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SUGGESTIES

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

1. verzoekt de Commissie de huidige tekst te herzien en een nieuwe strategie 2.0 voor te 
stellen; betreurt dat de visserij en aquacultuur zo goed als afwezig zijn in de tekst, 
hoewel deze sectoren feitelijk structurerende elementen voor de hele Atlantische kust 
zijn en onze kusten vormgeven;

2. onderstreept dat de visserij alleen wordt genoemd als wordt verwezen naar “het 
opvissen van afval” en dat het weliswaar belangrijk is dat vissers bijdragen aan de 
sanering van de oceanen, maar dat ook de sociaal-economische invloed van de sector 
absoluut aan bod moet komen;

3. betreurt dat in de evaluatie van de eerste strategie voor het Atlantische gebied geen 
aandacht is besteed aan de visserij en aquacultuur, hoewel deze sectoren deel 
uitmaakten van de strategie;

4. merkt op dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie de werking van onze 
activiteiten in de Atlantische Oceaan en de historische dynamiek van de regio 
ingrijpend zal wijzigen; onderstreept dat de middelen voor aanpassing aan de brexit 
van groot belang zullen zijn bij die transitie; 

5. stelt vast dat de strategie pas echt doeltreffend kan zijn als de rol van de regio’s wordt 
versterkt, met name die van de ultraperifere regio’s, aangezien zij een aanzienlijk deel 
van de Europese biodiversiteit herbergen;

6. is van mening dat de strategie voor het Atlantische gebied moet worden gekoppeld aan 
de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie, zodat de werking van 
deze teksten in synergie verloopt;

7. benadrukt dat de Atlantische kust mogelijkheden biedt voor andere sectoren met een 
groot potentieel, zoals hernieuwbare mariene energie, onderzoek of scheepsbouw; 
betreurt dat er geen financiële middelen zijn toegewezen voor de uitvoering van de 
strategie; is van mening dat de strategie over een passende begroting moet beschikken.


