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Geachte heer Karleskind,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie ontwikkelingssamenwerking 
ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 12 
mei 2020 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 12 
mei 2020 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde Commissie 
visserij te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Tomas Tobé
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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat het visserijbeleid van de EU moet overeenstemmen met de 
ontwikkelingsdoelstellingen, zoals vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, en met name met de 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 14 van de Agenda 2030: “behoud en duurzaam 
gebruik van oceanen, zeeën en mariene rijkdommen met het oog op duurzame 
ontwikkeling”;

2. benadrukt dat de visserij, met name de tonijnvisserij, een belangrijke sector is voor de 
economie van de Seychellen en van cruciaal belang is voor de economische 
ontwikkeling, de werkgelegenheid en de voedselzekerheid van het land; onderstreept 
dat de toegang van vaartuigen uit de EU strikt beperkt moet zijn tot het overschot aan 
visbestanden, in overeenstemming met het beginsel van de maximale duurzame 
opbrengst; wijst erop dat de vangst door vaartuigen uit de EU geen bedreiging mag 
vormen voor de voedselzekerheid van de plaatselijke bevolking; benadrukt dat gezonde 
visbestanden van wezenlijk belang zijn voor de voedselzekerheid op lange termijn; 
roept op tot het nemen van maatregelen om de overbevissing van geelvintonijn aan te 
pakken;

3. wijst op de catastrofale invloed van zwerfvuil op zee voor de lokale biodiversiteit en de 
ecosystemen van eilandregio’s; roept daarom op tot een krachtiger beleid op het gebied 
van afvalbeheer en inzameling van plastic, dat ertoe kan bijdragen dat de economie van 
de Seychellen duurzamer wordt en meer ruimte biedt aan ecosystemen, en 
aantrekkelijker wordt voor het toerisme;

4. pleit voor inspanningen om de plaatselijke economische ontwikkeling te bevorderen en 
de kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van mariene hulpbronnen te versterken; 
benadrukt in het bijzonder dat, aansluitend op de externe dimensie van de Europese 
Green Deal, de sectorale steun van de EU steun moet bieden aan de ontwikkeling van 
de ambachtelijke en lokale visserijsector, op een wijze die duurzaam is en met name ten 
goede komt aan vrouwen en jongeren;

5. wijst erop dat vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen, met name 
visserijgemeenschappen, moeten deelnemen aan onderhandelingen voor 
partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV’s) en de bijbehorende 
uitvoeringsprotocollen, alsmede bij de opzet van plannen voor sectorale steun;

6. wijst op de essentiële rol van vrouwen in de niet-industriële visserij, met name bij het 
op de markt brengen en verwerken van de producten; wijst op het belang van het 
leveren van steun voor de ontwikkeling van training, bijvoorbeeld inzake veiligheid aan 
boord, en voor het identificeren van de ontbrekende schakels in de 
voedselproductieketen, zoals het gebrek aan kleine infrastructuur in de koude keten;

7. benadrukt dat oplossingen gevonden moeten worden voor de structurele economische 
kwetsbaarheden van de Seychellen en dat daar lokale kleine en middelgrote 



AL\1205139NL.docx 3/3 PE652.295v01-00

NL

ondernemingen in de belangrijkste economische sectoren, zoals visserij en toerisme, bij 
betrokken moeten worden;

8. benadrukt dat kleine insulaire ontwikkelingslanden sterk afhankelijk zijn van de 
oceanen, voor vervoer, voedselzekerheid en toerisme, en dat coördinatie tussen actoren 
in verschillende sectoren nodig is om het potentieel van deze sectoren zoveel mogelijk 
te benutten;

9. roept op tot het toepassen van transparantie betreffende het gebruik van EU-middelen 
en vraagt om het publiceren van een lijst van gesubsidieerde projecten, zo mogelijk met 
gedetailleerde informatie over de effecten op de visbestanden en de mariene 
biodiversiteit van de verschillende visserijovereenkomsten betreffende de exclusieve 
economische zone, met het oog op betere monitoring, het voorkomen van dubbel werk 
en het waarborgen van de zichtbaarheid van de projectfinanciering;

10. verwelkomt het besluit van de regering van de Seychellen om de beschermde mariene 
gebieden uit te breiden tot 30 % van de wateren van de Seychellen, en roept de 
autoriteiten op te zorgen voor een goed bestuur en beheer van die gebieden, goede 
criteria voor het reguleren van activiteiten op te stellen en ervoor te zorgen dat de regels 
in beschermde gebieden met hoge en middelgrote biodiversiteit worden gehandhaafd;

11. pleit voor ambitieuzere doelstellingen met betrekking tot de tewerkstelling van 
Seychelse zeelieden op vissersvaartuigen uit de EU; wijst er nogmaals op dat de 
beginselen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) moeten worden nageleefd en 
pleit in het bijzonder voor de ondertekening van IAO-Verdrag nr. 188.


