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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de visserij-, aquacultuur- en verwerkingssectoren van de EU in de 
volledige waardeketen de hoogste normen inzake milieu- en sociale duurzaamheid 
hanteren, met inbegrip van arbeidsrechten, diergezondheid en dierenwelzijn, en dat deze 
sectoren hoogwaardige visserijproducten leveren en bijgevolg van fundamenteel belang 
zijn voor de voedselzekerheid en het voedingswelzijn van een steeds groeiende 
bevolking; overwegende dat beperking van de visserij een aantal van de 
VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) in gevaar brengt;

B. overwegende dat de vissers en viskwekers van de EU overal in de Unie een essentiële rol 
vervullen en dat zij tal van kustgemeenschappen en landinwaarts gelegen 
gemeenschappen sociaal en economisch moeten blijven ondersteunen;

C. overwegende dat vissers, de hoeders van de zee, elke dag aanwezig zijn, de autoriteiten 
waarschuwen wanneer ze ergens een aantasting van het milieu vaststellen en maatregelen 
nemen om het mariene milieu in stand te houden;

D. overwegende dat in de EU-biodiversiteitsstrategie helemaal geen rekening wordt 
gehouden met het feit dat de EU-vispopulaties er aanzienlijk op vooruit zijn gegaan; 
overwegende dat in het noordoosten van de Atlantische Oceaan de hoeveelheid vis in zee 
in slechts tien jaar tijd met 50 % is toegenomen en dat de overbevissing in de EU nog 
nooit zo laag is geweest; overwegende dat bijna 100 % van de aanlandingen uit door de 
EU gereguleerde visbestanden, afkomstig is van bestanden die worden bevist op de 
niveaus die een maximale duurzame opbrengst (MDO) opleveren;

Beschermde gebieden en streefdoelen

1. wijst erop dat beviste populaties die doeltreffend worden beheerd productiever zijn dan 
niet-beviste populaties; benadrukt bijgevolg dat een sluiting van visserijgebieden in 
sommige gevallen mogelijk niet verenigbaar is met sociaal welzijn en economische 
welvaart – essentiële elementen van duurzaamheid – en met de SDG’s op het gebied van 
voedselzekerheid en armoedebestrijding;

2. benadrukt dat beschermde mariene gebieden (MPA’s) een instrument zijn, geen doel op 
zich; onderstreept dat het vaststellen van een beschermingsdoelstelling door middel van 
een instandhoudingscijfer (d.i. een percentage) irrelevant is, aangezien het in de eerste 
plaats van belang is ervoor te zorgen dat de beschermingsgebieden die tot stand worden 
gebracht daadwerkelijk betrekking hebben op een gebied met ecologische waarde dat 
moet worden beschermd;

3. wijst erop dat de vaststelling van abstracte, willekeurige, rigide, onrealistische en niet-
haalbare numerieke streefdoelen goede wetgeving en de geloofwaardigheid van de 
wetgevers ondermijnt;

4. is van mening dat het veel doeltreffender en zinvoller zou zijn de bestaande gesloten 
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gebieden te versterken en efficiënt toe te passen;

5. benadrukt hoe belangrijk het is “andere doeltreffende gebiedsgebonden 
instandhoudingsmaatregelen” waarin wordt voorzien in het Verdrag inzake biologische 
diversiteit1 op te nemen in de EU-biodiversiteitsstrategie; is van mening dat deze “andere 
maatregelen” soms een hoger beschermingsniveau bieden dan de maatregelen waarin een 
MPA voorziet;

Zones met een vangstverbod

6. wijst erop dat de totstandbrenging van beschermingsgebieden niet per se onverenigbaar is 
met de uitoefening van activiteiten, zelfs niet in het geval van winningsactiviteiten, 
zolang deze geen gevaar vormen voor de waarde van die beschermde gebieden en op 
voorwaarde dat deze gebieden op basis van wetenschappelijk advies tot stand worden 
gebracht en er wordt voorzien in passend beheer en voldoende controle;

Ruimtelijke ordening

7. benadrukt het belang van behoorlijke en inclusieve ruimtelijke ordening waarbij 
voldoende rekening wordt gehouden met de duurzame ontwikkeling van visserij en 
aquacultuur, en wijst hierbij op de noodzaak om ruimte toe te kennen aan bestaande en 
nieuwe visgronden en aquacultuurbedrijven;

Actieplan voor de instandhouding van de visbestanden en de bescherming van de mariene 
ecosystemen

8. wijst erop dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) voorziet in een robuust 
regelgevingskader met geavanceerde instrumenten, en dat hierin de publicatiedata zijn 
vastgelegd van specifieke verslagen: de Commissie moet uiterlijk op 31 december 2022 
bij het Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de werking van het GVB;

9. wijst erop dat de Commissie volgens de nieuwe verordening technische maatregelen2 
uiterlijk op 31 december 2020 een verslag moet indienen bij het Parlement en de Raad, en 
dat de Commissie alleen wanneer er bewijs is dat de doelstellingen en streefdoelen niet 
zijn gehaald maatregelen kan voorstellen;

10. dringt er daarom bij de Commissie op aan bovengenoemde verslagen af te wachten voor 
ze een actieplan voorstelt;

Discriminerende behandeling

11. spreekt zijn diepe teleurstelling uit over de duidelijke discriminerende behandeling van de 
visserij ten opzichte van de landbouw; stelt tot zijn tevredenheid vast dat in de 
voorgestelde strategie wordt aangegeven dat “de vooruitgang die wordt geboekt om het 
streefcijfer te bereiken, [...] voortdurend [zal] worden geëvalueerd en [dat er] indien 
nodig zal [...] worden bijgestuurd om negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, de 
voedselzekerheid en het concurrentievermogen van de landbouwers tegen te gaan”; merkt 

1 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
2 PB L 198 van 25.7.2019, blz. 105.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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echter op dat deze zin, die noodzakelijk is als vangnet, duidelijk discriminerend is, 
aangezien er geen sprake is van vissers en aquacultuurproducenten;

Visserij: de bron van alle kwaad?

12. veroordeelt ten stelligste de overdreven nadruk op de visserij en het verband dat wordt 
gelegd met het niet-bereiken van de goede ecologische toestand in mariene ecosystemen, 
en het gebrek aan aandacht voor andere bronnen van druk en aantasting, zoals olie- en 
gaswinning, baggerwerken of scheepvaart;

Vistuig

13. veroordeelt ten stelligste dat visserij met bodemtrawls in de strategie wordt aangemerkt 
als “de activiteit is die het schadelijkst is voor de zeebodem”, zonder enig diepgaand 
onderzoek om dit te staven;

14. benadrukt dat tuig en technieken niet mogen worden gedemoniseerd; wijst erop dat 
visserij met bodemtrawls de biodiversiteit in bepaalde zanderige zeebodems net kan 
bevorderen en dat dit tot het meest voorkomende en meest gereguleerde vistuig in Europa 
behoort; benadrukt dat deze vorm van visserij de enige haalbare manier is om vele 
belangrijke soorten die wij eten te vangen, en dat bijna al deze soorten bevist worden op 
MDO-niveau en in veel gevallen gecertificeerd zijn door de Marine Stewardship Council;

Specifieke aanbevelingen voor aquacultuur

15. benadrukt dat de administratieve procedures voor aquacultuuractiviteiten moeten worden 
vereenvoudigd, met name in Natura 2000-gebieden, en verzoekt de Commissie haar 
richtsnoeren inzake “Aquacultuur en Natura 2000-gebieden” te actualiseren;

16. is van mening dat de ecosysteemdiensten die door aquacultuur worden geleverd, 
waaronder de belangrijke dienst inzake behoud van de biodiversiteit, in aanmerking 
moeten worden genomen en moeten worden ondersteund;

17. is ingenomen met voorstellen ter vermindering en beperking van het gebruik van 
pesticiden en andere chemische stoffen, met het oog op de bescherming van de 
biodiversiteit; is er echter sterk van overtuigd dat dergelijke maatregelen vooraf 
zorgvuldig moeten worden beoordeeld en gepaard moeten gaan met cumulatieve 
effectbeoordelingen;

18. schaart zich achter de ambities van de kaderrichtlijn water3 en de kaderrichtlijn mariene 
strategie4; beklemtoont dat aquacultuur een rol kan spelen bij het herstel van aangetaste 
mariene en zoetwaterecosystemen;

Financiering

19. benadrukt het belang van toereikende financiering via het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij om de EU-doelstellingen op het gebied van biodiversiteit te 

3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
4 PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19.
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kunnen verwezenlijken;

Conclusies

20. is verheugd over het hoge ambitieniveau bij de vaststelling van de streefdoelen; beveelt 
echter ten zeerste aan deze streefdoelen niet wettelijk bindend te maken en ze per geval 
vast te stellen, aangepast aan lokale specifieke kenmerken en het niveau dat nodig is om 
de natuur te beschermen; beveelt aan om bij de vaststelling van deze streefdoelen ook 
rekening te houden met sociaal-economische overwegingen en de noodzaak om te zorgen 
voor een op lange termijn veerkrachtige visserij- en aquacultuurwaardeketen, alsook om 
ervoor te zorgen dat de streefdoelen in verhouding staan tot het beoogde doel en een 
degelijke wetenschappelijke basis hebben;

21. benadrukt het belang van constructieve, doeltreffende en gelijkwaardige raadpleging van 
vissers en aquacultuurproducenten in de besluitvorming met betrekking tot biodiversiteit;

22. benadrukt dat er uitgebreide effectbeoordelingen moeten worden uitgevoerd waarin 
rekening wordt gehouden met de effecten op met name kleinschalige vissers en kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook met de verwezenlijkingen tot nu toe en de 
beschikbaarheid van alternatieve producten, de economische gevolgen, samen met de 
effecten op de voedselzekerheid en voedselveiligheid, teneinde het behoud van 
biodiversiteit te waarborgen en tegelijkertijd de visserijwaardeketen concurrerend te 
houden;

23. beklemtoont hoe belangrijk het is een toereikend en billijk inkomen te garanderen voor 
vissers en kwekers, en te zorgen voor een gelijk speelveld ten opzichte van ingevoerde 
levensmiddelen;

24. pleit ervoor de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie 2030 te verwezenlijken 
op een manier die zo doeltreffend mogelijk is en zo weinig mogelijk lasten veroorzaakt 
voor marktdeelnemers;

25. neemt kennis van de opmerking van de Commissie dat “samenlevingen [...] alleen 
gezond en veerkrachtig [kunnen] zijn als zij de natuur de ruimte geven die zij nodig 
heeft”; benadrukt echter dat we voor gezonde en veerkrachtige samenlevingen niet alleen 
de natuur de ruimte moeten geven die zij nodig heeft, maar dat we ook de vissers en 
aquacultuurproducenten de ruimte moeten geven die zij nodig hebben;

26. beveelt aan beschermde mariene gebieden aan te wijzen als gebieden waarin alleen 
visserij- en aquacultuuractiviteiten mogen plaatsvinden;

27. dringt aan op beleidscoherentie van het EU-beleid op het gebied van onder meer milieu, 
visserij en handel, teneinde de integriteit van de eengemaakte markt te handhaven en de 
visserij- en aquacultuursector concurrerend te houden.


