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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (CJ 14) 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2016 over de traceerbaarheid van visserij- en 
aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel1,

– gezien zijn resolutie van 29 mei 2018 over de optimalisering van de waardeketen in de 
visserijsector van de EU2,

A. overwegende dat de activiteiten van de Europese vissers en viskwekers bepalend zijn 
voor de veerkracht en de duurzame ontwikkeling van het voedselsysteem van de EU, 
aangezien zij een belangrijke rol spelen bij de economische en sociale ondersteuning 
van kustgemeenschappen en van talrijke landinwaarts gelegen gemeenschappen;

1. is teleurgesteld over het gebrek aan ambitie van het onderdeel over visserij en 
aquacultuur in de “van boer tot bord”-strategie en over de weinige aandacht die deze 
sector in de strategie krijgt;

2. benadrukt dat er met het oog op de bevordering van gezonde en duurzame 
voedingspatronen voorrang moet worden gegeven aan visserij- en aquacultuurproducten 
uit de EU, aangezien deze producten een belangrijke bron van eiwitten zijn en een 
cruciaal onderdeel vormen van een gezond voedingspatroon, en wijst erop dat op deze 
manier ook de aandacht wordt gevestigd op de waarde van de activiteiten van de 
mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de visserij en de aquacultuur;

3. is ingenomen met het feit dat de Commissie tegen 2022 een beoordeling zal uitvoeren 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), met bijzondere aandacht voor de 
risico’s die de klimaatverandering met zich meebrengt voor de duurzaamheid van 
soorten;

4. is ingenomen met de aangekondigde nieuwe strategische richtsnoeren van de EU inzake 
aquacultuur;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten de etikettering te verbeteren van alle verse, 
ingevroren, verwerkte en uit de aquacultuur afkomstige visserijproducten die in 
restaurants en via detailhandelaren worden verkocht, zodat deze producten kunnen 
worden getraceerd vanaf de plaats van herkomst; benadrukt dat deze maatregel de 
waarde van duurzame producten zal vergroten en de bescherming van 
consumentenrechten zal verbeteren;

6. benadrukt dat het essentieel is de verantwoorde exploitatie van visbestanden te blijven 
bevorderen en illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) te 
blijven bestrijden, onder meer middels een versterking van het beleid van 

1 PB C 76 van 28.2.2018, blz. 40.
2 PB C 76 van 9.3.2020, blz. 2.
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partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij met derde landen voor 
Europese vissersvaartuigen die kwaliteitsproducten leveren;

7. onderstreept het belang van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en 
aquacultuur (EFMZVA) voor de instandhouding en modernisering van de sector, de 
bevordering van generatievernieuwing en het stimuleren van de actieve deelname van 
vrouwen, verenigingen, met inbegrip van beroepsverenigingen (“cofradías”), 
producentenorganisaties en de detailhandel;

8. pleit voor het lanceren van specifieke campagnes, die afdoende gefinancierd zijn en zich 
tot de consument richten, om de consumptie van vis te stimuleren.


