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SUGGESTIES

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

1. betreurt dat in het vierde verslag over de economische en sociale cohesie in de EU geen 
feiten noch een speciale evaluatie zijn opgenomen met betrekking tot de visserij en het 
Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV);

2. wijst opnieuw op het belang van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) voor de 
bevordering van de sociaal-economische samenhang van de kustgemeenschappen, de 
lokale ontwikkeling en de culturele tradities;

3. onderstreept dat de visserijsector in de afgelopen tien jaar te lijden heeft gehad onder een 
vermindering van het aantal arbeidsplaatsen (met 35%), vaartuigen (met 20%) en 
vangsten (met 28%) met alle ernstige sociaal-economische gevolgen in de benadeelde 
regio's en gemeenschappen vandien;

4. herinnert eraan dat na de recente uitbreiding van de EU sommige regio's van "doelstelling 
1", die worden gekenmerkt door een belangrijke visserijactiviteit, ten onrechte werden 
benadeeld door het zogeheten "statistisch effect", zonder dat de ernstige structurele 
problemen waarmee ze te kampen hebben, werden opgelost en zonder dat de bestaande 
verschillen zijn verdwenen;

5. dringt erop aan dat het structuurbeleid van de EU voor de visserijsector daadwerkelijk 
bijdraagt aan de modernisering en duurzame ontwikkeling van de sector, het behoud van 
de werkgelegenheid, behoorlijke inkomens en betere levens- en arbeidsomstandigheden
van de vissers;

6. betreurt dat het budget van het Europees visserijfonds (EVF) voor de EU met 27 lidstaten 
nauwelijks verschilt van het FIOV-budget van de EU 15 en is dan ook van mening dat het 
budget van het EVF moet worden verhoogd;

7. is van oordeel dat het bestaan van een GVB impliceert dat er voor de visserijsector 
passende en afdoende financiële middelen op communautair niveau voorhanden zijn, met 
name voor de kleine kustvisserij en de ambachtelijke visserij, om doeltreffend te kunnen 
inspelen op de noden en uitdagingen van deze sector; 

8. wijst op de onmisbare bijdrage van de visserijsector aan de sociaal-economische situatie 
van de visserijgemeenschappen in de convergentieregio's of in regio's die te lijden hebben 
onder permanente geografische of natuurlijke nadelen, zoals de ultraperifere regio's, maar 
ook van arme visserijgemeenschappen in welvarende regio's;

9. betreurt het voortbestaan en zelfs de vergroting van de onevenwichtigheden tussen de 
regio's en van de economische en sociale verschillen tussen en in de lidstaten; onderstreept 
dat enkele lidstaten en enkele regio's in de Europese Unie zich momenteel in een situatie 
van divergentie bevinden;



PE 393.949v02-00 4/5 AD\691557NL.doc

NL

10. is van oordeel dat het cohesiebeleid een wezenlijk instrument is om bij te dragen aan de 
verkleining van regionale verschillen en sociale ongelijkheden, om echte samenhang en 
groei en werkgelegenheid te bevorderen en tegelijkertijd om de kosten van de interne 
markt te herverdelen en te compenseren, met name voor de minder ontwikkelde regio's; is 
dan ook van mening dat de communautaire financiering ervan moet worden versterkt en 
de uitvoering ervan ten volle moet worden verzekerd;

11. verwerpt alle pogingen om nieuwe randvoorwaarden te stellen - zoals politiek-
economische prestatiecriteria - voor de toekenning van middelen in het kader van het 
cohesiebeleid waardoor de toegang tot deze middelen steeds moeilijker wordt, vooral voor 
de convergentieregio's; is van mening dat in het cohesiebeleid van de EU het BBP per 
capita moet blijven worden gebruikt als basisindicator om voor steun in aanmerking te 
komen;

12. onderstreept, vooruitlopend op de ontwikkeling van een "maritiem beleid" op het niveau 
van de Europese Unie, het beginsel dat tegenover de nieuwe prioriteiten nieuwe en meer 
financiële middelen moeten staan en dat het EVF bijgevolg niet in gevaar mag worden 
gebracht. 



AD\691557NL.doc 5/5 PE 393.949v02-00

NL

PROCEDURE

Datum goedkeuring 22.11.2007
Uitslag eindstemming +:

-:
0:

25
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles 
Braghetto, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen 
Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, 
Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe 
Morillon, James Nicholson, Willi Piecyk, Struan Stevenson, 
Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 
Cornelis Visser

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s)

Ole Christensen, Josu Ortuondo Larrea, Carl Schlyter

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf


	691557nl.doc

