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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties 

in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt het feit dat, gezien het sociaaleconomische belang van de visserijactiviteit in de 

kustgebieden van de EU, het behoud van een specifiek, omvangrijk, onafhankelijk en 

toegankelijk visserijfonds nodig is voor de uitvoering van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid (GVB), om de duurzaamheid van de Europese aquacultuur en visserij te 

garanderen, om een selectiviteitsplan in te voeren ter voorkoming van teruggooi, om de 

financiële lasten te verminderen van de aanlandingsverplichting en de vervulling hiervan 

te faciliteren en om de doelstelling te bereiken van de maximale duurzame opbrengst 

(MSY); benadrukt bovendien het feit dat dit fonds de visserijsector ook moet helpen een 

herstructureringsproces uit te voeren dat noodzakelijk is geworden als gevolg van een 

aantal redenen en dat dit proces maatregelen kan omvatten als de toepassing van de 

aanlandingsverplichting en de vervanging van schone motoren; 

2. beklemtoont dat het GVB een exclusieve bevoegdheid van de EU is en dat de financiële 

middelen die voor dit beleid ter beschikking van de EU worden gesteld, dan ook 

toereikend moeten zijn om de ambitieuze in de basisverordening vastgestelde 

doelstellingen te verwezenlijken; wijst er echter op dat het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij (EFMZV) momenteel slechts 0,6 % vertegenwoordigt van het 

totale MFK voor de periode 2014-2020; wijst erop dat de financiële middelen van het 

EFMZV ten minste op hetzelfde niveau moeten worden gehandhaafd, gezien het 

sociaaleconomische belang van visserij in de kustgebieden van de Europese Unie; 

3. dringt er bij de Commissie op aan meer middelen voor te stellen voor de volgende 

programmeringsperiode van het EFMZV, alsmede hogere financieringsbijdragen en 

alternatieve regels met betrekking tot de cofinanciering en de vergoedingen voor vissers 

tijdens het gesloten seizoen, om de middelen te verstrekken die nodig zijn om te voorzien 

in de behoeften van de kleinschalige, niet-industriële visserij, die vaak wordt gehinderd 

door administratieve vertragingen die worden veroorzaakt door de lidstaten;  

4. wijst erop dat de steunmaatregelen voor de tijdelijke stillegging van de visserijactiviteit in 

sommige gevallen moet worden behouden; wijst erop dat deze maatregelen gericht 

moeten zijn op de vloten die hun activiteiten moeten stopzetten wegens onvoorziene 

omstandigheden, zoals de sluiting van een visserijtak; dringt er eveneens op aan de 

steunmaatregelen voor de definitieve beëindiging van de visserijactiviteiten te behouden 

onder dezelfde voorwaarden als degene die nu gelden en tegelijk waar nodig een 

economische audit uit te voeren van de gevolgen van de sloop van vaartuigen op het 

evenwicht binnen de vloot en de werkelijke vangstcapaciteit; 

5. merkt op dat de brexit geen voorwendsel mag zijn om te snoeien in de toekomstige 

middelen; is van mening dat de EU een manier moet vinden om ervoor te zorgen dat een 

eventuele daling in het MFK voor de periode na 2020 niet automatisch vertaald wordt in 

lagere toewijzingen voor het EFMZV, gezien de verlaging van de bedragen voor het 

EFMZV in de begroting 2018; onderstreept het feit dat de steun prioritair moet gaan naar 

de kleinschalige kustvisserij; wijst er daarom op dat het risico van de impact van de brexit 

op de visserij een solide begrotingslijn nodig maakt, gezien de reeds verminderde 

begroting die in de EU aan de sector is toegewezen; 
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6. stelt voor om de financiering uit te breiden met andere financieringsinstrumenten bovenop 

de niet-terugvorderbare steun; pleit bovendien voor toegang tot een leenregeling om de 

sector meer financieringsmogelijkheden te bieden, teneinde de economische ontwikkeling 

van ondernemingen te stimuleren, en voort te werken aan het beperken van de 

milieueffecten van de winningsindustrie; 

7. benadrukt dat het EFMZV voldoende middelen moet krijgen om te kunnen investeren in 

de duurzaamheid, selectiviteit en concurrentiekracht van de visserijvloten; 

8. benadrukt dat het uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de periode 2014-2020 drie jaar 

na de goedkeuring van het fonds op 15 mei 2014 te wensen overlaat, aangezien in 

september 2017 slechts 1,4 % van de 6,4 miljard EUR van het fonds was besteed; hoopt 

dat de uitvoering van het EFMZV en andere structuur- en investeringsprogramma's van de 

EU uiteindelijk zal verbeteren; wijst erop dat het lage uitvoeringsniveau deels te wijten is 

aan de vertraging bij de vaststelling van de regels voor dit Europees fonds na de 

hervorming van het GVB en in vele gevallen aan het gebrek aan duidelijkheid in de 

administratieve procedures voor de steunmaatregelen in het kader van het fonds; pleit 

daarom voor meer duidelijkheid en vereenvoudiging op dit gebied; vraagt meer 

flexibiliteit bij de toewijzing van de kredieten en vraagt met name dat door de lidstaten 

niet benutte financiering in verband met data kan worden overgedragen naar 

onderzoeksinstellingen en, voor controledoeleinden, naar het Europees Bureau voor 

visserijcontrole (EBVC); 

9. benadrukt ook het feit dat kosten in verband met de aanlandingsverplichting moeten 

worden gedekt door het EFMZV, hetgeen veronderstelt dat het fonds is vereenvoudigd en 

voorzien van voldoende middelen; 

10. is van mening dat er stappen moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat het EU-

visserijfonds voor de periode na 2020 vlotter, op flexibeler wijze en met minder 

bureaucratische rompslomp ten uitvoer wordt gelegd, zonder de vertragingen die het 

EFMZV 2014-2020 blijven plagen, om een herhaling van de huidige situatie te 

voorkomen; 

11. verzoekt de Commissie de bepaling inzake investeringen te herzien om ervoor te zorgen 

dat de investeringen die in het kader van het EFMZV op regionaal en nationaal niveau 

worden medegefinancierd, niet worden meegenomen in de berekening van het nationale 

tekort met betrekking tot het Europees semester; 

12. schaart zich achter het standpunt dat breed wordt gedragen door de sector en de 

administraties van de lidstaten, dat de huidige financieringsregels te complex zijn en 

minder omslachtig kunnen worden gemaakt, in het algemeen, en in het bijzonder voor 

projecten waar kleine bedragen mee gemoeid zijn; wijst erop dat aangezien het verslag 

over de omnibusverordening ter vereenvoudiging van het financieel reglement geen 

betrekking had op het EFMZV, de EFMZV-verordening moet worden vereenvoudigd; 

13. onderstreept het belang van visserijcontrole en controle van de verzameling van 

wetenschappelijke gegevens, die pijlers zijn van het GVB;  is van mening dat deze 

activiteiten financiering van de Unie moeten blijven krijgen en dat de lidstaten meer 

inspanningen moeten leveren om de middelen in kwestie te benutten; 
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14. is van mening dat voor een nieuw Europees visserijfonds evenredigheidsregels moeten 

worden ingevoerd, zodat kleine projecten minder bureaucratische lasten dragen dan grote 

projecten; suggereert in verband hiermee dat er in het kader van een nieuw Europees 

visserijfonds een soort de-minimisregel moet gelden voor beperkte financiële 

ondersteuning; 

15. benadrukt dat de EU weliswaar een netto-importeur van visserijproducten blijft, maar dat 

de Europese visserij nog steeds zowel een uiterst belangrijke bron van gezonde voeding is 

voor de Europese markt als een garantie van voedselautonomie; onderstreept dat de EU 

moet blijven verhinderen dat producten uit derde landen die niet voldoen aan de voedsel-, 

milieu- en sociale normen van verdrag nr. 188 van de Internationale Arbeidsorganisatie of 

aan de normen ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, op 

de markt worden gebracht en benadrukt dat deze eisen in de vrijhandelsovereenkomsten 

moeten worden opgenomen; benadrukt dat de invoer van minderwaardige 

visserijproducten die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften, algemeen moet worden 

beperkt en dat een gelijk speelveld voor visserijproducten moet worden gecreëerd; 

onderstreept dat de controles op en inspecties van invoer uit derde landen moet worden 

versterkt en gehomogeniseerd om te verhinderen dat producten die niet aan de vereisten 

van de geldende normen voldoen, op de EU-markt worden gebracht; 

16. benadrukt dat de Europese meerwaarde op het gebied van visserijbeheer tot nu toe sterk 

gekoppeld is aan een vermindering van de capaciteit van de visserijvloot, een goed beheer 

van de hulpbronnen, kwaliteit van de producten en productverwerking; is van oordeel dat 

er in het MFK voor de periode na 2020 een evenwicht moet worden gezocht tussen de 

beschikbare visbestanden en de vlootcapaciteit; wijst erop dat andere aspecten met een 

niet-kwantificeerbare meerwaarde ook in overweging moeten worden genomen, zoals de 

rol die visserij speelt in gemeenschappen die wat directe en indirecte werkgelegenheid en 

lokale groei betreft, sterk van de sector afhankelijk zijn; onderstreept daarom dat het 

belangrijk is een onafhankelijk visserijfonds te behouden, om deze gemeenschappen te 

ondersteunen en te zorgen voor meer territoriale samenhang; 

17. wijst erop dat kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van de ambachtelijke visserij, in 

het toekomstige EFMZV prioriteit moeten krijgen, gezien het belang van de ambachtelijke 

visserij in deze gemeenschappen voor het milieu en de werkgelegenheid, aangezien deze 

sector 80 % van de Europese vloot uitmaakt en goed is voor 40 % van de 

werkgelegenheid in de primaire sector als geheel, naast de banen die indirect worden 

gecreëerd in de plaatselijke distributie, de vervaardiging van netten of de reparatie van 

boten; benadrukt bovendien het feit dat kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van de 

ambachtelijke visserij, in het toekomstige EFMZV een prioriteit moeten zijn, om te 

zorgen voor groei en voor inkomen en werkgelegenheid; merkt op dat dit de boodschap 

was van de hervorming van het GVB en dat hiermee rekening is gehouden bij de 

formulering van het nieuwe beleid; 

18. benadrukt het belang van de sociale en economische dimensie van de visserij voor 

plaatselijke gemeenschappen en voor sommige zee- en kustgebieden; beseft dat het 

noodzakelijk is voldoende financiële middelen te behouden om kustvloten en 

ambachtelijke en kleinschalige vloten in staat te stellen financiering te krijgen; 

19. benadrukt het feit dat de traditionele kustvisserij een grote aantrekkingskracht uitoefent op 
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toeristen en zo ook aanzienlijke indirecte effecten heeft op andere economische sectoren; 

20. wijst erop dat de Europese kust- en eilandgemeenschappen sterk afhankelijk zijn van de 

visserijsector en dit ook zullen blijven, zowel in verband met de verwerking van 

visserijproducten, het toerisme en de horeca als stroomopwaarts met scheepswerven, 

onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, beveiliging en nieuwe technologieën; benadrukt 

daarom dat er aandacht moet blijven uitgaan naar door de gemeenschap geleide lokale 

ontwikkeling (CLLD) en plaatselijke actiegroepen voor de visserij (FLAG's) en dat 

hieraan meer middelen moeten worden toegekend, aangezien ze lokale 

visserijgemeenschappen in staat stellen deze uitdagingen aan de basis aan te pakken en 

lokale problemen het hoofd te bieden aan de hand van de kennis van lokale 

belanghebbenden; wijst er in verband hiermee op dat het belangrijk de 

financieringsstructuur van producentenorganisaties van vissers onaangeroerd te laten en 

bijdragen te verstrekken aan organisaties die de sector vertegenwoordigen; 

21. is van mening dat controlemaatregelen een fundamenteel en essentieel onderdeel van het 

GVB vormen om een gelijk speelveld te garanderen en dat er voldoende economische en 

andere middelen moeten worden toegewezen aan controleactiviteiten, zowel door de 

Commissie als door de lidstaten; is dan ook van mening dat het toekomstige fonds 

hiervoor voldoende steun moet garanderen; 

22. wijst erop dat de financieringsstructuur van beide instrumenten voor collectieve steun aan 

de visserijsector, plaatselijke actiegroepen en producentenorganisaties in de visserijsector 

beouden moet blijven, aangezien deze essentiële elementen zijn voor de ontwikkeling van 

de visserij in de gebieden die van deze activiteit afhankelijk zijn; 

23. is van mening dat het EFMZV prioritair financiële steun moet blijven verlenen aan de 

ambachtelijke en de kustvisserij, gezien de sociaaleconomische rol die deze spelen in 

gebieden die sterk van de visserij afhankelijk zijn, zonder evenwel afbreuk te doen aan de 

financiële steun voor andere vloten die nodig zijn om de EU-markten te voorzien van 

gezonde voeding; 

24. is van mening dat met het oog op de toekomstige hervorming van het MFK een debat 

moet worden gestart over de mogelijke financiering van maatregelen voor de 

modernisering van bepaalde vloten die verouderd zijn en veiligheidsrisico's inhouden op 

zee, zoals het geval is voor sommige vloten in de ultraperifere gebieden, op voorwaarde 

dat dit niet leidt tot een verhoging van de vangstcapaciteit; 

25. benadrukt de steeds grotere rol van de zogenaamde "blauwe economie"; is van mening dat 

de prioriteiten van de strategie voor blauwe groei moeten worden afgestemd op die van 

het EFMZV, met de dienovereenkomstige toewijzing van een specifieke begrotingslijn, 

namelijk milieuduurzaamheid, hulpbronnenefficiëntie, concurrentievermogen, het 

scheppen van kwaliteitsvolle werkgelegenheid, academische en beroepsopleiding en 

territoriale samenhang; verzoekt de Commissie de financiële toewijzingen voor blauwe 

groei in het MFK opnieuw te beoordelen en benadrukt het feit dat een visserijfonds op dit 

gebied een belangrijke rol moet spelen;  

26. is tevreden met de wens in het kader van de Europese strategie voor de blauwe economie 

de aquacultuursector te bevorderen – waaraan 20 % van het EFMZV is toegewezen – 

maar betreurt de administratieve belemmeringen voor de ontwikkeling van aquacultuur; 
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vraagt daarom dat wordt nagedacht over manieren om de administratieve rompslomp in de 

lidstaten te verminderen; 

27. beklemtoont dat er ondersteunende maatregelen nodig zijn ter facilitering van de sociale 

dialoog en voor het gebruik van het EFMVZ om te helpen voor de maritieme en de 

visserijsector geschoolde werknemers op te leiden; benadrukt het feit dat het belangrijk is 

de maritieme en de visserijsector te moderniseren en wijst op de rol die hierbij wordt 

gespeeld door innovatie; vraagt daarom meer investeringen in technologische 

ontwikkeling en innovatie, met name gezien de noodzaak de selectiviteit in vistuig te 

verbeteren in de context van de aanlandingsverplichting en de verwezenlijking van de 

MSY-criteria, en rekening houdend met de noodzaak efficiëntie van de vaartuigen en het 

comfort en de veiligheid van de bemanning te garanderen; vraagt bovendien dat 

ondernemingen in andere sectoren die voorstellen ontwikkelen voor de visserijsector, 

toegang krijgen tot de middelen en dat er meer financieringsmogelijkheden komen om 

verbeteringen in de economische en ecologische prestaties van de sector te stimuleren; 

28. benadrukt het feit dat het belangrijk is de diversifiëring van de visserij te bevorderen en 

hierin te investeren door het ontwikkelen van complementaire activiteiten; 

29. herinnert eraan dat het verzamelen van wetenschappelijke gegevens moet worden 

verbeterd en dat betere toegang tot deze gegevens moet worden gegarandeerd, dat 

samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen de maritieme en de visserijsector 

enerzijds en de wetenschappelijke wereld, ngo's en andere entiteiten anderzijds moet 

worden bevorderd, dat moet worden gewerkt aan nieuw wetenschappelijk onderzoek en 

dat nieuwe visserijtakken moeten worden ontwikkeld, zoals aquaponics; 

30. wijst er nogmaals op dat het belangrijk is bij de beoordeling van de toestand van de 

visbestanden te vertrekken van strikte en onafhankelijke wetenschappelijke adviezen, 

zodat beheersbeslissingen kunnen worden genomen die de realisatie van de maximale 

duurzame opbrengst (MSY) mogelijk maken; is van mening dat in het EFMZV voor de 

periode na 2020 moet worden voorzien in voldoende financiering voor de verzameling 

van wetenschappelijke gegevens; 

31. benadrukt het feit dat het belangrijk is minstens hetzelfde niveau van financiering te 

behouden voor het EBVC met betrekking tot zijn taken op het gebied van controles, 

inspecties en bewaking van de visserijsector; eist dat de rol van het EBVC in de toekomst 

wordt versterkt om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het GVB kunnen worden 

verwezenlijkt en dat het EBVC zijn activiteiten met betrekking tot het beheer van de 

visserijvloten en het toezicht op de monitoringprocedures consolideert. verzoekt de 

Commissie de financiering van het EBVC te verhogen. 

 

  



 

PE610.677v03-00 8/9 AD\1139894NL.docx 

NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING 
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 21.11.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

21 

2 

2 

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

Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa 

Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, 

António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní 

Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, 

Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 
  



 

AD\1139894NL.docx 9/9 PE610.677v03-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

21 + 

ALDE António Marinho e Pinto, Norica Nicolai 

ECR Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto 

ENF France Jamet 

PPE Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Jarosław 

Wałęsa, Verónica Lope Fontagné, Werner Kuhn 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Isabelle Thomas, Renata Briano, Ricardo Serrão Santos, 

Richard Corbett, Ulrike Rodust 

VERTS/ALE Ian Hudghton, Linnéa Engström, Marco Affronte 

 

2 - 

EFDD David Coburn, Mike Hookem 

 

2 0 

GUE/NGL Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 


