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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 jaarverslag van het Communautair Bureau voor visserijcontrole 

("het bureau") voor 2015 en van het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van 

het bureau voor begrotingsjaar 2015; 

2. wijst erop dat de taak van de Rekenkamer met betrekking tot het bureau erin bestaat het 

Parlement en de Raad een verklaring te verstrekken waarin de betrouwbaarheid van de 

jaarrekening van het bureau en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen worden bevestigd;  

3. spreekt zijn tevredenheid uit over de verklaring van de Rekenkamer dat de jaarrekening 

van het bureau op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van zijn financiële 

situatie per 31 december 2015 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen 

in 2015, en dat de onderliggende verrichtingen van de jaarrekening voor begrotingsjaar 

2015 wettig en regelmatig zijn; 

4. is van mening dat het bureau bijzonder goede waar levert voor het geld dat wordt betaald, 

maar wijst er ook op dat de personele en financiële middelen de komende jaren moeten 

worden verhoogd; 

5. neemt kennis van het feit dat het bureau uitvoering heeft gegeven aan zijn nieuwe taken 

om te voldoen aan het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid met een begroting die 

bevroren is op 9,2 miljoen EUR, het niveau van 2013; 

6. betreurt het dat er niet de minste aandacht wordt besteed aan de werkomstandigheden van 

het personeel van het bureau dat met een onveranderd personeelsbestand toch moet 

zorgen dat er extra taken worden verricht; 

7. merkt op dat de effectieve budgettaire bezuinigingen die het bureau zijn opgelegd, zijn 

capaciteit hebben geschaad om zijn doelstelling te realiseren met betrekking tot het 

organiseren van de operationele coördinatie van de controle- en inspectieactiviteiten van 

de lidstaten, teneinde de effectieve en uniforme toepassing van de voorschriften van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid te garanderen; 

8. wijst op de belangrijke rol van het bureau bij de tenuitvoerlegging van het hervormde 

gemeenschappelijk visserijbeleid en de verwezenlijking van de doelstellingen daarvan, 

met name wat betreft de aanlandingsverplichting en de vereisten op het gebied van 

toezicht en controle op de visserijactiviteit; benadrukt dat daarom moet worden bezien of 

het mogelijk is de kredieten voor de werkzaamheden van het bureau de komende jaren te 

verhogen; 

9. betreurt het feit dat de beperking van de middelen en de capaciteit van het bureau kan 

leiden tot een afzwakking van de visserijcontroles en als gevolg hiervan tot een toename 

van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, wat ten koste gaat van de 

sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de sector; 
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10. wijst op het uitstekende uitvoeringspercentage van de vastleggingskredieten (100 %) en de 

betalingskredieten (92,2 %) voor begrotingsjaar 2015;  

11. is tevreden met de verklaring van het bureau dat er in 2015 geen betalingsachterstanden 

waren en dat de gemiddelde vertraging voor betalingen 20 dagen bedroeg, een uitstekend 

resultaat; 

12. wijst erop dat het nieuwe migratiebeleid van de Unie, met name de oprichting van de 

Europese grens- en kustwacht, in het kader van een algemene verbetering van de 

kustwachttaken, voor het bureau nieuwe taken oplevert op het gebied van inspectie en 

betere samenwerking, waarvoor meer geld en technische en personele middelen nodig 

zijn; 

13. wijst erop dat het belangrijk is het mandaat van het bureau te versterken om gezamenlijke 

operationele acties met andere op maritiem gebied gespecialiseerde Unieagentschappen te 

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

coördineren; 

14. wijst erop dat 2016 een sleuteljaar was voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe 

gemeenschappelijk visserijbeleid met betrekking tot de regels inzake verplichte 

aanlanding en dat de operationele coördinatie van de activiteiten op het gebied van 

visserijcontrole-inspecties met de lidstaten passende personele en financiële middelen 

vereist; maakt zich zorgen over de praktische moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van 

de aanlandingsplicht voor de demersale visserij en is van mening dat bij de controles 

rekening moet worden gehouden met die moeilijkheden; 

15. wijst erop dat het bureau voor de verwezenlijking van zijn mandaat en nieuwe 

beleidsdoelstellingen als onderdeel van de algehele verbetering van de kustwachttaken 

met ingang van 2017 meer financiële en personele middelen tot zijn beschikking krijgt, 

zodat het in zijn toekomstige behoeften kan voorzien en zijn toekomstige ambities kan 

waarmaken, en benadrukt het feit dat de mogelijkheid moet worden beoordeeld om de 

begrotingskredieten voor de operaties van het bureau in verband met het toezicht op de 

visserij in de komende jaren te verhogen; 

16. stelt voor de uitvoerend directeur van het bureau kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van het bureau voor begrotingsjaar 2015 te verlenen. 

 



 

AD\1117764NL.docx 5/5 PE592.433v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 28.2.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

19 

3 

3 

Bij de eindstemming aanwezige leden Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike 

Hookem, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, 

Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, 

Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław 

Wałęsa 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Ole Christensen, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Rosa D’Amato, Jens Nilsson, Bronis Ropė, Sven Schulze 

 
 


