EMPL aan de 
commissie PECH van 18 maart 2021 inzake “Vissers voor de toekomst: de visserijsector 
aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie werknemers en werkgelegenheid scheppen in 
kustgemeenschappen” (2019/2161(INI)) (EMPL-rapporteur voor advies: Jarosław Duda).

Ik zou het op prijs stellen als u deze suggesties onder de aandacht van de rapporteur brengt.

Hoogachtend,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie visserij 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de kleinschalige kustvisserijvloot in de EU in 2018 75 % van de 
actieve vloot uitmaakte en werk bood aan 50 % van de werkzame bemanning; 
overwegende dat kleinschalige duurzame visserijactiviteiten gemarginaliseerd worden; 

B. overwegende dat de vloot van de kleinschalige visserij werk biedt aan een aanzienlijk 
aantal arbeiders en van levensbelang is voor de economie van kleine kustplaatsen, die 
zich vaak in achtergestelde gebieden bevinden; overwegende dat de gemiddelde leeftijd 
van de vissers in meerdere regio’s boven de 50 ligt en in sommige gebieden zelfs boven 
de 60, wat wijst op een ernstig generatievernieuwingsprobleem dat de voortzetting van 
de visserijactiviteiten in Europa in de nabije toekomst in gevaar zou kunnen brengen; 
overwegende dat het voor jonge vissers moeilijk is zich een zekere toekomst voor te 
stellen en een loopbaan in deze sector te plannen;

C. overwegende dat volgens de door de Commissie in 2019 gepubliceerde officiële 
gegevens de gemiddelde leeftijd van de Europese vloot 29,9 jaar was en die van de 
kleinschalige visserij 32,5 jaar, wat een aanzienlijk effect heeft op de ecologische 
duurzaamheid van de vaartuigen en op de adequaatheid en actualisering van hun 
veiligheidsuitrusting en -normen;

D. overwegende dat het verschil in winstgevendheid tussen de industriële en de 
kleinschalige visserij de afgelopen jaren geleidelijk is toegenomen, en dat de 
kleinschalige visserij daar bijzonder sterk onder heeft geleden, en dat zowel de vloot als 
het aantal vissers drastisch is afgenomen;

E. overwegende dat een aanzienlijk aantal van de werkenden in de visserijsector vrouwen 
zijn en dat, hoewel relatief weinigen van hen op vissersschepen actief zijn, velen aan 
land werken, vaak informeel, bij het ondersteunen van de activiteiten op zee, met name 
in de kleinschalige visserij; overwegende dat ondanks hun belangrijke bijdrage aan de 
sector de rol van vrouwen nog onvoldoende wordt erkend;

1. erkent dat kustregio’s en ultraperifere regio’s van oudsher van visserij afhankelijk zijn 
en financieel ondersteund moeten worden, teneinde de werkgelegenheid in de 
visserijsector te handhaven en nieuwe sectoren te ontwikkelen, alsook om nieuwe banen 
te scheppen, met name in de kleinschalige visserij; 

2. maakt zich grote zorgen over de aanzienlijke verschillen tussen de leef- en 
werkomstandigheden van vissers die in de grootschalige visserij werken en degenen die 
werkzaam zijn in de kleinschalige visserij; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
daarom snel gezamenlijk actie te ondernemen om de kleinschalige visserij, die 
duurzamer is gebleken dan de grootschalige, intensieve en industriële visserij en een 
fundamentele pijler is van de economie en de identiteit van kleine kuststeden, beter te 
ondersteunen en nieuw leven in te blazen;

3. verzoekt de lidstaten duurzame, kleinschalige visserij te ondersteunen door middel van 
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beleidsmaatregelen in het kader van de sociale economie, teneinde SDG 14 ten uitvoer 
te leggen; verzoekt de lidstaten daarnaast steun te verlenen aan het voorstel van de 
Commissie voor een EU-systeem voor visserijcontroles ter versterking van de huidige 
bepalingen inzake traceerbaarheid en verbetering van de oorsprongscertificering, 
aangezien die kunnen bijdragen tot een beter beheer van hulpbronnen en hoogwaardige 
markten kunnen openen;

4. verzoekt de lidstaten passende steun toe te kennen voor het verbeteren van de 
vlootveiligheid en de arbeidsomstandigheden, in overeenstemming met de 
milieuduurzaamheidsvereisten en met bijzondere aandacht voor de kleinschalige 
visserij, met name in eiland- en ultraperifere regio’s, waar de gemiddelde leeftijd van 
schepen veel hoger ligt dan in de industriële visserij; juicht het toe dat de Commissie het 
initiatief heeft genomen om tot overeenstemming te willen komen over de veiligheid 
van vissersschepen;

5. is van oordeel dat het waarborgen van een toegankelijke arbeidsomgeving, waaronder in 
de visserijsector, met het oog op het in de arbeidsmarkt integreren van zowel actieve als 
voormalige vissers en andere werknemers in de visserij-industrie die een lichamelijke of 
een geestelijke handicap hebben, tot grotere sociale integratie zou leiden en meer 
stimulansen zou helpen creëren voor het genereren van een inkomen in de visserijsector 
en de visserijgemeenschappen;

6. onderstreept dan ook het belang van het ondersteunen van nieuwe markten voor de 
verkoop van vis en andere producten van de zee, zoals nevenproducten uit de visserij 
die kunnen worden gewonnen en aan de markt voor niet-voedingsmiddelen kunnen 
worden geleverd, waarmee het gebruik van hulpbronnen wordt geoptimaliseerd, 
duurzame visserij wordt bevorderd en de afvalhoeveelheden in de sector worden 
gereduceerd; roept ertoe op de administratieve en technische vereisten voor de 
ontwikkeling van lokale markten voor verse vis te vereenvoudigen, met inachtneming 
van de bepalingen inzake gezondheid en veiligheid, om de rechtstreekse afzet van 
visserijproducten en thuisbezorgingsdiensten te stimuleren, met name voor micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo’s), aangezien dit ertoe kan leiden dat 
lokale gemeenschappen een groter deel van de waarde van hun vangst kunnen 
behouden.
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