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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Vissers voor de toekomst: de visserijsector aantrekkelijk maken voor een nieuwe 
generatie werknemers en werkgelegenheid scheppen in kustgemeenschappen
(2019/2161(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 3, leden 2 en 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en 
artikel 4, lid 2, onder a), d) en k), en de artikelen 9 en 153, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee,

– gezien het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee 
(SOLAS),

– gezien het verdrag tot oprichting van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO),

– gezien het verdrag tot oprichting van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO),

– gezien het Verdrag van Torremolinos (1977),

– gezien het Protocol van Torremolinos (1993) en de Overeenkomst van Kaapstad (2012) 
voor de bijwerking en aanpassing van het Verdrag van Torremolinos,

– gezien het Internationaal Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering 
en wachtdienst van personeel van vissersschepen, 1995 (STCW-F),

– gezien het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de IAO C188 (2007),

– gezien de vrijwillige richtsnoeren voor het ontwerp, de bouw en de uitrusting van kleine 
vissersvaartuigen van de IMO uit 2005,

– gezien het verslag van Europêche, de afdeling Visserij van Cogeca en ETF – Europese 
Federatie van vervoerswerknemers (december 2000), “Mutual Recognition of 
Certificates in the Sea Fishing Sector in Europe, Final Report”, ook wel het Bénodet-
verslag genoemd, een studie die werd voorbereid voor een forum over dit onderwerp dat 
op 13 en 14 oktober 2000 in Bénodet (FR) werd gehouden, blz. 9,

– gezien de conclusies van het document “Training of Fishers”1, Europees Parlement, 
beleidsondersteunende afdeling Structuur- en Cohesiebeleid (2018),

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617484/IPOL_STU(2018)617484_EN.pdf
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– gezien het document “2019 Annual Overview of Marine Casualties and Incidents”2 van 
het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA),

– gezien het economische jaarverslag 2019 over de visserijvloot van de EU 
(WTECV 19-06)3,

– gezien het verslag van de FAO over de toestand van de mondiale visserij en aquacultuur 
in 20204,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0000/2020),

A. overwegende dat met het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) wordt beoogd te 
waarborgen dat de visserij en aquacultuur op de lange termijn duurzaam zijn, en dat 
deze duurzaamheid is gebaseerd op drie pijlers: milieu, maatschappij en economie;

B. overwegende dat de visserijsector, met inbegrip van de subsector aquacultuur, voedsel 
levert voor miljarden mensen en dat deze sector volgens de FAO een belangrijke bron 
van werkgelegenheid is en voorziet in het levensonderhoud van 10-12 % van de 
wereldbevolking; overwegende dat daarnaast nog eens 140 miljoen aanvullende banen 
verband houden met de rest van de visserijwaardeketen, in het bijzonder de verwerking 
en verkoop van visserijproducten;

C. overwegende dat, volgens gegevens die zijn verzameld door de FAO, van de personen 
die werkzaam zijn in de aquacultuurproductie meer dan 20 % vrouw is, maar dit 
percentage voor de productieve visserij slechts 3 % bedraagt;

D. overwegende dat er in 2017 volgens de laatste gegevens van Eurostat5 in totaal 180 000 
personen werkzaam waren in de visserijsector in de EU, waarvan ongeveer een derde in 
de subsector aquacultuur; overwegende dat van dat aantal meer dan 41 000 personen 
werkzaam waren in de sector primaire visserij in Spanje en nog eens 29 000 in Italië, 
21 000 in Griekenland, 20 000 in Frankrijk en 14 700 in Portugal; overwegende dat 
Italië, Griekenland en Portugal in 2017 slechts verantwoordelijk waren voor 11 % van 
de visserijproductie in de EU, maar dat deze drie lidstaten wel goed waren voor 35,9 % 
van de werkgelegenheid; 

E. overwegende dat uit in 2019 door Eurostat gepubliceerde gegevens6 blijkt dat in de 
sector “Landbouw, bosbouw en visserij” in 2018 in totaal 14,4 % van de werknemers 
65 jaar of ouder was, en dit de sector is waar de meeste personen uit deze 
leeftijdscategorie werkzaam zijn; overwegende dat het percentage werknemers in deze 

2 http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/3734-annual-overview-of-marine-
casualties-and-incidents-2019.html
3 Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) – The 2019 Annual Economic 
Report on the EU Fishing Fleet (STECF-19-06). Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 
2019, JRC112940, ISBN 978-92-79-79390-5, doi:10.2760/56158).
4 https://doi.org/10.4060/ca9229en
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#The_factors_of_production
6 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
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leeftijdscategorie sinds 2008 dan wel consequent daalt, maar dat het daadwerkelijke 
aantal medewerkers in deze leeftijdscategorie niet evenredig is gedaald;

F. overwegende dat het, zelfs zonder specifieke gegevens die exclusief betrekking hebben 
op de visserijsector, mogelijk is bij de bureaus van de statistiek van bepaalde lidstaten 
informatie te verkrijgen over de leeftijd van werknemers in deze sector; overwegende 
dat uit de cijfers blijkt dat het percentage vissers van 55 jaar of ouder de afgelopen 
10 jaar is gestegen en momenteel ongeveer 20 % van de actieve vissers in deze 
leeftijdscategorie valt, terwijl in het percentage jonge vissers (maximaal 34 jaar) geen 
duidelijke trend zichtbaar is (zij vertegenwoordigen 20 % tot 23 % van de actieve 
vissers);

G. overwegende dat het merendeel van de lidstaten en de economische partners van de EU 
in de visserijsector desalniettemin toch regelmatig aangeeft dat jongeren geen interesse 
hebben in de visserij, een ontwikkeling die twee decennia geleden voor het eerst werd 
onderkend, de gehele sector met aanvullende uitdagingen confronteert en de sociale 
problemen in kustgemeenschappen verergert;

H. overwegende dat vissersvaartuigen bij ongevallen en incidenten op zee van alle 
maritieme vaartuigen het vaakst verloren gaan, terwijl visserij niet de activiteit is die tot 
de meeste ongevallen leidt, en het aantal incidenten waarbij vissersvaartuigen waren 
betrokken in 2018 met 40 % steeg;

I. overwegende dat het aantal incidenten dan wel is gestegen, maar dat het aantal 
ongevallen en incidenten met een fatale afloop waarbij vissersvaartuigen waren 
betrokken is gedaald, en dat de overgrote meerderheid van de incidenten wordt 
veroorzaakt door menselijke fouten (62,4 %) en het falen van systemen/apparatuur de 
tweede belangrijkste oorzaak is (23,2 % van de incidenten);

J. overwegende dat veiligheidsaspecten – de visserij wordt universeel beschouwd als een 
risicovolle sector – en de inspannende aard van de werkzaamheden op vissersvaartuigen 
belangrijke oorzaken zijn van het gebrek aan interesse in de visserij onder jongeren;

K. overwegende dat het gebrek aan standaardisering met betrekking tot de certificering en 
basisopleidingen van vissers en hun erkenning in de verschillende lidstaten twee jaar 
geleden al werd aangemerkt als beperking, en dat op dit terrein weinig vorderingen zijn 
gemaakt;

L. overwegende dat cijfers over de economische prestaties van de EU-vloot over het 
algemeen duiden op een verbetering van het inkomen en een jaarlijkse stijging van de 
winst en gemiddelde verdiensten van vissers, maar dat, als de informatie in detail wordt 
geanalyseerd per lidstaat, zeegebied en visserijvloot, blijkt dat deze trends niet 
universeel zijn en met name niet gelden voor de kleinschalige kustvloot in de EU;

M. overwegende dat een aanzienlijk deel van de vissers een laag en onregelmatig inkomen 
heeft dat onvoldoende sociale bescherming biedt en dat dit wederom een factor is die 
eraan bijdraagt dat de visserij voor jongeren weinig aantrekkelijk is;



PE650.374v01-00 6/14 PR\1202524NL.docx

NL

Betere informatie en profilering van de beroepsbevolking in de visserijsector

1. benadrukt dat informatie over de beroepsbevolking in de productieve sectoren van 
visserij en aquacultuur, en in de volledige waardeketen, op een betere manier moet 
worden verzameld en regelmatig en systematisch beschikbaar moet worden gesteld op 
EU-niveau, uitgesplitst naar lidstaat;

2. wijst erop dat de samenvoeging van statistische gegevens binnen de zeer brede sector 
“Landbouw, bosbouw en visserij” tot gevolg kan hebben dat bepaalde situaties en 
variaties niet aan het licht komen, hetgeen een negatief effect heeft op elk van deze 
sectoren; benadrukt dat het dan wel alle drie primaire productiesectoren zijn, maar dat 
hun activiteiten niet onderling verbonden zijn en, in het geval van visserij, niet eens 
plaatsvinden in dezelfde omgeving of in hetzelfde geografische gebied;

3. herinnert eraan dat de beste wetenschappelijke kennis, gebaseerd op betrouwbare, bijna-
realtime gegevens over langere perioden, net als voor het beheer van bestanden en 
habitats ook cruciaal is voor het beheer en de monitoring van sociale ontwikkelingen in 
de sector, met name ontwikkelingen met betrekking tot werkgelegenheid, omdat het 
zonder dergelijke gegevens niet mogelijk is opvolging te geven aan een van de drie 
duurzaamheidspijlers die in het kader van het GVB worden bevorderd – de sociale pijler 
– en deze uit te voeren;

4. wijst erop dat de informatie die beschikbaar wordt gesteld door de verschillende 
organen lijkt te duiden op een vergrijzing van de bemanningen van vissersvaartuigen, 
maar dat het beheer, de monitoring en de uitvoering van acties – net zoals dit gebeurt 
met maatregelen van visserijbeheer – moeten worden aangepast en gedifferentieerd op 
basis van geografisch gebied, visserijvloot en, in sommige gevallen, het gebruikte 
visgerei;

5. dringt er bij de Commissie, in het bijzonder Eurostat, en de lidstaten op aan trends op 
het gebied van werkgelegenheid te volgen, niet alleen wat het totale aantal banen 
betreft, maar ook met betrekking tot het onderwijsniveau en de leeftijdsdistributie van 
de beroepsbevolking die werkzaam is in de visserij en aquacultuur en, indien mogelijk, 
ook in de waardeketen van visserij en aquacultuur, teneinde op dit gebied gegevens te 
produceren die even gedetailleerd zijn als die voor de specifieke monitoring van de 
economische activiteit en de prestaties van de sector;

Betere arbeids- en levensomstandigheden aan boord voor meer veiligheid

6. wijst erop dat de veiligheid aan boord, met name op grote vaartuigen, dan wel is 
verbeterd, maar dat het aantal incidenten en ongevallen dat in 2018 door het EMSA 
werd geregistreerd ten opzichte van het jaar ervoor 40 % is gestegen, ondanks het feit 
dat het aantal incidenten met een fatale afloop de afgelopen jaren gestaag is gedaald;

7. wijst erop dat het EMSA volledig verantwoordelijk is voor het ingrijpen en het 
verzamelen van gegevens met betrekking tot ongevallen en incidenten op zee waarbij 
vissersvaartuigen van meer dan 15 m lang zijn betrokken, of in situaties waarin 
vaartuigen van minder dan 15 m zijn betrokken bij ongevallen met vaartuigen die 
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binnen het toepassingsgebied vallen van Richtlijn 2009/18/EG7, en dat het werkelijke 
aantal ongevallen en incidenten waarbij vissersvaartuigen zijn betrokken derhalve 
zonder meer hoger zal liggen dan de cijfers uit de jaarverslagen van EMSA;

8. wijst erop dat professionele maritieme activiteiten, met name visserij, over het algemeen 
worden beschouwd als erg risicovol en gevaarlijk, en dat deze situatie nog eens wordt 
verergerd door het feit dat 85 % van de EU-vaartuigen kleinschalige kustvaartuigen 
(met een totale lengte van minder dan 12 m) zijn en derhalve worden blootgesteld aan 
grotere risico’s die samenhangen met ongunstige weersomstandigheden en het feit dat 
ze werkzaamheden dicht bij de kust uitvoeren;

9. benadrukt dat de internationale verdragen waarin de regels en systemen voor de 
bescherming van schepen en personen aan boord worden vastgesteld, alleen gelden voor 
grotere en nieuw gebouwde schepen, ondanks de inspanningen op internationaal en 
EU-niveau om de veiligheidssituatie aan boord van vaartuigen, in het bijzonder 
vissersvaartuigen, te verbeteren;

10. herhaalt dat de arbeids- en leefomstandigheden aan boord niet los kunnen worden 
gezien van de veiligheidssituatie; is van mening dat goede arbeids- en 
leefomstandigheden op vaartuigen, evenals voldoende rustmomenten voor vissers, er 
rechtstreeks aan bijdragen dat visserijactiviteiten veiliger kunnen worden uitgevoerd, 
aangezien een hoog percentage ongevallen en incidenten met vissersvaartuigen nog 
steeds verband houdt met menselijke fouten die worden veroorzaakt door een gebrek 
aan kennis of opleiding of door vermoeidheid;

11. wijst erop dat maritieme werknemers, waaronder vissers, vaak worden uitgesloten van 
de toepassingsgebieden van de juridische kaders inzake arbeid op Europees- en 
nationaal (lidstaat-)niveau, omdat veel regels niet aansluiten op de realiteit van hun 
activiteiten; wijst erop dat, aangezien het niet mogelijk is algemene arbeidsregelingen 
toe te passen, moet worden gegarandeerd dat een aantal elementaire voorzieningen met 
betrekking tot arbeidswetgeving worden verschaft op een manier die is afgestemd op 
zeevaarders, in het bijzonder vissers;

12. wijst erop dat met visserij, afhankelijk van het gebruikte visgerei, de omvang van het 
vaartuig, het gebied waar de activiteiten worden uitgevoerd en de 
weersomstandigheden, andere risicofactoren zijn gemoeid en dus andere arbeids- en 
levensomstandigheden aan boord moeten worden gewaarborgd;

13. herinnert aan de stappen die in internationale fora zijn genomen – in het bijzonder in het 
kader van het Protocol van Torremolinos (1993) en de Overeenkomst van Kaapstad 
(2012) – om het Verdrag van Torremolinos (1977), waarmee werd beoogd de veiligheid 
op vissersvaartuigen te vergroten, te wijzigen en verbeteren, en wijst erop dat dit 
verdrag, ondanks dat de vereisten in 2012 zijn afgezwakt, nog steeds niet in werking is 
getreden;

14. is ingenomen met de vaststelling van de vrijwillige richtsnoeren voor het ontwerp, de 
bouw en de uitrusting van kleine vissersvaartuigen van de IMO uit 2005, maar wijst 
erop dat deze gezien hun vrijwillige aard alleen ter oriëntatie kunnen dienen en dat er 

7 PB L 131 van 28.5.2009, blz. 114-127.
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geen juridische verplichting of standaardisering van elementaire normen van toepassing 
is op kleinschalige kustvisserijvaartuigen;

15. herinnert eraan dat het uiteindelijke doel van het GVB is om de visserij vanuit sociaal, 
milieu- en economisch oogpunt duurzaam te maken, en dat het alleen met goede 
arbeids- en levensomstandigheden en een veilige werkomgeving mogelijk zal zijn 
jongeren aan te trekken en voor generatievernieuwing te zorgen in deze sector, die 
gezonde voeding levert aan de EU-burgers;

16. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan optimale veiligheids- en 
arbeidsnormen en levensomstandigheden te waarborgen op vissersvaartuigen, ongeacht 
hun omvang; stelt voor stappen te nemen om elementaire wettelijke regels vast te stellen 
die uniform en transversaal van toepassing zijn op de volledige vissersvloot in de EU en 
hierbij rekening te houden met specifieke kenmerken met betrekking tot de omvang van 
vaartuigen en het soort visserijactiviteiten waarvoor deze zijn bedoeld;

17. dringt erop aan te garanderen dat het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV) aanzienlijk bijdraagt tot het verbeteren van de arbeids- en 
leefomstandigheden en de veiligheid op EU-vaartuigen door manieren te vinden om 
deze omstandigheden te verbeteren zonder de vangstcapaciteit te verhogen en met 
bijzondere aandacht voor kleinschalige kustvisserijvaartuigen;

18. dringt er voorts op aan incidenten en ongevallen waarbij vaartuigen zijn betrokken 
waarop Richtlijn 2009/18/EG niet van toepassing is, regelmatig te monitoren en 
hierover statistische informatie te verzamelen, aangezien het alleen mogelijk is de 
situatie te verbeteren en dergelijke ongevallen, met name met lokale en 
kustvisserijvaartuigen, te verminderen en voorkomen als deze cijfers, uitgesplitst naar 
geografisch gebied, vloot en gebruikt visgerei, worden gemonitord en geëvalueerd;

19. beveelt de Commissie in dit opzicht aan te overwegen het mandaat van het EMSA te 
herzien en het agentschap de bevoegdheid te geven dit monitoringproces uit te voeren 
en er regelmatig informatie over te presenteren;

Betere en op EU-niveau erkende opleidingen

20. benadrukt dat het Bénodet-verslag uit 2000, waarin het probleem werd aangekaart dat 
jongeren weinig interesse tonen in de visserij en de aandacht werd gevestigd op de 
diversiteit en complexiteit van opleidingsstelsels en certificeringssystemen voor vissers 
in de verschillende lidstaten, twee decennia later vergeten lijkt te zijn en dat er geen 
noemenswaardige vorderingen zijn gemaakt;

21. wijst erop dat de mobiliteit van arbeid tussen lidstaten, en zelfs vanuit niet-EU-landen, 
toeneemt en dat de generatievernieuwing onder het personeel in de visserijsector die 
zou kunnen voortvloeien uit deze mobiliteit nog steeds wordt belemmerd door een 
gebrek aan standaardisering op het gebied van opleidingsstelsels en 
certificeringssystemen voor vissers;

22. benadrukt dat deze situatie het vrije verkeer van personen, een grondbeginsel van de EU 
dat in diverse verdragsbepalingen tot uiting komt, duidelijk ondermijnt;
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23. wijst erop dat het voor lidstaten, zelfs als een visser uit een derde land 
arbeidscertificeringen heeft die in de visserijsector worden erkend, lastig is die persoon 
toegang te bieden tot dezelfde werkzaamheden in een andere lidstaat;

24. benadrukt dat er op andere terreinen van – zowel recreatieve als professionele – 
maritieme activiteit grote vorderingen zijn gemaakt in de richting van de internationale 
erkenning van opleidingen, ongeacht het land waar deze zijn gevolgd, en alles dat nodig 
is voor de standaardisering van basisopleidingen en het aanbieden ervan door scholen of 
onderwijsinstellingen die deel uitmaken van de internationaal erkende nationale 
onderwijsstelsels van elke lidstaat of elk niet-EU-land;

25. merkt op dat de IAO in het kader van het Internationaal Verdrag betreffende de normen 
inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersschepen uit 
1995 (STCW-F) een aantal fundamentele normen heeft vastgesteld met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden, met inbegrip van minimumeisen inzake veiligheidsopleidingen 
voor vissersvaartuigen van alle soorten en maten; wijst erop dat dit verdrag in 
september 2012 in werking is getreden, maar alleen geldt in de landen die het hebben 
geratificeerd; 

26. wijst erop dat de verwerving van praktische kennis en werkervaring een solide basis 
vormt die in een aantal lidstaten in acht wordt genomen in het kader van de opleiding 
van vissers, maar dat formele certificering de enige garantie biedt dat de nodige kennis 
naar behoren is geassimileerd; merkt op dat formele certificering niet alleen de 
persoonlijke status van vissers verhoogt, maar ook een vorm van maatschappelijk 
erkenning biedt voor deze beroepsgroep;

27. merkt op dat Europese middelen zijn geïnvesteerd in onderwijsinstellingen en scholen 
die geavanceerde beroepsopleidingen en certificering bieden in de blauwe economie, 
maar dat de oudste sector van deze economie, de visserij, in dergelijke instellingen, 
behalve in het kader van regionale of nationale opleidingen of opleidingsprogramma’s, 
weinig serieus wordt genomen, aangezien de aangeboden opleidingen op Europees 
niveau niet worden erkend;

28. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten een gemeenschappelijk basis vast te 
stellen voor een standaardstelsel voor opleiding en certificering van de verschillende 
categorieën vissers, zodat snelle erkenning van een in een bepaalde lidstaat behaalde 
certificering op Europees niveau mogelijk wordt; is van mening dat dit een procedure 
moet omvatten voor de erkenning van certificaten die buiten de Unie zijn behaald en 
verenigbaar zijn met het Europese stelsel voor de erkenning van opleidingen, zodat de 
mobiliteit van vissers binnen de EU kan worden bevorderd;

29. wijst erop dat met het EFMZV wordt beoogd bij te dragen aan de volledige uitvoering 
van het GVB, maar dat vissers om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken naar 
behoren moeten worden opgeleid en gecertificeerd en dat een deel van de middelen 
moet worden gereserveerd voor de opleiding en certificering van bestaande en nieuwe 
vissers in de EU; 

Het profiel van vrouwen verhogen en gelijke toegang tot banen in deze sector waarborgen

30. wijst erop dat de beschikbare statistische gegevens erop duiden dat slechts 3 % van de 
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personen die werkzaam zijn in de productieve visserij vrouw is, maar dat veel 
vaartuigen, met name kleinschalige kustvisserijvaartuigen, worden gerund als kleine 
familiebedrijven waarin alle logistieke en administratieve ondersteuning op informele 
basis wordt verleend door vrouwen die geen andere officiële vorm van werk hebben;

31. wijst erop dat voor dergelijke informele ondersteunende activiteiten niet wordt betaald 
en dat de vrouwen in kwestie geen socialezekerheids- of pensioenrechten opbouwen, en 
dat alleen het officieel erkende personeel recht heeft op sociale uitkeringen wanneer de 
exploitatie van de vaartuigen wordt opgeschort of beëindigd, waardoor de bestaande 
ongelijkheid onder werknemers toeneemt;

32. wijst erop dat er, ondanks de gevaren die zijn gemoeid met de visserij, geen reden is om 
vrouwen uit te sluiten van deze beroepsgroep of hun toegang te belemmeren, hetgeen 
ook blijkt uit de steeds grotere aantallen vrouwelijke bemanningsleden en schippers op 
vissersvaartuigen; merkt op dat er gelukkig een aantal buitengewoon actieve 
verenigingen zijn die de vrouwen vertegenwoordigen die werkzaam zijn in de 
visserijsector, met name in de regionale adviesraden;

33. merkt op dat de rol van vrouwen in de visserijsector vaak informeel is en dat zij 
economische en sociale erkenning moeten krijgen; wijst erop dat betere informatie over 
hun activiteiten en maatregelen om hun status te verbeteren en hun profiel te verhogen 
niet alleen hun persoonlijke en sociale ontwikkeling zouden bevorderen, maar hun rol in 
de visserijsector ook van zijn mystiek zouden ontdoen; 

34. dringt er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aan maatregelen te treffen 
teneinde de kwalificaties te verbeteren van vrouwen die actief zijn in de blauwe 
economie, in het bijzonder de visserij, en officiële erkenning van hun bijdrage aan de 
visserij te bevorderen; is verder van mening dat moet worden gegarandeerd dat binnen 
het communautair kader voor de periode 2021-2027 en daarna met EFMZV-middelen 
een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan de gelijke behandeling van vrouwen in de 
visserijsector en dat deze middelen in het bijzonder worden gereserveerd voor 
maatregelen om hun leef- en arbeidsomstandigheden en veiligheid aan boord van 
vissersvaartuigen te verbeteren en te waarborgen dat de hiervoor noodzakelijke 
wijzigingen worden doorgevoerd;

Bevordering van professionele visserijactiviteiten en generatievernieuwing in de sector

35. herinnert eraan dat de Europese Unie, de grootste eengemaakte markt voor 
visserijproducten, slechts 6 % van de wereldwijde vangsten voor haar rekening neemt 
en in hoge mate afhankelijk is van de invoer van visserij- en aquacultuurproducten uit 
derde landen;

36. wijst erop dat de GVB-normen tot de strengste behoren en een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ecologische, economische en sociale duurzaamheid, en dat er dan wel 
ruimte is voor verbetering, maar dat de vooruitgang die in de afgelopen decennia is 
geboekt laat zien wat in deze richting kan worden bereikt door enerzijds bij te dragen tot 
de duurzaamheid van visbestanden en habitats en anderzijds het inkomen van vissers en 
scheepseigenaren te verhogen;

37. benadrukt dat de voortzetting van de visserij-activiteit moet worden gegarandeerd, 
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evenals generatievernieuwing en meer maatschappelijke erkenning voor de sector en de 
belangrijke rol die deze speelt in de duurzame levering van gezond voedsel voor 
Europeanen, afkomstig uit vanuit milieuoogpunt gezonde habitats;

38. benadrukt de aanzienlijke bijdrage die vissers leveren aan de ontwikkeling van nieuwe 
wetenschappelijke kennis door hun rechtstreekse betrokkenheid bij de verzameling van 
visserijgegevens en door aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot de 
toestand van het mariene milieu, soorten en habitats en de instandhouding ervan;

39. merkt op dat vissers, als zij de juiste opleidingen kunnen volgen en specifieke 
vaardigheden kunnen verwerven, nog meer zouden kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis door ter plekke milieugegevens te 
verzamelen en registreren en gegevens die worden verkregen door middel van 
waarnemingen op afstand met satellieten en andere instrumenten, te verifiëren; stelt vast 
dat de communautaire vloot, die uit meer dan 81 000 vissersvaartuigen van 
verschillende afmetingen bestaat, in 2019 een ongeëvenaard aantal platforms verschafte 
die constant – bijna dagelijks – visserij- en andere mariene gegevens verzamelden; is 
van mening dat dit een kanaal is dat kan en moet worden gebruikt voor de verzameling 
van nog meer gegevens met betrekking tot de zeeën in Europa en wereldwijd;

40. wijst erop dat de betrokkenheid van jongeren en generatievernieuwing niet alleen de 
voortzetting van de oudste activiteit van de blauwe economie zullen verzekeren, maar er 
ook voor zullen zorgen dat de jongere generaties beter op de hoogte en zich bewuster 
zijn van duurzaamheidskwesties en de noodzaak dat iedereen bijdraagt aan de aanpak en 
bestrijding van klimaatverandering, een fenomeen dat de grootste gevolgen heeft in zee- 
en kustgebieden wereldwijd; 

41. benadrukt het belang van “oceaangeletterdheid”, een concept dat digitale geletterdheid 
en digitalisering van de visserijactiviteiten bestrijkt; merkt op dat, hoewel de 
vaardigheden van oudere gebruikers zijn verbeterd, softwaretoepassingen eenvoudiger 
te begrijpen en intuïtiever zijn voor de jongere generaties wanneer het aankomt op het 
verzamelen en registreren van gegevens in het kader van de nieuwe verordening inzake 
visserijcontroles, die momenteel wordt herzien, of het gebruik van nieuwe toepassingen 
en apparatuur om de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en het welzijn van vissers op 
zee te verbeteren;

42. wijst erop dat verbeteringen in de beschermingsstatus van visbestanden een sterk 
positief effect hebben gehad op de productiviteit en het gemiddelde inkomen van vissers 
en dat de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen erdoor is verminderd; 
merkt op dat vissers steeds meer zijn betrokken bij de inzameling van alle vormen van 
afval op zee, met inbegrip van onder meer kwijtgeraakt of achtergelaten visgerei, en dat 
hun bijdrage aan het milieu in dit opzicht moet worden erkend en aangemoedigd;

43. is ingenomen met de voorstellen die momenteel worden besproken met betrekking tot 
het EFMZV 2021-2027 om jonge vissers die hun eerste vissersvaartuig willen 
aanschaffen of hun eerste visbedrijf willen opzetten bijstand en ondersteuning te bieden; 
benadrukt dat jongeren niet alleen moeten worden aangetrokken voor visserijactiviteiten 
op zee maar ook voor het beheer van visbedrijven, zodat generatievernieuwing in de 
hele sector kan worden gegarandeerd;
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44. wijst erop dat generatievernieuwing, met een instroom van vissers die goed zijn 
opgeleid en op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën, procedures en manieren 
om de duurzaamheid van hulpbronnen te waarborgen, ook een manier is voor de 
Europese Unie om bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om illegale, niet-
gemelde en niet-gereglementeerde visserij te bestrijden, te verminderen en uit te 
bannen;

45. wijst erop dat de gebrekkige arbeids- en leefomstandigheden en veiligheid aan boord, de 
problemen met betrekking tot de erkenning van visserijcertificaten, de obstakels die de 
mobiliteit van vissers tussen de lidstaten belemmeren en de behoefte aan mankracht in 
de sector, allemaal factoren zijn die bijdragen tot de aanwerving van vaak illegale 
vissers uit derde landen;

46. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten in Europa het publieke bewustzijn te 
vergroten omtrent het belang van visserijactiviteiten en de bijdrage die vissers leveren 
aan de voedselvoorziening in Europa en aan de instandhouding van oceanen en het 
leven in de zee, en zo het voordeel weg te nemen dat vissers roofdieren zijn die alleen 
maar geïnteresseerd zijn in het exploiteren van visbestanden zonder oog te hebben voor 
de toekomst;

47. merkt op dat de vraag die werd gesteld in het Bénodet-verslag uit 2000 getiteld “Fish 
comes from the sea, but where will future fishermen come from?” (Vis komt uit de zee, 
maar waar zullen de toekomstige vissers vandaan komen?) nog steeds relevant is en 
twee decennia later als volgt kan worden geherformuleerd: Vis komt uit de zee, en 
vissers zijn de hoeders van de vissen en de zee, maar hoe kunnen we zorgen voor 
nieuwe instroom en waar zullen de toekomstige vissers vandaan komen?”;

48. concludeert dat bij generatievernieuwing rekening moet worden gehouden met de 
doelstellingen van de Europese Green Deal en de behoefte om ook in de blauwe 
economie een digitale transitie te bewerkstelligen; is daarom van mening dat niet alleen 
jonge mensen moeten worden aangetrokken voor de visserij, maar dat er ook voor moet 
worden gezorgd dat zij naar behoren worden geïnformeerd en opgeleid, en dat hun 
aantrekkelijke loopbaanperspectieven worden geboden, alsmede de kans om hun 
persoonlijke situatie te verbeteren en bij te dragen aan de cohesie van hun lokale 
gemeenschappen, met name in de meest afgelegen kustgebieden waar minder werk is, 
zodat zij kunnen bijdragen aan economische, sociale en ecologische veranderingen in 
deze gebieden; is daarnaast van mening dat de rol van vrouwen in de sector moet 
worden vergroot door middel van betere mogelijkheden qua mobiliteit en 
werkgelegenheid in de hele EU, zonder moeilijkheden of beperkingen met betrekking 
tot de erkenning van hun vaardigheden en opleiding;

49. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De Europese visserij wordt met een aantal milieu-, economische sociale uitdagingen voor de 
toekomst geconfronteerd. Met dit voorgestelde initiatiefverslag wordt beoogd vraagstukken te 
bespreken die samenhangen met werkgelegenheidskwesties in de visserijsector, in het 
bijzonder in verband met de verjonging van het werknemersbestand. Niemand zal het belang 
van de visserij ontkennen. Het is niet alleen een van de primaire productiesectoren, die een 
cruciale rol speelt in de levering van voedsel voor een steeds grotere wordende 
wereldbevolking, maar voorziet ook in het levensonderhoud van een aanzienlijk percentage 
van de bevolking (volgens de FAO tussen de 10 % en 12 %).

In de EU zijn de officiële statistieken over werkgelegenheid in de visserij niet erg 
gedetailleerd. Zij bieden ook geen volledig inzicht in de ontwikkeling van de 
leeftijdsdistributie van het personeelsbestand. Uit bepaalde gegevens en indicatoren blijkt 
echter dat een aanzienlijk percentage van de werknemers in de sector ouder is, hetgeen 
opvallend is, met name gezien de fysieke vereisten van het werk en de gevaren die ermee zijn 
gemoeid. Derhalve moet naar oplossingen worden gezocht om de veiligheid en arbeids- en 
levensomstandigheden aan boord van vaartuigen alsmede de opleiding en erkenning daarvan 
te verbeteren, vrouwen te betrekken en de sector van zijn mystiek te ontdoen, zodat 
generatievernieuwing kan worden bevorderd.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is van mening dat de statistische weergave van de werkgelegenheid in de sector 
visserij en aquacultuur en in de rest van de waardeketen moet worden verbeterd, in het 
bijzonder door meer inzicht te verschaffen in het opleidingsniveau, de leeftijdsdistributie en 
de evolutie van deze indicatoren. Het beheer van werkgelegenheid moet, net als 
visserijbeheer, worden gebaseerd op de beste beschikbare kennis en informatie. Alleen met 
actuele statistieken zal het mogelijk zijn terreinen aan te wijzen waar de beheersmaatregelen 
moeten worden gewijzigd en verbeterd.

Alleen door betere arbeids- en leefomstandigheden te garanderen aan boord van 
vissersvaartuigen kan deze sector aantrekkelijk worden gemaakt voor jongeren en kan de 
veiligheid voor iedereen worden verbeterd. Ondanks de reeds geboekte vooruitgang gebeuren 
er tijdens het vissen op zee nog steeds veel ongevallen, al is het aantal ongevallen met een 
fatale afloop wel gedaald. Het merendeel van de ongevallen wordt veroorzaakt door 
menselijke fouten.

De rapporteur wijst erop dat, ondanks dat in verschillende verslagen en studies is 
geconcludeerd dat criteria moeten worden vastgesteld voor de erkenning van opleidingen en 
uniforme certificering in de EU, dit nog steeds niet is gebeurd, hetgeen de arbeidsmobiliteit 
tussen lidstaten beperkt. Generatievernieuwing zou ook tot een verbetering in het 
opleidingsniveau en de certificering van vissers moeten leiden, en de opleidingen van deze 
jongere generaties zullen niet alleen een positief effect hebben op de veiligheid van de 
werkzaamheden aan boord maar ook op de ecologische duurzaamheid van de exploitatie van 
hulpbronnen. 

De rapporteur benadrukt de belangrijke rol die het Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV) speelt bij het wegnemen van de obstakels voor het aantrekken van nieuwe 
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generaties in de visserijsector, en benadrukt dat generatievernieuwing bijdraagt tot de 
volledige uitvoering van het GVB, in overeenstemming met de doelstellingen van het fonds.

Generatievernieuwing zal bijdragen aan een beter beheer van maritieme en visbestanden, 
aangezien zij gepaard zal gaan met meer en betere opleidingen voor vissers. Deze opleidingen 
zullen ervoor zorgen dat de werknemers in de sector meer aandacht zullen hebben en meer 
open zullen staan voor gedragsveranderingen, zoals het digitaal melden van gegevens, of 
betrokkenheid bij het verzamelen van meer en betere gegevens over visserij en het milieu. 
Ten slotte is de rapporteur ervan overtuigd dat generatievernieuwing het beroep zal ontdoen 
van de mystiek waarin het voor de Europese burgers is gehuld, aangezien vissers moeten 
worden gezien als hoeders van de zee en haar hulpbronnen.


