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Betreft: Advies inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa (2020/2076(INI))

Geachte voorzitter,

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

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek 
en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Pierre Karleskind
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SUGGESTIES

A. overwegende dat de nieuwe industriestrategie voor Europa, door de Commissie 
gepubliceerd op 10 maart 2020 (COM(2020)0102), tot doel heeft een ambitieus 
Europees regelgevingskader vast te stellen om het potentieel van de Europese industrie 
ten volle te benutten teneinde de ecologische en digitale transitie van de EU te 
verwezenlijken en tegelijkertijd het internationale concurrentievermogen van de EU te 
bevorderen;

B. overwegende dat de visserij- en de aquacultuursector en de bijbehorende waardeketens 
bestaan uit talrijke kleine en middelgrote ondernemingen en goed zijn voor duizenden 
banen, waardoor zij een integraal onderdeel vormen van de Europese industrie en 
moeten bijdragen aan en profiteren van de digitale en ecologische transitie;

C. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 16 januari 2018 over internationale 
oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voor 20301, heeft opgeroepen tot het 
vaststellen van een moratorium op diepzeemijnbouwactiviteiten;

D. overwegende dat de COVID-19-crisis grote gevolgen heeft gehad voor de visserij- en 
de aquacultuursector en voor alle aanverwante bedrijfstakken, van de handel in vis tot 
de distributie en de verwerking ervan; overwegende dat veel vissers, viskwekers, 
verwerkers, detailhandelaren en distributeurs zich gedwongen zagen hun activiteiten te 
verminderen of op te schorten om redenen van volksgezondheid, maar ook vanwege een 
sterke daling van de vraag naar visserij- en aquacultuurproducten, met name als gevolg 
van de ineenstorting van de foodservicebranche (horeca); overwegende dat dit gevolgen 
heeft gehad voor de hele visserijsector, niet alleen vanwege het gebrek aan 
grondstoffen, maar ook omdat de sector haar productiemethoden snel heeft moeten 
aanpassen aan nieuwe gezondheidsmaatregelen om haar activiteiten te kunnen 
voortzetten en de bevolking in zo’n kritieke periode van basisgoederen te kunnen 
voorzien, en overwegende dat producenten en verwerkers zich gedwongen zagen om 
nieuwe leveranciers en alternatieve afzetmogelijkheden te vinden;

1. is van mening dat de visserij- en de aquacultuursector, de bijbehorende waardeketens en 
alle andere sectoren die ermee verbonden zijn ook aan bod moeten komen in de nieuwe 
industriestrategie voor Europa, om te waarborgen dat ze kunnen bijdragen aan en 
profiteren van de ecologische en de digitale transitie, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van deze sectoren, en om hun concurrentievermogen en 
economische stabiliteit te verbeteren; benadrukt dat de visserij- en de aquacultuursector 
een sleutelrol spelen bij het veiligstellen van de industriële en voedselautonomie van de 
Unie;

2. roept op tot een nieuwe industriestrategie voor Europa die bijdraagt aan de ecologische 
en digitale transitie van de visserij- en de aquacultuursector en andere sectoren die 
verbonden zijn met de ecosystemen van de visserij en de aquacultuur, en die hun 
ecologische voetafdruk en hun impact op de biodiversiteit vermindert;

1 PB C 458 van 19.12.2018, blz. 9.



AL\1215012NL.docx 3/5 PE658.847v01-00

NL

3. verzoekt de Commissie om de visserij- en de aquacultuursector, met inbegrip van 
distributie en verwerking, in het herstelplan van de Unie op te nemen, en de 
tenuitvoerlegging van dit herstelplan vergezeld te laten gaan van een ambitieus 
industrie-, milieu- en digitaliseringsbeleid; herinnert aan het belang van de visserij- en 
de aquacultuursector voor de werkgelegenheid, ook voor hoogopgeleiden, en voor het 
genereren van inkomsten in veel kustgebieden en gemeenschappen;

Ecologische transitie

4. wijst erop dat het belangrijk is dat de maritieme sectoren, en met name de visserijsector, 
in het kader van de ecologische transitie een belangrijke rol krijgen door te zorgen voor 
consistentie tussen het maritieme en het visserijbeleid van de Unie en de doelstelling 
van de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraliteit te realiseren; dringt er 
bij de Commissie op aan om op basis van een effectbeoordeling een actieplan te 
ontwikkelen voor decarbonisatie van de maritieme sectoren dat ook de visserijsector 
omvat; verwacht dat het aanpassen van schepen aan de eisen van de huidige tijd, en met 
name het aanpassen van schepen aan de normen op het gebied van decarbonisatie, zal 
zorgen voor veel nieuwe banen; wijst erop dat het belangrijk is dat werknemers in de 
scheepsbouw op dit gebied geschoold worden;

5. vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden in de visserij- en de aquacultuursector 
betrokken worden bij de Europese alliantie voor schone waterstof die deel uitmaakt van 
de waterstofstrategie die op 9 juli 2020 door de commissaris voor de Interne Markt, 
Thierry Breton, werd gepresenteerd;

6. dringt aan op een internationaal moratorium op diepzeemijnbouwactiviteiten en op een 
verbod op olie- en gasexploratie en -winning in of in de nabijheid van beschermde 
mariene gebieden en kustgebieden, zoals eerder verzocht in de resolutie van het 
Parlement van 16 januari 2018, met het oog op de bescherming van de ecosystemen en 
vispopulaties in de oceaan en de toekomst van de EU-visserijsector;

7. benadrukt dat de betrokkenheid van belanghebbenden, zoals vissers en viskwekers, een 
voorwaarde is voor de tenuitvoerlegging van een ambitieuze strategie voor 
hernieuwbare offshore-energie; wijst erop dat overleg met de maritieme en de 
visserijsector en met kustgemeenschappen over het delen van de maritieme ruimte van 
essentieel belang is voor het welslagen van een dergelijke strategie; steunt onder deze 
voorwaarden het initiatief van de Commissie voor het opstellen van een strategie voor 
hernieuwbare offshore-energie;

8. benadrukt dat het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) bij 
uitstek geschikt is om de ecologische transitie te ondersteunen en dat genoemde 
sectoren voldoende financiële steun moeten krijgen om deze transitie met succes te 
kunnen voltooien;

Digitale transitie en innovatie

9. benadrukt dat de visserij- en de aquacultuursector ook deel moeten nemen aan de 
digitale transitie; is van mening dat de digitale transitie van deze sectoren hun 
concurrentievermogen, veerkracht en duurzaamheid zal verbeteren en de productie van 
nieuwe gegevens mogelijk zal maken, terwijl tegelijkertijd het verzamelen van en de 
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toegang tot gegevens zal worden vergemakkelijkt en het inzicht in het aquatisch milieu 
en de mariene biodiversiteit en de kennis over de ontwikkeling in real time ervan zal 
worden verbeterd;

10. benadrukt dat een succesvolle digitale transitie van de visserij- en de aquacultuursector 
zal bijdragen tot een betere werking van de markt voor visserijproducten, doordat vraag 
en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd en doordat de toeleveringsketen, in 
een sector die gekenmerkt wordt door een sterke geografische versnippering van de 
toeleveringsbronnen, kan worden geoptimaliseerd;

11. is van mening dat de digitalisering van de visserij- en de aquacultuursector zal zorgen 
voor een doeltreffender controle en traceerbaarheid van visserij- en 
aquacultuurproducten, voor een verhoging van de waarde van deze producten en voor 
een sterker consumentenvertrouwen, en zal bijdragen aan de bestrijding van illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij; pleit ervoor om in de “van boer tot 
bord”-strategie een onderdeel op te nemen gericht op het vergroten van de waarde van 
visserij- en aquacultuurproducten, om deze sectoren te ondersteunen bij de ecologische 
en digitale transitie;

12. is van mening dat innovatie een grote rol moet spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van ecologische transitie, digitale transitie en mondiaal 
concurrentievermogen van de visserij- en de aquacultuursector, en in het bijzonder de 
ontwikkeling moet stimuleren van nieuwe vistechnieken en nieuw vistuig met een 
grotere selectiviteit en minder negatieve gevolgen voor het milieu; wijst op het belang 
van innovatie en wetenschappelijk onderzoek in deze sectoren met het oog op het 
verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid; is van mening dat een proactief beleid inzake opleiding, financiering en 
het aangaan van internationale partnerschappen voor onderzoek op het gebied van de 
exploitatie van mariene hulpbronnen van essentieel belang is voor het stimuleren van 
innovatie in deze sector;

13. herinnert eraan dat nieuwe technologieën, gegevens, satellietdiensten en het potentieel 
van kunstmatige intelligentie ingezet kunnen worden in de visserij om de ecologische 
transitie te ondersteunen; benadrukt dat met deze technologieën gegevens verzameld 
kunnen worden die van groot nut kunnen zijn voor de controle van de visserij, het 
beheer van mariene hulpbronnen en de monitoring van zwerfvuil op zee;

14. benadrukt dat de digitale transitie van de visserij- en de aquacultuursector vergezeld 
moet gaan van passende financiële en technische ondersteuning;

Handelsbeleid

15. benadrukt het belang van het waarborgen van eerlijke mededinging in de internationale 
handel, in het bijzonder wat betreft visserij- en aquacultuurproducten; herinnert eraan 
dat binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) momenteel onderhandelingen worden 
gevoerd met het oog op het afschaffen van schadelijke subsidies die bijdragen tot 
IOO-visserij, overbevissing en overcapaciteit; benadrukt dat binnen de vloot van de 
Unie ‘s werelds hoogste sociale en milieunormen worden gehanteerd; roept de 
Commissie op al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat binnen de WTO zo snel 
mogelijk een ambitieuze overeenkomst wordt bereikt die in overeenstemming is met de 
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doelstellingen voor duurzame ontwikkeling;

16. roept de Commissie op om te zorgen voor betere consistentie en samenhang tussen de 
beleidsmaatregelen van de EU op het gebied van handel en visserij, in het bijzonder wat 
betreft de toepassing van het hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling in de nieuwe 
generatie handelsovereenkomsten, waarin de partijen worden verplicht tot actieve 
samenwerking bij de bestrijding van IOO-visserij; steunt het initiatief om een nieuwe 
functie van nalevingsfunctionaris voor handelsovereenkomsten in het leven te roepen, 
die verantwoordelijk is voor het waarborgen van naleving en monitoring van alle 
bepalingen van handelsovereenkomsten;

17. dringt er bij de Commissie op aan een zorgvuldige beoordeling uit te voeren van de 
gevolgen van vrijhandelsovereenkomsten voor de visserij- en de aquacultuursector in de 
EU, alsmede voor de verwerkende sector en de kustgemeenschappen in de EU; verzoekt 
de Commissie om visserij- en aquacultuurproducten op te nemen op de lijst van 
“gevoelige producten” in het kader van handelsbesprekingen met derde landen;

Staatssteun en -financiering

18. benadrukt dat de regels inzake staatssteun herzien moeten worden, in het bijzonder wat 
betreft de hoogte van het plafond van de “de minimis”-steun voor visserij en 
aquacultuur, zodat dit bedrag overeenstemt met het bedrag van het plafond van de “de 
minimis”-steun voor andere sectoren; is van mening dat het verhogen van het plafond 
van de “de minimis”-steun voor deze producten ertoe zal bijdragen dat ten volle gebruik 
kan worden gemaakt van het investeringspotentieel voor de visserij- en de 
aquacultuursector tijdens de ecologische en digitale transitie en ten behoeve van 
innovatie;

19. roept de Commissie en de lidstaten op om zich in te zetten voor passende financiering 
voor de visserij- en de aquacultuursector, teneinde deze sectoren in deze ecologische en 
digitale transitie te ondersteunen, met name door middel van de herziene strategie voor 
duurzame financiering; herinnert eraan dat het Parlement heeft opgeroepen tot een 
aanzienlijke verhoging van het EFMZV in het meerjarig financieel kader 2021-2027.


