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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de 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 geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie 

over het begrotingsjaar 2016; neemt kennis van het jaarverslag van de Europese 

Rekenkamer (hierna "de Rekenkamer") over het begrotingsjaar 2016; neemt kennis van 

het jaarlijks activiteitenverslag van het directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij 

(DG MARE) over 2016; 

2. constateert dat de gunstige trend in het begrotingsbeheer de afgelopen jaren behouden 

bleef en dat de Rekenkamer geen specifieke opmerkingen heeft over het jaarlijks 

activiteitenverslag van DG MARE over 2016; 

3. dringt erop aan dat de Rekenkamer in haar volgende verslagen een afzonderlijk 

foutenpercentage vermeldt voor visserij en voor maritieme zaken om een einde te 

maken aan de verdraaiingen die voortvloeien uit het onderbrengen van andere domeinen 

onder dezelfde rubriek; constateert dat het activiteitengebied maritieme zaken en visserij 

in het jaarverslag van de Rekenkamer onvoldoende gedetailleerd is, waardoor het 

moeilijk is het financieel beheer op dit gebied correct te beoordelen; 

4. benadrukt dat de Rekenkamer in haar verslag vermeldt dat het totale foutenpercentage is 

gedaald ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar en dringt er bij de Commissie 

op aan de dalende trend voort te zetten; 

5. feliciteert de Commissie met het zeer hoge uitvoeringspercentage voor titel 11 van 

afdeling III van de begroting 2016 betreffende maritieme zaken en visserij, zowel bij de 

vastleggingskredieten (99,2 %) als bij de betalingskredieten (94,7 %); herinnert eraan 

dat krachtens artikel 13 van Verordening (EU) nr. 508/2014 de begrotingsmiddelen 

worden opgesplitst volgens hun toewijzing en dat de Commissie in haar verslag daarom 

het uitvoeringspercentage per begrotingsonderdeel moet opnemen; 

6. neemt kennis van het voorbehoud ten aanzien van acht lidstaten in het jaarlijks 

activiteitenverslag van DG MARE met betrekking tot niet-subsidiabele uitgaven bij het 

Europees Visserijfonds (EVF); 

7. moedigt DG MARE aan bij zijn controle-inspanningen inzake kredieten in gedeeld 

beheer, met name bij zijn optreden ten aanzien van het EVF en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij (EFMZV); 

8. constateert dat het risico op verlies van middelen 5,9 miljoen EUR betreft en dat de 

Commissie de nodige maatregelen heeft genomen om de uitgaven in 2017 te beoordelen 

en in voorkomend geval de toegewezen middelen terug te vorderen; 

9. constateert dat het uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de periode 2014-2020 drie 

jaar na de goedkeuring van het fonds op 15 mei 2014 nog steeds te wensen overlaat, 

aangezien in september 2017 slechts 1,7 % van de 5,7 miljard EUR aan beschikbare 

middelen voor gedeeld beheer was besteed; merkt op dat het gebruik van het EFMZV 
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onder de bevoegdheid van de lidstaten valt; herinnert eraan dat krachtens artikel 13 van 

Verordening (EU) nr. 508/2014 de begrotingsmiddelen worden opgesplitst volgens hun 

toewijzing en dat de Commissie in haar verslag daarom het uitvoeringspercentage per 

begrotingsonderdeel moet opnemen; 

10 acht het noodzakelijk de lidstaten alle mogelijke steun te verlenen om een adequaat en 

volledig gebruik van de financiële middelen van het EFMZV te garanderen, met hoge 

uitvoeringspercentages, in overeenstemming met hun respectieve prioriteiten en 

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

11. 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 

2016. 
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