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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 de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad 

en de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Unie over het begrotingsjaar 

2014; neemt tevens kennis van het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 

2014; neemt kennis van het activiteitenverslag 2014 van DG MARE; houdt rekening met 

speciaal verslag nr. 11/2015 van de Rekenkamer over partnerschapsovereenkomsten 

inzake visserij; 

2. neemt kennis van de oordelen van de Rekenkamer over de wettigheid en regelmatigheid 

van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen; stelt vast dat de Rekenkamer een 

afkeurend oordeel velt over de betalingskredieten, die een totaal foutenpercentage van 

4,4 % vertonen, maar geen specifiek foutenpercentage voor de visserij vermeldt; vraagt dat 

de visserij apart in de boekhouding wordt opgenomen en wordt losgekoppeld van de 

landbouw, teneinde meer transparantie op visserijgebied te krijgen; 

3. constateert dat DG MARE voorbehoud maakt in verband met het beheers- en 

controlesysteem voor EVF-programma's in sommige lidstaten; 

4. is ervan overtuigd dat het door DG MARE opgezette interne controlesysteem voldoende 

waarborgen biedt om het risico met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de 

verrichtingen op adequate wijze te beheersen; 

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) 

5. constateert dat de vaststelling na 1 januari 2014 van programma's voor het gedeeld beheer 

van het EFMZV en andere ESI-fondsen heeft geleid tot een technische herziening van het 

meerjarig financieel kader (MFK) om ongebruikte kredieten van 2014 naar 

daaropvolgende jaren over te dragen; 

6. betreurt ten zeerste dat de overgrote meerderheid van de lidstaten hun operationele 

programma's met betrekking tot het EFMZV pas zeer laat hebben ingediend, waardoor 

grote vertraging ontstaat bij de tenuitvoerlegging van het fonds; wijst erop dat de 

lidstaten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van kredieten in gedeeld beheer; 

7. is van mening dat de lidstaten hun instrumenten en kanalen voor het doorgeven van 

informatie aan de Commissie moeten verbeteren; beveelt de Commissie aan meer druk 

uit te oefenen op de lidstaten om betrouwbare gegevens te verstrekken; 

8. dringt er bij de Commissie op aan de lidstaten alle mogelijke steun te verlenen met het 

oog op een adequaat en volledig gebruik van de financiële EFMZV-middelen, met hoge 

uitvoeringspercentages, in overeenstemming met hun respectieve prioriteiten en 

behoeften, met name wat de duurzame ontwikkeling van de visserijsector betreft; 

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen 

9. is verheugd dat het agentschap met ingang van 1 januari 2014 belast is met het EFMZV; 
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neemt nota van het op 23 september 2014 ondertekende memorandum van 

overeenstemming tussen DG MARE en het agentschap; benadrukt dat moet worden 

bevorderd dat het agentschap al zijn begunstigden hoogwaardige ondersteuning verleent 

met betrekking tot de 19 EFMZV-acties; 

Speciaal verslag nr. 11/2015 van de Rekenkamer (kwijting 2014) getiteld: Worden de 

partnerschapsovereenkomsten inzake visserij goed beheerd door de Commissie? 

10. neemt nota van de elementen in speciaal verslag nr. 11/2015 over de 

partnerschapsovereenkomsten inzake visserij (FPA's); 

11. verzoekt de Commissie rekening te houden met de aanbevelingen van de Rekenkamer; 

12. betreurt de financiële kosten ten gevolge van de onderbenutting van de in bepaalde 

recente protocollen vastgestelde referentiehoeveelheden; stelt voor om de betalingen voor 

toegangsrechten nauwer te koppelen aan de reële vangsten; vraagt de Commissie ervoor 

te zorgen dat de sectorale steunbetalingen consistent zijn met andere betalingen van 

begrotingssteun, en dringt aan op een verbetering van de door de partnerlanden bereikte 

resultaten bij de uitvoering van de matrix van overeengekomen acties; 

13. benadrukt dat de complementariteit en consistentie tussen FPA's binnen eenzelfde regio, 

zoals de Rekenkamer aangeeft, voor verbetering vatbaar zijn: er moet gestreefd worden 

naar een maximale benutting van hun potentieel op regionaal niveau; 

14. onderstreept dat de informatie op basis van onafhankelijke evaluaties achteraf niet altijd 

voldoende compleet, consistent en vergelijkbaar was, zodat ze minder nuttig was als basis 

voor besluiten en onderhandelingen; merkt bovendien op dat deze evaluaties onvoldoende 

aangeven in hoeverre de FPA's hun doelstellingen hebben bereikt; zo wordt de 

werkgelegenheid in van de visserij afhankelijke gebieden in de EU er niet in genoemd en 

is er geen informatie over de visvoorziening op de Europese markt; 

15. spreekt zijn bezorgdheid uit over het ontbreken van betrouwbare, verifieerbare en 

toegankelijke informatie over de visbestanden en de activiteiten van de nationale 

visserijvloot en van andere vreemde schepen die eveneens toegang hebben gekregen, daar 

een van de voornaamste doelstellingen van de FPA's is dat alleen overschotten van 

visbestanden worden gevangen en dit zeer moeilijk realiseerbaar is gebleken; 

16  maakt zich zorgen over de mogelijke onderbreking van de visserijactiviteiten tussen twee 

protocollen; verzoekt de Commissie de exploitanten juridische en economische zekerheid 

te bieden door voortzetting van de visserijactiviteiten tussen twee protocollen te 

garanderen; 

17. verzoekt de Commissie nauwer toezicht uit te oefenen op de implementatie van de 

sectorale steun om de doeltreffendheid te verzekeren; 

18. benadrukt het feit dat de door de Unie gefinancierde acties voor sectorondersteuning in 

het kader van de internationale overeenkomsten op efficiënte wijze moeten worden 

gevolgd, via matrixtabellen die zo gedetailleerd mogelijk worden opgesteld, alsmede het 

feit dat de ontwikkeling van het aandeel van de sectorondersteuning moet worden 

aangemoedigd; is ervan overtuigd dat het commerciële onderdeel van de overeenkomsten 
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op lange termijn afhankelijk moet worden gesteld van een efficiënte, voldoende gevolgde 

en substantiële sectorondersteuning; 

19. stelt met bezorgdheid vast dat de thans geldende protocollen nog steeds niet de 

mogelijkheid bieden om de betalingen te korten wanneer de resultaten slechts ten dele 

worden bereikt; verneemt dat bij het volledig of gedeeltelijk uitblijven van resultaten de 

betaling van de sectorale steun voor het volgende jaar wordt opgeschort tot de 

doelstellingen zijn behaald; verzoekt de Commissie toch om waar mogelijk in de nieuwe 

protocollen de mogelijkheid van gedeeltelijke betaling van de sectorale steun in te voeren; 

Kwijting 

20. stelt op basis van de beschikbare gegevens voor de Commissie kwijting te verlenen voor 

haar uitgaven op het gebied van maritieme zaken en visserij voor het begrotingsjaar 2014. 
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