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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toekomst van de visserij in het Kanaal, de Noordzee, de Ierse Zee en de 
Atlantische Oceaan in het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
EU
(2021/2016(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van 11 december 2013 inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid1,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee2 (UNCLOS) 
van 10 december 1982,

– gezien het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (“het terugtrekkingsakkoord”)3, en de begeleidende politieke verklaring 
waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese 
Unie en het Verenigd Koninkrijk (“de politieke verklaring”)4,

– gezien de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (“de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst”)5,

– gezien het voorstel voor een reserve voor aanpassing aan de brexit van de Europese 
Commissie van 25 december 2020 (2020/0380 (COD)) en het standpunt van het 
Europees Parlement in de interinstitutionele onderhandelingen,

– gezien het Verdrag inzake de visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan (“het NEAFC-Verdrag”)6,

– gezien de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0000/2021),

A. overwegende dat het terugtrekkingsakkoord de voorwaarden bevat voor de officiële 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit 
de Europese Unie, dat de politieke verklaring het kader schetst voor de toekomstige 
betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, en dat de handels-

                                               
1 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22-61.
2 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee en de overeenkomst inzake de toepassing van 
deel XI van dat verdrag (PB L 179 van 23.6.1998, blz. 3).
3 PB L 29 van 31.1.2020, blz. 1.
4 PB C 34 van 31.1.2020, blz. 1.
5 PB L 149 van 30.4.2021, blz. 10.
6 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 17.
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en samenwerkingsovereenkomst die hier het resultaat van is de basis vormt voor brede 
betrekkingen, binnen een ruimte van welvaart en goed nabuurschap, gekenmerkt door 
nauwe en vreedzame betrekkingen op basis van samenwerking, en eerbiediging van de 
autonomie en soevereiniteit van de partijen;

B. overwegende dat het belang van het behouden en duurzaam beheren van biologische 
mariene hulpbronnen en mariene ecosystemen, alsook van het bevorderen van 
verantwoordelijke en duurzame aquacultuur, wordt erkend, net als de cruciale rol die 
handel zal spelen bij het verwezenlijken van deze doelstellingen;

C. overwegende dat de Unie uit hoofde van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 
verplicht is de doelstellingen van dat beleid internationaal te bevorderen, door te 
voorzien in gelijke randvoorwaarden voor actoren uit de Unie en uit derde landen, en 
met derde landen samen te werken om de naleving van internationale maatregelen te 
verbeteren, inclusief maatregelen voor het bestrijden van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij), op basis van de best beschikbare 
wetenschappelijke kennis;

D. overwegende dat het GVB stelt dat, gezien de veranderende biologische status van 
bestanden, de relatieve stabiliteit van visserijactiviteiten de bijzondere behoeften moet 
beschermen van regio’s waar de plaatselijke gemeenschappen sterk afhankelijk zijn van 
visserij en aan visserij gerelateerde activiteiten;

E. overwegende dat de partijen overeengekomen zijn samen te werken op het gebied van
instandhouding en van handelsgerelateerd beleid en maatregelen inzake visserij en 
aquacultuur, waaronder onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de 
regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s), gericht op het bevorderen van 
duurzame visserij- en aquacultuurpraktijken en handel in visserijproducten van 
duurzame visserij en aquacultuur;

F. overwegende dat de partijen als gemeenschappelijk doel hebben gedeelde bestanden te 
exploiteren op een niveau dat gericht is op het geleidelijke herstel en behoud van 
populaties van gevangen soorten boven een biomassaniveau dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren;

G. overwegende dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst beginselen bevat voor 
visserijbeheer en milieu-, sociale en economische duurzaamheid op lange termijn voor 
de optimale exploitatie van gedeelde bestanden, op basis van de best beschikbare 
wetenschappelijke kennis, in eerste instantie die van de Internationale Raad voor het 
onderzoek van de zee (ICES);

H. overwegende dat het Gespecialiseerd Comité voor visserij is opgericht;

1. beklemtoont het belang van robuuste internationale governance van oceanen door het 
bevorderen van een duurzaam gebruik en exploitatie van de hulpbronnen daarin, en het 
bevorderen van bescherming en herstel van gevoelige gebieden op basis van de best 
beschikbare en meest actuele wetenschappelijke kennis;

2. geeft aan dat de volledige impact van de brexit nog niet bekend is en dat er zich nog 
altijd nieuwe problemen voordoen waarmee in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst geen rekening is gehouden;
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3. geeft aan dat de impact van de brexit op de visserijsector verder reikt dan het 
geografische gebied van het Verenigd Koninkrijk, en grote gevolgen heeft voor de 
vissersvloot van de Unie die onder de jurisdictie van dit derde land in andere delen van 
de wereld - waaronder de Falklandeilanden - actief is;

4. geeft aan dat toegang tot wateren en hulpbronnen voor beide vloten niet los kan worden 
gezien van markttoegang;

5. verzoekt de Commissie alle onderhandelingskanalen met het Verenigd Koninkrijk open 
te houden, teneinde stabiele langetermijnoplossingen te vinden die beide partijen ten 
goede komen; geeft evenwel aan dat alle wettelijke instrumenten ingezet moeten 
kunnen worden, waaronder die in verband met markttoegang;

6. verzoekt de lidstaten gebruik te maken van de middelen van de reserve voor aanpassing 
aan de brexit voor het bevorderen en ondersteunen van de sector en de getroffen 
kustgemeenschappen; beklemtoont dat meer middelen van deze aanpassingsreserve 
voor de visserijsector moeten worden gebruikt, en dat deze middelen langer, in ieder 
geval tot 30 juni 2026, beschikbaar moeten blijven;

7. geeft aan dat, los van de rechtstreekse effecten, andere negatieve effecten voelbaar zijn 
als gevolg van het feit dat een ander land betrokken is bij bilaterale onderhandelingen 
met andere derde landen in de regio; onderstreept dat derde landen reeds unilaterale 
beslissingen met aanzienlijke negatieve effecten voor de vissersvloot van de EU hebben 
genomen en dat daar rekening mee zal moeten worden gehouden; beklemtoont dat 
andere fondsen moeten worden opgericht om de sector te ondersteunen en iets te doen 
aan negatieve effecten waar de aanpassingsreserve niet voor bedoeld is;

8. geeft aan dat internationale betrekkingen in de rechtsstaat verankerd moeten zijn, de 
noodzakelijke autonomie van elk land of unie van landen moeten beschermen, en te 
allen tijde moeten stoelen op een geest van goede betrekkingen en de overeengekomen 
akkoorden;

9. verzet zich tegen alle unilaterale beslissingen die visserijmogelijkheden creëren die 
indruisen tegen het internationaal recht of haaks staan op adviezen op basis van de best 
beschikbare en meest actuele wetenschappelijke kennis;

10. verzoekt de Commissie de onderhandelingen met alle partners voort te zetten, zonder 
evenwel uit te sluiten dat maatregelen - met inbegrip van marktmaatregelen - worden 
getroffen die passend en zwaar genoeg zijn om duidelijk te maken dat het belangrijk is 
eventuele conflicten op te lossen;

11. geeft aan dat beide partijen erin geïnteresseerd zijn niet alleen de gebieden te 
exploiteren die rechtstreeks onder de jurisdictie van de Europese Unie, het Verenigd 
Koninkrijk en Noord-Ierland vallen, maar ook de aangrenzende internationale wateren; 
geeft verder aan dat bestaande hulpbronnen geen grenzen kennen en dat het beheer van 
deze hulpbronnen dus rechtstreekse gevolgen heeft voor de wateren onder de jurisdictie 
van elke partij;

12. benadrukt dat de Commissie ervoor moet zorgen dat de meest recente beslissingen van 
de Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) 
volledig in het recht van de Unie worden opgenomen; 
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13. is verheugd over de onderhandelingen die plaats hebben gevonden aangezien deze, 
ondanks de problemen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, in een ambitieuze 
handels- en samenwerkingsovereenkomst hebben geresulteerd; beklemtoont evenwel 
dat de gedane toezeggingen ingevuld en gehandhaafd moeten worden;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten zich te houden aan de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst en deze toe te passen zonder toevlucht te nemen tot een 
interpretatie van de regels die niet aansluit bij de geest van goed nabuurschap en nauwe 
en vreedzame betrekkingen op basis van samenwerking en eerbiediging van de 
autonomie en soevereiniteit van de partijen; geeft aan dat het Verenigd Koninkrijk 
sommige van de bepalingen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst nu reeds 
illegaal heeft geïnterpreteerd op een wijze die haaks staat op de geest daarvan;

15. benadrukt dat het Gespecialiseerd Comité voor visserij, dat er verantwoordelijk voor 
gaat zijn dat de genomen beslissingen voor beide partijen billijk zijn en dat de 
hulpbronnen voor de lange termijn duurzaam worden beheerd, snel vorm moet krijgen 
en met zijn werkzaamheden moet beginnen;

16. geeft aan dat het Europees Parlement regelmatig moet worden geïnformeerd over de 
beslissingen van dit Comité, en stelt voor vertegenwoordigers van de Commissie 
visserij als waarnemers aan de vergaderingen ervan te laten deelnemen;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsook aan de lidstaten en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland.
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TOELICHTING

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de 
Europese Unie heeft gevolgen gehad voor de toegang tot de hulpbronnen in de maritieme 
ruimte die van oudsher door vissersschepen van beide partijen werd gebruikt. Het 
terugtrekkingsakkoord en de handels- en samenwerkingsovereenkomst bevatten de regels die 
zullen gelden tot in ieder geval 30 juni 2026. Gedurende de eerste maanden van toepassing 
van deze regels is evenwel een aantal onopgeloste punten en problemen aan het licht 
gekomen.

Begin 2021, toen de handels- en samenwerkingsovereenkomst in werking trad, liepen de 
spanningen hoog op, tegen de achtergrond van de impact van de COVID-19-pandemie. Als 
gevolg hiervan kwamen een aantal zaken aan het licht die, in het slechtste geval, zeer ernstige 
gevolgen hadden kunnen hebben. Ondanks meerdere pogingen van de regering van het VK 
om de regels van de handels- en samenwerkingsovereenkomst verkeerd toe te passen, 
prevaleert de geest van goed nabuurschap en nauwe en vreedzame betrekkingen op basis van 
samenwerking en eerbiediging van de autonomie en soevereiniteit van beide partijen.

Het is nog niet duidelijk wat alle gevolgen en effecten van de brexit zullen zijn. Er zijn grote 
verworven rechten op het vlak van de exploitatie van hulpbronnen in de Noordzee, de Ierse 
Zee en de Atlantische Oceaan en deze hangen niet uitsluitend af van toegang tot Britse of EU-
wateren door schepen van de partijen aan weerszijde van het Kanaal of van wederkerige 
markttoegang. De terugtrekking van het VK is ook van invloed geweest op de bilaterale 
betrekkingen met bepaalde derde (buur)landen, en er hebben zich andere (aanvankelijk 
onvoorziene) negatieve effecten voorgedaan. 

Standpunt van de rapporteur

De onderlinge betrekkingen en de toekomst van de visserij in het Engelse Kanaal, de 
Noordzee, de Ierse Zee en de Atlantische Oceaan moeten te allen tijde verankerd zijn in 
robuuste internationale governance van oceanen en in een geest van goed nabuurschap en 
vreedzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. Zoals bepaald in het GVB en de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst moet het gebruik van die ruimte stoelen op de 
beginselen van visserijbeheer en (met het oog op een optimale exploitatie van gedeelde 
bestanden) op de lange termijn milieutechnisch, sociaal en economisch duurzaam zijn. Tot 
slot moet het ook gebaseerd zijn op de beste wetenschappelijke kennis.

In dit verband geldt dat onafhankelijk wetenschappelijk advies onverminderd moet stoelen op 
richtsnoeren van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES), teneinde het 
gegrond en consistent te laten zijn, zodat beheersbeslissingen genomen kunnen worden. Het is 
belangrijk dat beheer in internationale wateren op dit vlak uitgaat van beslissingen van de 
Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC), 
aangezien dit de aangewezen regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) is. Daarnaast 
moeten de beheersmaatregelen van de NEAFC afgestemd worden op die welke genomen 
worden in de wateren onder de soevereiniteit van elk van de partijen en zoals opgenomen in 
de handels- en samenwerkingsovereenkomst. 

De lidstaten moeten optimaal gebruikmaken van de middelen van de reserve voor aanpassing 
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aan de brexit, waarbij moet worden aangetekend dat de financiële middelen voor de 
visserijsector niet volstaan en dat de periode waarin steun kan worden toegekend ten minste 
gelijk moet vallen met de overeengekomen overgangsperiode. Het Gespecialiseerd Comité 
voor visserij, dat toezicht op de sectorspecifieke implementatie van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst gaat uitoefenen, moet snel vorm krijgen en zijn werkzaamheden 
beginnen. De Commissie visserij van het Parlement moet de beslissingen van dit 
Gespecialiseerde Comité goed monitoren door het afvaardigen van waarnemers naar 
vergaderingen van dat Comité.

Tot slot moeten de betrekkingen tussen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Noord-
Ierland verankerd zijn in de rechtsstaat, de noodzakelijke autonomie en onafhankelijkheid van 
de partijen waarborgen, en te allen tijde stoelen op de toepasselijk internationale 
overeenkomsten. De Europese Unie moet alle onderhandelingskanalen met het Verenigd 
Koninkrijk, en in feite met alle derde landen, open houden, waarbij niet mag worden 
uitgesloten dat zij alle haar ter beschikking staande wettelijke instrumenten, met inbegrip van 
markttoegangsmaatregelen, neemt.
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