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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat de GVB-doelen alleen doeltreffend kunnen worden bereikt als er een 

toereikend budget is; wijst erop dat de begroting geconcentreerd is in Afdeling III en 

titel 11 "Maritieme zaken en visserij"; merkt op dat het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij (EFMZV), waarvoor beperkte middelen beschikbaar zijn in 

vergelijking met andere EU-fondsen, en de verplichte bijdragen aan de regionale 

organisaties voor het beheer van de visserij en overeenkomsten inzake duurzame 

visserij het grootste deel van de begroting uitmaken, en dat de aanhoudende afname van 

kredieten voor laatstgenoemde begrotingslijn dringend tot een halt moet worden 

gebracht om de verwachtingen ten aanzien van de uitbreiding van het netwerk van 

overeenkomsten met derde landen te kunnen waarmaken; 

2. herinnert aan het belang van een Uniebegroting die in overeenstemming is met de 

verklaarde beleidsdoelstellingen voor de werkgelegenheid, de bedrijven en het 

ondernemerschap; wijst er met klem op dat visserij en maritieme zaken ook bronnen 

van werkgelegenheid en groei zijn en actief bijdragen aan de ruimtelijke ordening en het 

beheer van de natuurlijke hulpbronnen; 

3. wijst met klem op het belang van de sociale en economische dimensie van de visserij 

voor plaatselijke gemeenschappen en bepaalde maritieme, kust- en eilandregio's die 

voornamelijk afhankelijk zijn van visserijactiviteiten; beseft dat het noodzakelijk is 

voldoende financiële ruimte te behouden om kustvloten en ambachtelijke en 

kleinschalige vloten te kunnen financieren; 

4. benadrukt dat visserij en maritieme zaken een belangrijke economische, sociale en 

milieudimensie hebben en een essentiële rol spelen in de blauwe economie; 

5. benadrukt dat het GVB ook bijdraagt tot de sociale cohesie in de ultraperifere regio's en 

op voor de kust gelegen eilanden; wijst erop dat de visserijbedrijven in die regio's en 

eilanden in sommige gevallen gehinderd worden door bijkomende kosten en daarom 

speciale erkenning en steun moeten krijgen overeenkomstig artikel 349 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, net als regio's die te kampen hebben met 

ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen die erkenning en 

steun overeenkomstig artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie genieten; 

6. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van het nieuwe GVB een heel nieuwe vorm van 

visserijbeheer inhoudt, zowel voor de lidstaten als voor de vissers, en herinnert aan de 

moeilijkheden die zich hebben voorgedaan in eerdere begrotingsjaren waarin de 

kredieten verlaagd werden; 

7. wijst erop dat er voldoende financiële ondersteuning moet zijn, zonder dat gekort wordt 

op de kredieten voor controle op de visserijactiviteiten en de desbetreffende 

investeringen aan boord en in de havens teneinde de naleving van de aanlandingsplicht 

te waarborgen en te vergemakkelijken; 
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8. onderstreept dat de modernisering van het visserijcontrolebeleid haar beslag moet 

krijgen via de modernisering van de viswerktuigen, en dat dit niet gedaan kan worden 

als het budget niet omhoog gaat; 

9. benadrukt dat het van belang is te zorgen voor passende financiële middelen en ten 

minste de voor het verzamelen van gegevens bestemde kredieten van het lopende 

begrotingsjaar te behouden, dat cruciaal is om rationele en wetenschappelijk 

onderbouwde besluiten met betrekking tot het visserijbeleid te kunnen nemen; 

10. benadrukt hoe belangrijk het is te investeren in de analyse en verspreiding, in de hele 

bevoorradingsketen, van economische kennis over en inzicht in de markt voor visserij 

en aquacultuur, en dat hiervoor op de begrotingslijn voor marktonderzoek de nodige 

vastleggingskredieten moeten worden gewaarborgd om de geraamde voorgenomen 

betalingen te kunnen dekken; 

11. benadrukt dat prioriteit moet worden toegekend aan werkgelegenheidsprojecten (met 

name via het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief), aan innoverende projecten en aan de 

diversificatie van plaatselijke economieën, zodat hun visserijactiviteiten meer 

toegevoegde waarde genereren, bijvoorbeeld door de etikettering van producten of het 

visserijtoerisme te bevorderen, alsook aan de bescherming en het herstel van 

visbestanden en mariene ecosystemen; 

12. maakt van de situatie van de jeugdwerkgelegenheid in de sector een beleidsprioriteit; 

wijst er met klem op dat het de taak van de lidstaten is, al het mogelijke te doen om de 

toegang voor jongeren tot de verschillende beroepen in de visserij te vergemakkelijken 

met alle middelen waarover ze beschikken, waaronder de Structuurfondsen; 

13. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van de begroting van de Unie voor 2017 zal 

samenvallen met de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2014-

2020 en dat het begrotingsjaar 2017 dus het juiste moment is om ervoor te zorgen dat de 

Unie voldoende middelen binnenkrijgt om doeltreffend interne en externe maatregelen 

te kunnen nemen en over de noodzakelijke kredieten te beschikken om te kunnen 

voorzien in de financieringsbehoeften van het GVB;  

14. herinnert eraan dat een flink aantal bedrijvers van de gemengde visserij getroffen zullen 

worden door de verplichte aanlanding van bijvangsten per 1 januari 2017, en verzoekt 

in dit verband om een specifieke begrotingslijn voor hulp bij de naleving van deze 

verplichting teneinde het onderzoek naar en ontwikkeling van meer selectief vistuig 

veilig te stellen en te stimuleren; 

15. wijst erop dat alle operationele programma's inzake visserij onlangs door de lidstaten 

zijn vastgesteld en dat de Commissie en de nationale overheden dus in het 

begrotingsjaar 2017 haast moeten maken met maatregelen om de tijdige 

tenuitvoerlegging van de betrokken projecten te waarborgen; is van mening dat de 

begroting van de Unie moet voorzien in een passend niveau van betalings- en 

vastleggingskredieten om te voorkomen dat er betalingsproblemen ontstaan en dat er in 

visserijmaatregelen moet worden gesnoeid;  

16. verzoekt de Commissie nogmaals het Parlement elk jaar een voortgangsverslag te doen 

toekomen van alle vastleggingen en betalingen, uitgesplitst per lidstaat, om zich ervan 
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te vergewissen dat de diverse maxima van het EFMZV geëerbiedigd zijn; 

17. vraagt DG MARE om in het kader van de partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij (PODV) de sectorale steun nauwgezet te volgen door gedetailleerde 

matrices in te voeren overeenkomstig de indicatoren die in de programmaverklaringen 

zijn voorgesteld;  

18. wijst erop dat het Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC) zijn rol alleen kan 

vervullen als het voldoende technische, economische, personele en financiële middelen 

krijgt; verzoekt de Commissie te zorgen voor voldoende geld voor de EBVC-kredieten, 

zodat het de nieuwe taken die het in het kader van het hervormde gemeenschappelijke 

visserijbeleid en het voorstel voor een pakket inzake een Europese grens- en kustwacht 

krijgt toebedeeld, kan vervullen; herinnert eraan dat het noodzakelijk is alle 

agentschappen die te maken hebben met de migratiecrisis vrij te stellen van de beoogde 

personeelsinkrimping met 5 %; 

19. stelt voor de begroting van het EBVC te verhogen zodat het kan beantwoorden aan de 

nieuwe opdrachten die voortvloeien uit het maatregelenpakket voor een Europese kust- 

en grenswacht. 
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