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ADVIES

van de Commissie visserij

aan de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 
2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, 
(EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))
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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie visserij:

- is ingenomen met het voorstel van de Commissie van 14 september 2016 voor een 
verordening tot vaststelling van nieuwe financiële regels van de EU en tot wijziging van 
een groot aantal sectorale regelingen, met name Verordening (EU) nr. 1303/2013 
(gemeenschappelijke en algemene bepalingen van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), met inbegrip van het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV);

- staat achter voorstellen van de Commissie om de procedures voor begunstigden van 
EU-fondsen te vereenvoudigen, de bestaande audits terug te brengen tot één enkele 
laag, slechts een set regels toe te passen voor hybride acties, flexibiliteit te brengen in 
het begrotingsbeheer, het accent te leggen op resultaten en de verslaglegging 
stroomlijnen, de EU-administratie te vereenvoudigen en burgerparticipatie mogelijk te 
maken;

- vindt het echter zorgwekkend dat het met de nieuwe regels mogelijk wordt het EFMZV 
te gebruiken voor structurele hervormingen die geen verband houden met het 
visserijbeleid;

- benadrukt dat voorkomen moet worden dat lidstaten EFMZV-middelen voor andere 
doeleinden gebruiken;

- wijst erop dat elke EFMZV-subsidie strikt bestemd moet zijn voor structurele 
hervormingen in verband met de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, met inbegrip van controle en verzameling van wetenschappelijke 
gegevens;

- benadrukt dat de rol van lokale en regionale overheden in de tenuitvoerlegging van het 
EFMZV verder versterkt moet worden;

- betreurt het dat er voor zo´n complex voorstel geen effectbeoordeling heeft 
plaatsgevonden;

- is van mening dat de openbare raadpleging over de herziening van het Financieel 
Reglement te kort is geweest en niet uitputtend en breed genoeg;

- vindt het heel ongelukkig dat het geen advies kan uitbrengen over en amendementen 
kan indienen op het deel van het wetgevingsvoorstel waar het potentieel het meest mee 
te maken heeft, te weten artikel 265 van het Commissievoorstel COM(2016) 605); wijst 
erop dat deze situatie werd opgelegd door het memorandum van overeenstemming 
waarmee de Conferentie van commissievoorzitters heeft ingestemd en op grond 
waarvan de Commissie visserij alleen advies kan uitbrengen aan de 
Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole die samenwerken 
overeenkomstig artikel 55 van het Reglement, terwijl bovengenoemd artikel 265 onder 
de exclusieve bevoegdheid van de Commissie regionale ontwikkeling valt 
(medeverantwoordelijk met BUDG/CONT overeenkomstig artikel 54 van het 
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Reglement);  wijst erop dat dit betekent dat de leden van de Commissie visserij op dit 
deel alleen individueel, en niet namens de Commissie visserij, bij de Commissie 
regionale ontwikkeling amendementen kunnen indienen overeenkomstig artikel 208 van 
het Reglement.

AMENDEMENTEN

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie en de 
Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om een inhoudelijk debat tussen 
het Parlement en de Raad mogelijk te 
maken hadden termijnen vastgesteld 
moeten worden die meer ruimte hadden 
geboden voor besprekingen over het 
voorstel van de Commissie.

Motivering

Het Europees Parlement betreurt dat de termijnen die zijn vastgesteld voor de behandeling 
van dit voorstel geen ruimte laten om afdoende rekening te houden met de standpunten van de 
medewetgevers.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 178 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(178 bis) De financiële middelen van 
het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij moeten strikt bestemd zijn om 
het gemeenschappelijk visserijbeleid te 
ondersteunen voor wat betreft de 
instandhouding van mariene biologische 
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rijkdommen, het beheer van de 
visserijactiviteiten en de vloten die die 
bestanden exploiteren, biologische 
zoetwaterrijkdommen en -aquacultuur, en 
de verwerking en afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 178 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(178 ter) De overdracht van ESI-
fondsen naar instrumenten die zijn 
vastgesteld in het kader van het 
Financieel Reglement of van specifieke 
verordeningen mag in geen geval de 
passende uitvoering van sectoraal beleid 
door bevordering van het gebruik van 
financiële instrumenten ondermijnen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om goede praktijken bij de uitvoering van 
de structuurfondsen, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, het ELGF en het 
Europees Visserijfonds te bevorderen, kan 
de Commissie de voor beheer- en 
controleactiviteiten verantwoordelijke 
organen voor informatiedoeleinden een 
methodologische handleiding ter 
beschikking stellen waarin haar eigen 
controlestrategie en controlebenadering, 
met inbegrip van controlelijsten en 
voorbeelden van goede praktijken, worden 
uiteengezet. Deze handleiding wordt indien 
nodig bijgewerkt.

Om goede praktijken bij de uitvoering van 
de structuurfondsen, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, het ELGF en het 
Europees Visserijfonds te bevorderen, kan 
de Commissie de voor beheer- en 
controleactiviteiten verantwoordelijke 
organen voor informatiedoeleinden een 
methodologische handleiding ter 
beschikking stellen waarin haar eigen 
controlestrategie en controlebenadering, 
met inbegrip van controlelijsten en 
voorbeelden van goede praktijken, worden 
uiteengezet. Deze handleiding wordt indien 
nodig bijgewerkt.
De uitvoering van nationale en 
subnationale programma's vereist een 
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omvattend nationaal en subnationaal 
beheers- en controlesysteem voor alle 
financiële verbintenissen, op basis van 
nauwe samenwerking tussen de nationale 
en eventuele subnationale 
beheersautoriteit en de Commissie. De 
Commissie brengt jaarlijks verslag uit en 
publiceert tussentijdse evaluaties.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Om de specifieke en passende 
beleidsmaatregelen te kunnen vaststellen 
moedigt de Commissie de opstelling aan 
van regionale operationele programma's, 
overeenkomstig de beginselen van 
evenredigheid en subsidiariteit en met 
inachtneming van regionale 
bevoegdheden.

Motivering

Regio's moeten hun recht op deelname aan het besluitvormingsproces kunnen uitoefenen 
inzake onderwerpen die binnen hun bevoegdheid vallen. Daarom moeten regio's met 
bevoegdheden in de visserijsector hun regionale operationele programma's kunnen opstellen 
en beheren.
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