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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 en 
het beheer van de levende rijkdommen van de zee 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, 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 optimale 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 Europese 
Unie (EU) een overeenkomst te sluiten waarmee de economische levensvatbaarheid van 
de visserijsector, de instandhouding van soorten en de bescherming van de biodiversiteit 
worden gewaarborgd;

C. overwegende dat de bestaande historische en geografische 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 betreft, als in de sectoren van de 
verwerking van en handel in die producten; overwegende dat de afwezigheid van een 
overeenkomst in dat opzicht onmiddellijke en aanzienlijke schade zou aanrichten voor 
alle betrokken belanghebbenden en uiteindelijk ook voor de burgers van de EU en het 
VK;

1. wijst er nogmaals op dat er geen brede overeenkomst tussen de EU en het VK kan 
worden gesloten als hierin geen afspraken worden opgenomen over een volledige, 
evenwichtige langetermijnovereenkomst inzake visserij, waarin wordt geregeld dat de 
betrokken partijen onder optimale voorwaarden toegang blijven krijgen tot elkaars 
wateren, rijkdommen en markten;

2. herinnert eraan dat beide partijen het meeste voordeel zullen halen uit de 
instandhouding van wederzijdse toegang tot de wateren en rijkdommen, aan de hand 
van de vaststelling van gemeenschappelijke, samenhangende en stabiele beginselen en 
regels, zodat er voor visserij- en aquacultuurproducten open toegang tot de markten 
wordt gecreëerd zonder dat dit economische of sociale spanningen veroorzaakt als 
gevolg van onevenwichtige concurrentie;

3. dringt aan op de instandhouding van een stabiele en onveranderlijke verdeling van 
visrechten; benadrukt het belang van een langetermijnbeheer van rijkdommen op basis 
van naleving van GVB-beginselen als maximale duurzame opbrengst (MDO) en de 
technische maatregelen die tot dusver hebben bijgedragen tot een verbetering van de 
toestand van de visbestanden, met voordelen voor de vloten van zowel de EU-lidstaten 
als het VK tot gevolg;
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4. dringt aan op passende 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; spoort de 
partijen ertoe aan actief en loyaal te blijven samenwerken op het gebied van 
visserijcontrole en de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij 
(IOO-visserij);

5. is tot slot van mening dat de bepalingen van een eventuele overeenkomst inzake visserij 
moeten worden ondersteund door geschillenbeslechtingsmechanismen die deel 
uitmaken van een algemeen beheer van de governance van de toekomstige betrekkingen 
tussen de EU en het VK.


