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SUGGESTIES

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

1. herinnert aan de economische, sociale en milieuaspecten van visserij, aquacultuur en 
maritieme zaken; wijst op hun cruciale rol bij het bevorderen van de ontwikkeling van 
de duurzame blauwe economie en op hun bijdrage aan de ontwikkeling en wederopbloei 
van kustgebieden;

2. stelt de verhoging van de EFMZVA-begroting 2022 op prijs; hamert erop dat voor 
duurzame visserij, waaronder kleinschalige visserij, en duurzame aquacultuur passende 
financiering nodig is, zodat deze sectoren levensvatbaar en concurrerend blijven; meent 
dat de begroting voor deze sectoren moet inspelen op door de lidstaten aangekaarte 
behoeften en rekening moet houden met sociale, milieu- en economische doelstellingen 
en moet bijdragen aan de EU-doelstellingen, met name met de doelstellingen van de 
Green Deal, de nieuwe industriestrategie, de “van boer tot bord”-strategie, de nieuwe 
aanpak voor een duurzame blauwe economie en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 
2030; is van mening dat het behoud van de concurrentiepositie van de visserij- en de 
aquacultuursector hand in hand moet gaan met de verwezenlijking van bovengenoemde 
doelstellingen en dat voor elk voorstel daarom een effectbeoordeling moet worden 
uitgevoerd;

3. vestigt de aandacht op het feit dat de blauwe bio-economie een belangrijk element kan 
vormen bij het nemen van dringende maatregelen tegen klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan. De visserij, de aquacultuur en de algenteelt zijn van cruciaal belang 
om de duurzame voedselproductie in de EU op te voeren. De ontwikkeling van op water 
gebaseerde voedselproductiesystemen die bestand zijn tegen klimaatverandering vereist 
meer onderzoek en innovatie voordat zij kunnen worden toegepast. Algenbiomassa is 
mogelijk een belangrijke aquatische hulpbron die kan worden gebruikt als grondstof 
voor een breed scala van toepassingen;

4. herinnert eraan dat de visserijsector van de EU als gevolg van de brexit aanzienlijke 
economische verliezen lijdt; is daarom van mening dat de Commissie dringend moet 
zorgen voor een vergoeding die in verhouding staat tot de door de sector en de 
visserijgemeenschappen geleden schade, waarbij rekening wordt gehouden met alle 
directe en indirecte gevolgen van het akkoord; wijst op de moeilijkheden die de sector 
ondervindt bij het verkrijgen van vismachtigingen in de zone zes tot twaalf zeemijl en in 
de wateren van Guernsey en Jersey; dringt er in dit verband bij de lidstaten op aan ten 
volle gebruik te maken van alle middelen die in het kader van de reserve voor 
aanpassing aan de brexit ter beschikking worden gesteld om de directe en indirecte 
negatieve gevolgen van het akkoord te verzachten en discriminatie te voorkomen tussen 
de Europese vaartuigen die door de brexit worden getroffen, ongeacht of zij in Britse 
wateren vissen of niet;

5. herinnert eraan dat ook de aquacultuursector van de EU als gevolg van de brexit 
aanzienlijke economische verliezen lijdt; is daarom van mening dat de Commissie 
dringend moet zorgen voor een vergoeding die in verhouding staat tot de door de sector 
geleden schade, waarbij rekening wordt gehouden met alle directe en indirecte gevolgen 
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van het akkoord en van de huidige status van het VK als derde land; wijst op de 
moeilijkheden voor de invoer vanuit het VK naar de EU van schelp- en schaaldieren uit 
zogenaamde gebieden van klasse B en C, en op het feit dat deze schelp- en schaaldieren 
niet in de EU mogen worden schoongemaakt; dringt er bij de Commissie op aan om in 
dit verband een uitzondering te maken en toe te staan dat schelpdieren uit gebieden van 
klasse B en C in verzegelde vrachtwagens vanuit het VK naar de EU worden gebracht 
en in de EU-lidstaten worden schoongemaakt in speciale reinigingscentra die over de 
vereiste capaciteit beschikken;

6. wijst erop dat het belangrijk is de economische en maatschappelijke schade als gevolg 
van de COVID-19-pandemie, die de hele visserij- en aquacultuursector hard heeft 
getroffen, te herstellen; is ingenomen met het feit dat het nieuwe EFMZVA de 
mogelijkheid biedt om maatregelen voor de aquacultuur- en de visserijsector in gang te 
zetten in geval van buitengewone omstandigheden die leiden tot een aanzienlijke 
verstoring van markten en in geval van tijdelijke stopzetting van de bedrijfsactiviteiten 
tijdens een gezondheidscrisis; is van mening dat de sector door de opname van 
dergelijke bepalingen beter opgewassen is tegen een eventuele volgende 
gezondheidscrisis;

7. wijst erop dat het belangrijk is de economische en maatschappelijke schade als gevolg 
van offshorewindmolenparken, die negatieve gevolgen hebben en zullen blijven hebben 
voor de visserijsector, te herstellen; dringt aan op de invoering van compensatie voor de 
verstoringen en verliezen die worden veroorzaakt door offshorewindmolenparken; 
hamert erop dat de visserij passende financiering en compensatie nodig heeft om 
levensvatbaar en concurrerend te kunnen blijven;

8. is verheugd over de goedkeuringen die de Commissie aan herstelplannen van lidstaten 
heeft gehecht; benadrukt dat het belangrijk is dat lidstaten deze hulpbronnen gebruiken 
om te zorgen voor een duurzaam herstel van de visserij- en aquacultuursector bij de 
uitvoering van hun herstelplannen;

9. vestigt de aandacht op het potentieel van de Europese aquacultuur, onder meer op het 
gebied van voedselzekerheid en gezondheidsvoordelen in het kader van de “van boer tot 
bord”-strategie; verzoekt de Commissie de duurzame groei van deze sector aan te 
moedigen tot meer dan de huidige 2 % van de wereldwijde aquacultuurproductie door 
specifieke, aanvaardbare en gedeelde doelstellingen voor 2030 vast te stellen; 
beklemtoont dat in de strategische richtsnoeren voor een duurzamere en 
concurrerendere EU-aquacultuur aanbevelingen zijn opgenomen met betrekking tot 
dierenwelzijn; wijst erop dat het EFMZVA moet worden gebruikt om de normen voor 
dierenwelzijn in de visserij- en aquacultuursector verder te verbeteren;

10. dringt aan op de vergaring van meer wetenschappelijke en technische kennis, zodat 
conform de vereisten van het GVB voor alle biologische rijkdommen van de zee de 
meest betrouwbare en op onderzoek gebaseerde oplossingen kunnen worden geboden; 
herinnert eraan hoe belangrijk het is om voor voldoende financiële middelen te zorgen 
voor het verzamelen, beheren, gebruiken en uitwisselen van gegevens in de 
visserijsector;

11. dringt aan op de vergaring van meer wetenschappelijke en technische kennis, zodat de 
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meest betrouwbare en op onderzoek gebaseerde oplossingen kunnen worden geboden; 
herinnert eraan hoe belangrijk het is om voor voldoende financiële middelen te zorgen 
voor het verzamelen, beheren, gebruiken en uitwisselen van gegevens in de 
visserijsector in de EU en in de wateren van derde landen waarmee de EU 
partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij bezit en/of aangaat;

12. uit zijn bezorgdheid over het feit dat naar alle waarschijnlijkheid minder dan 50 % van 
de operationele EFMZVA-programma’s in 2021 zal worden goedgekeurd en dat dit 
voor de resterende programma’s pas in 2022 zal gebeuren; verzoekt de Commissie een 
gedetailleerd verslag te publiceren over de herprogrammering van niet-bestede 
toewijzingen uit het EFMZVA; vestigt in het bijzonder aandacht op het feit dat 
3 457,6 miljoen EUR aan nog te betalen vastleggingen met betrekking tot het EFMZV-
programma in de periode 2014-2020 op 1 januari 2021 nog niet was betaald of vergoed; 
roept de lidstaten en de Commissie op om zo spoedig mogelijk hun goedkeuring te 
hechten aan de operationele programma’s in het kader van het EFMZVA; verzoekt de 
Commissie het proces van de tenuitvoerlegging, goedkeuring en toepassing van de 
fondsen te verbeteren;

13. vestigt de aandacht op de internationale dimensie van het GVB en de voordelen ervan 
op economisch, sociaal en milieugebied; verzoekt de Commissie daarom voldoende 
middelen uit te trekken voor oceaangovernance; wijst op het belang van internationale 
samenwerking om de verbintenissen van de EU na te komen;

14. benadrukt het belang van controle bij het behalen van de doelstellingen van het GVB; is 
wat dit betreft ingenomen met de extra middelen die zijn toegekend aan het Europees 
Bureau voor visserijcontrole (EFCA), en met de twee extra vaartuigen voor patrouilles 
op zee en vliegtuigmissies in de wateren die aan het Verenigd Koninkrijk grenzen; roept 
de EFCA op zijn activiteiten uit te voeren op een manier die bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de GVB-doelstellingen, met name tegen de achtergrond van de 
toegenomen complexiteit en uitdagingen als gevolg van de brexit;

15. herinnert eraan dat de EFCA-begroting ook moet voorzien in de nodige middelen om bij 
te dragen tot de uniforme uitvoering en organisatie van de operationele coördinatie van 
de controleactiviteiten van de lidstaten voor de uitvoering van specifieke controle- en 
inspectieprogramma’s, controleprogramma’s in verband met IOO-visserij en 
internationale controle- en inspectieprogramma’s, ook in gebieden die onder het verdrag 
van regionale organisaties voor visserijbeheer vallen, zoals NAFO, IOTC en andere;

16. betreurt het dat in de Europese maritieme strategie voor het Atlantische gebied met geen 
woord wordt gerept over visserij en aquacultuur; vindt het daarom betreurenswaardig 
dat er geen financiële middelen zijn geoormerkt voor de uitvoering van de strategie;

17. wijst erop dat generatievernieuwing een van de prioriteiten van de Europese 
visserijsector is; nodigt de lidstaten uit gebruik te maken van het EFMZVA om de 
invoering van programma’s te financieren die specifiek bedoeld zijn om jongeren te 
helpen bij het starten van een loopbaan in de visserijsector, de sector diverser te maken 
en mensen uit ondervertegenwoordigde groepen, in het bijzonder vrouwen, aan te 
moedigen in deze sector te gaan werken; onderstreept dat generatievernieuwing kan 
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal, aangezien 
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jongere generaties beter zijn toegerust en meer openstaan voor de groene en digitale 
transities, die van fundamenteel belang zijn voor de sector;

18. hamert erop dat achtergestelde kustgebieden en de Europese ultraperifere gebieden 
aanzienlijke ondersteuning moeten ontvangen.
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