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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt kennis van het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees 

Bureau voor visserijcontrole (hierna "het Bureau") voor het begrotingsjaar 2014; 

2. onderkent de kwaliteit en het belang van de taken van het Bureau, en is ingenomen met 

zijn bestendigheid en met de uitstekende resultaten die sinds de oprichting ervan zijn 

geboekt; 

3. is tevreden over de verklaring van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen bij 

de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2014 wettig en regelmatig zijn; 

4. neemt er nota van dat de Rekenkamer aangeeft dat het Bureau de corrigerende 

maatregelen naar aanleiding van de opmerkingen in haar verslag over het begrotingsjaar 

2013 volledig heeft voltooid; 

5. onderstreept het andermaal uitstekende uitvoeringspercentage voor de 

vastleggingskredieten (99 %) en de betalingskredieten (88 %), aangezien dat laatste 

percentage gestegen is ten opzichte van het vorige begrotingsjaar; spoort het Bureau aan 

zijn inspanningen met het oog op een optimale besteding van de toegekende kredieten 

voort te zetten; 

6. erkent dat het Bureau een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de tenuitvoerlegging 

van de doelstellingen van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB); is 

verheugd dat het Bureau nauw met de lidstaten samenwerkt om het toezicht op de 

aanlandingsverplichting te organiseren, door de controle en het toezicht met betrekking 

tot de visserij te verscherpen, samenwerking in de hand te werken, interoperabiliteit te 

bevorderen en gemeenschappelijke capaciteiten op te bouwen; 

7. onderkent dat het Bureau de nieuwe taken in het GVB moet uitvoeren met een 

personeelsinkrimping en een begroting die op het niveau van 2013 bevroren is, en wijst 

er tevens op dat er nadruk moet worden gelegd op het genderevenwicht onder het 

personeel; 

8. onderstreept dat in de beleidsdoelstellingen van het hervormde GVB een cruciale rol is 

weggelegd voor controles en de coördinatie daarvan, en dat het bijgevolg noodzakelijk is 

de financiële middelen en het personeelsbestand van het Bureau te verhogen; 

9. wijst erop dat het belangrijk is het mandaat van het Bureau te versterken om 

gezamenlijke operationele acties met andere op maritiem gebied gespecialiseerde 

Europese agentschappen te ondernemen, teneinde rampen op zee te voorkomen en de 

Europese kustwachtfuncties te coördineren; 

10. is ingenomen met de inspanningen die het Bureau in de context van steeds grotere 

uitdagingen heeft geleverd om zijn bedrijfsmodel te verbeteren door middel van 

rationalisering, vereenvoudiging en stroomlijning van de organisatie; 
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11. benadrukt dat moet worden beoordeeld of het mogelijk is de kredieten voor de 

werkzaamheden van het Bureau de komende jaren te verhogen; 

12. stelt voor de uitvoerend directeur van het Bureau kwijting te verlenen voor de uitvoering 

van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2014. 
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