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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
internationale handel, als bevoegde commissies, onderstaande suggesties in hun 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de lopende onderhandelingen van doorslaggevend belang zullen zijn 
voor de toekomst van de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (VK), en dat visserij, het 
beheer van de levende rijkdommen van de zee en de instandhouding en het herstel van 
mariene ecosystemen in dat verband een cruciale plaats innemen; overwegende dat de 
visserijsector direct en indirect honderden duizenden banen vertegenwoordigt, een 
inkomensbron is voor veel kustgebieden en kustgemeenschappen – die te kampen 
hebben met demografische neergang – een bijdrage levert aan de voorziening van veilig 
en gezond voedsel aan miljoenen consumenten, en een sterk ecologisch model 
bevordert;

B. overwegende dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) al bijna vijftig jaar lang 
in alle betrokken lidstaten betere voorwaarden creëert voor de ontwikkeling van de 
visserij en het duurzame beheer van rijkdommen; overwegende dat het bijgevolg 
noodzakelijk is om naar aanleiding van de terugtrekking van het VK uit de EU een 
overeenkomst te sluiten waarmee zowel de economische levensvatbaarheid van de 
visserijsector en de voortzetting van bestaande visserijactiviteiten, als de 
instandhouding van soorten en de bescherming van de biodiversiteit worden 
gewaarborgd;

C. overwegende dat Verordening (EU) 2017/2403 van 12 december 2017 inzake het 
duurzame beheer van externe vissersvloten1 een belangrijke stap vooruit was op het 
gebied van transparantie en verantwoordingsplicht in de mondiale visserij, en dat dit 
moet worden weerspiegeld in de toekomstige overeenkomst;

D. overwegende dat de bestaande historische, geografische en ecosystemische banden 
tussen de EU en het VK een sterke onderlinge afhankelijkheid creëren tussen beide 
partijen, zowel wat activiteiten op het gebied van visserij en aquacultuur en de sectoren 
van de verwerking van en handel in die producten betreft, als met betrekking tot de 
bescherming van gedeelde mariene ecosystemen; overwegende dat het VK en de EU 
momenteel 97 visbestanden delen waarvoor totale toegestane vangsten (TAC’s) gelden; 
overwegende dat de afwezigheid van een overeenkomst gezien die omstandigheden 
onmiddellijke en aanzienlijke schade zou aanrichten voor alle betrokken 
belanghebbenden en uiteindelijk ook voor de burgers van de EU en het VK en de 
gedeelde mariene ecosystemen; overwegende dat elke overeenkomst er bovendien op 
gericht moet zijn economische ontwrichting te voorkomen voor de vissers van de Unie 
en het VK die visserijactiviteiten uitoefenen in de wateren van het VK;

1. wijst er nogmaals op dat er geen brede overeenkomst – ook niet over handel – tussen de 
EU en het VK kan worden gesloten als hierin geen volledige, evenwichtige 
langetermijnovereenkomst inzake visserij en visserijgerelateerde zaken wordt 
opgenomen, waarin wordt bevestigd dat de betrokken partijen onder optimale 

1 PB L 347 van 28.12.2017, blz. 81.
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voorwaarden toegang blijven krijgen tot elkaars wateren, rijkdommen en markten en dat 
de bestaande visserijactiviteiten kunnen blijven bestaan;

2. stelt nogmaals dat de overeenkomst inzake visserij rechtstreeks gekoppeld moet zijn aan 
de lopende onderhandelingen over een economisch partnerschap, met name wat handel 
betreft, en hier dus niet los van mag staan; benadrukt dat de kwestie van vrije toegang 
tot de wateren en havens niet los kan worden gezien van de kwestie van vrije handel en 
de toegang van Britse visserijproducten tot de EU-markt;

3. herinnert eraan dat vissen noch verontreiniging stoppen aan politieke grenzen en zich 
zullen blijven verspreiden over alle zeebekkens; benadrukt dat ecosystemen met elkaar 
verbonden zijn;

4. herinnert eraan dat beide partijen het meeste voordeel zullen halen uit de bescherming 
van gedeelde ecosystemen en een duurzaam beheer van de exploitatie ervan, uit de 
handhaving van de huidige wederzijdse toegang tot de wateren en visbestanden, met als 
doel de bestaande visserijactiviteiten te behouden, alsook uit de vaststelling van 
gemeenschappelijke, samenhangende, duidelijke en stabiele beginselen en regels, zodat 
er voor visserij- en aquacultuurproducten wederzijdse open toegang tot de markten 
wordt gecreëerd zonder dat dit economische of sociale spanningen veroorzaakt als 
gevolg van onevenwichtige concurrentie; dringt erop aan een vrijwaringsclausule op te 
nemen in de toekomstige overeenkomst waarin vermeld staat dat eventuele schendingen 
van de clausules over wederzijdse toegang tot de wateren en rijkdommen een schorsing 
van preferentiële tarieven voor Britse goederen op de EU-markt tot gevolg zullen 
hebben;

5. benadrukt dat bijlage FISH-2 (Toewijzing van vangstmogelijkheden) van het voorstel 
voor de ontwerpovereenkomst de verdelingspercentages voor de visbestanden die door 
beide partijen zullen worden gedeeld moet vermelden die momenteel worden toegepast, 
volgens het geldende beginsel van relatieve stabiliteit; merkt op dat het feit dat de 
percentages van de visbestanden die door beide partijen moeten worden gedeeld niet 
zijn ingevuld, kan worden beschouwd als een initiële concessie aan het VK, waarmee de 
doelstellingen van het huidige mandaat worden verlaagd;

6. dringt er bij de partijen op aan de bestaande quota-aandelen en de stabiele en 
onveranderlijke verdeling van visrechten te handhaven; benadrukt het belang van een 
langetermijnbeheer van rijkdommen op basis van naleving van GVB-beginselen als 
maximale duurzame opbrengst (MDO) en de technische maatregelen, de regionale 
beheersinstrumenten zoals de meerjarige beheersplannen voor de Noordzee en de 
westelijke wateren, en de kaderrichtlijn mariene strategie, die tot dusver allemaal 
hebben bijgedragen tot een verbetering van de toestand van de visbestanden, ten 
voordele van de vloten van zowel de EU-lidstaten als het VK;

7. wijst erop dat het VK betrokken was bij het opstellen en uitvoeren van de meerjarige 
plannen voor elk zeebekken, met name voor de Noordzee en de westelijke wateren, dat 
die meerjarige plannen zijn opgesteld met de toenmalige lidstaten in gedachten, met 
inbegrip van het VK, en dat de vastgestelde doelstellingen stroken met de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis en het GVB;

8. herhaalt dat de volledige uitvoering van het GVB aanzienlijke positieve resultaten heeft 
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opgeleverd, zowel door het optrekken van het aantal visbestanden dat binnen de MDO 
wordt geëxploiteerd, als door de manier waarop de meerjarige plannen hebben 
bijgedragen aan biologische en economische duurzaamheid, ten voordele van de 
betrokken visserijgemeenschappen;

9. benadrukt dat de overeenkomst moet waarborgen dat technische maatregelen of 
beschermde mariene gebieden wederzijds, niet-discriminerend en evenredig zijn en niet 
worden gebruikt als een manier om EU-vaartuigen de facto te weren uit Britse wateren; 
benadrukt dat bij de totstandbrenging van beschermde mariene gebieden alle 
belanghebbenden, met inbegrip van de Europese vissers, moeten worden betrokken bij 
de governance en de monitoring van deze gebieden, in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de Internationale Unie voor behoud van de natuur; hamert erop dat 
de overeenkomst niet mag leiden tot een afvlakking van de sociale en milieunormen van 
de EU;

10. dringt er bij de Commissie op aan bepalingen in de tekst op te nemen over het 
voorkomen en bestrijden van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-
visserij) binnen de wateren van de Unie en het Verenigd Koninkrijk;

11. benadrukt dat Britse visserij- en aquacultuurproducten die op de interne markt komen, 
moeten voldoen aan dezelfde milieu-, sociale, sanitaire en fytosanitaire normen als de 
visserij- en aquacultuurproducten van de EU, teneinde een gelijk speelveld te 
waarborgen tussen de visserij- en aquacultuurproducten van het VK en de EU en de 
Europese consument te beschermen;

12. dringt aan op passende samenwerkings- en raadplegingsmechanismen, een 
gezamenlijke, op wetenschap gebaseerde aanpak en waarborgen dat het VK blijft 
bijdragen aan de verzameling van gegevens over en de wetenschappelijke beoordeling 
van visbestanden als basis voor toekomstige besluiten voor gezamenlijk visserijbeheer 
in alle gedeelde zeebekkens; spoort de partijen ertoe aan actief en loyaal te blijven 
samenwerken op het gebied van visserijcontrole en de strijd tegen IOO-visserij;

13. neemt kennis van het voornemen van het VK om met Noorwegen een afzonderlijke 
kaderovereenkomst inzake visserij te sluiten; herinnert eraan dat Noorwegen deel 
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA), hetgeen rechten en plichten met zich meebrengt in 
verband met de visserijsector en visserijproducten wat toegang tot onder andere de EU-
markt betreft;

14. onderstreept hoe belangrijk het is in de overeenkomst een verwijzing op te nemen naar 
de verplichting tot samenwerking in het kader van de kuststaten, zoals bepaald uit 
hoofde van het internationaal recht, hetgeen van essentieel belang is voor 
visserijbeheersmaatregelen en de duurzaamheid van gedeelde visbestanden;

15. is van mening dat de bepalingen van een overeenkomst inzake visserij moeten worden 
ondersteund door geschillenbeslechtingsmechanismen en dat ze herstelmaatregelen 
moeten omvatten die deel uitmaken van een algemeen beheer van de governance van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK;

16. herinnert aan het streven om uiterlijk op 1 juli 2020 een overeenkomst inzake visserij te 
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sluiten; stelt met spijt vast dat de crisis in verband met het coronavirus, of de uitbraak 
van COVID-19, het normale verloop van de onderhandelingen tussen het VK en de EU 
heeft verstoord; verzoekt de partijen daarom zich flexibel op te stellen en zo snel 
mogelijk een besluit te nemen over een verlenging van de overgangsperiode 
overeenkomstig artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord, teneinde de sector zekerheid 
te bieden;

17. is van mening dat in het geval er een verlenging van de overgangsperiode wordt 
afgesproken, ook de huidige verdeling van TAC’s en quota moet worden verlengd, 
zodat de visserijsector rechtszekerheid wordt geboden;

18. dringt er bij de Commissie en de lidstaten echter op aan zich voor te bereiden op alle 
scenario’s – zowel een verlenging van de overgangsperiode als een scenario zonder 
akkoord – en de noodzakelijke maatregelen uit te werken om de sector te ondersteunen, 
samen met een passend regelgevingskader voor elk van deze scenario’s;

19. doet tot slot een oproep aan de onderhandelende partijen om alles in het werk te stellen 
om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen over de bepalingen inzake visserij van 
een eventuele overeenkomst tussen het VK en de EU, zodat deze op tijd voorhanden 
zijn om te worden gebruikt voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor het 
eerste jaar na de overgangsperiode.
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