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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 stroken met de 
ontwikkelingsdoelstellingen, zoals vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, en met name met 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 14 van de Agenda 2030, te weten het behoud en het 
duurzame gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen met het oog op 
duurzame ontwikkeling;

2. onderstreept dat de toegang van vaartuigen uit de EU daadwerkelijk beperkt moet zijn 
tot het overschot aan visbestanden in overeenstemming met het beginsel van de 
maximale duurzame vangst; herinnert eraan dat de vangst door vaartuigen uit de EU 
geen bedreiging mag vormen voor de voedselzekerheid van de plaatselijke bevolking;

3. pleit voor inspanningen om de plaatselijke economische ontwikkeling te bevorderen en 
de kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van mariene hulpbronnen te versterken; 
dringt er in het bijzonder op aan dat de sectorale steun op duurzame wijze bijdraagt aan 
de ontwikkeling van de ambachtelijke en plaatselijke visserijsector, met name ten 
behoeve van vrouwen en jongeren;

4. 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; herinnert eraan hoe belangrijk het 
is steun te bieden in de vorm van opleiding of kleine infrastructuren voor de koelketen;

5. dringt aan op transparantie bij het gebruik van de financiële middelen van de Europese 
Unie en de publicatie van de lijst van gefinancierde projecten;

6. 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; is van oordeel 
dat de vergoeding van 35 EUR per niet-aangemonsterde zeeman en per dag 
visserijactiviteit in de Seychelse visserijzone niet volstaat.


