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// abstract:

De Europese aquacultuurproductie bevindt zich in een periode van stagnatie terwijl andere regio’s in de wereld een forse groei 
optekenen. Om het potentieel van de aquacultuur in de EU te ontsluiten, zal gewerkt worden aan vier prioriteiten: (1) administratieve 
procedures vereenvoudigen teneinde de gelddruk en doorlooptijd te beperken; (2) gecoördineerde ruimtelijke ordening aanwenden 
om een duurzame ontwikkeling en groei van de aquacultuur te verzekeren d.m.v. het reduceren van onzekerheden, het faciliteren 
van investeringen, het aanpakken van het ruimtegebrek en het versnellen van de ontwikkeling van sectoren als aquacultuur; (3) 
concurrentievermogen van de aquacultuursector in de EU versterken d.m.v. een betere marktorganisatie en het ten volle gebruiken 
van het voorgestelde EFMZV voor productie- en afzetplannen en voor een betere band tussen O&O en de sector en (4) het verzekeren 
van een gelijk speelveld voor marktdeelnemers van de EU door hun concurrentievoordelen ten volle te benutten, zoals de strikte 
reglementering op het gebied van milieu, voedselveiligheid en consumentenbescherming. 

De lidstaten worden gevraagd een nationaal strategisch meerjarenplan (2014-2020) voor te bereiden op basis van bovenstaande 
strategische EU-richtsnoeren. Het nationaal operationeel programma moet, wat aquacultuur betreft, samengaan met het nationaal 
meerjarenplan. De mededeling stelt dat er ook een uitwisseling van beste praktijken dient plaats te vinden tussen de EU-lidstaten 
d.m.v. seminaries. Verder werd een adviesraad voor aquacultuur opgericht die de Commissie en de lidstaten in staat stellen te profite-
ren van de kennis en de ervaring van alle belanghebbende partijen via het opstellen van aanbevelingen voor beleidsmakers.
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