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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande 

suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst op het belang van het Europees Bureau voor visserijcontrole (hierna "het Bureau") 

bij de harmonisatie en toepassing van de beginselen van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid (GVB); is ingenomen met de doeltreffendheid, de vooruitgang en de 

uitstekende resultaten die sinds de oprichting van het Bureau zijn geboekt; 

2.  onderstreept de bijdrage van het Bureau aan de harmonisatie en standaardisatie van de 

maatregelen van het GVB op het vlak van monitoring, controle en toezicht om een gelijke 

behandeling en een betere naleving van de regels te garanderen, waaronder de 

aanlandingsverplichting; 

3. wijst op de rol van het Bureau bij de samenwerking van de Unie met derde landen en 

internationale organisaties die actief zijn op het gebied van visserij, inclusief regionale 

organisaties voor visserijbeheer (ROVB's), teneinde de naleving van door die 

internationale organisaties genomen maatregelen, in het bijzonder maatregelen ter 

bestrijding van IOO-visserij, te verbeteren; 

4.  neemt kennis van het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2016 van het 

Bureau, alsmede van het jaarlijkse activiteitenverslag 2016 van het Bureau; 

5. toont zich tevreden over de toename met 15 % van de inspecties in 2016, wat getuigt van 

een betere afstemming van de personele middelen met de lidstaten via plannen voor 

gezamenlijke inzet en de coördinatie van operationele plannen; 

6.  wijst erop dat de begroting van het Bureau de laatste vijf begrotingsjaren ongewijzigd is 

gebleven ondanks de toename van het aantal missies en inspecties; dat de 

personeelsuitgaven daarentegen niet gestegen zijn; dat de operationele kosten in dezelfde 

periode zijn gedaald; onderstreept dat deze elementen, die duiden op een optimaal gebruik 

van middelen en op het goede beheer van het Bureau, vanwege ontoereikende 

begrotingsmiddelen een rem dreigen te zetten op de vooruitgang en druk uitoefenen op de 

werkzaamheden van de medewerkers waarbij een vinger aan de pols moet worden 

gehouden om de kwaliteit van de werkomstandigheden te waarborgen; 

7.  is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer over de wettigheid en de 

regelmatigheid van de verrichtingen met betrekking tot de jaarrekening van het 

begrotingsjaar 2016, en met de beoordeling van de Rekenkamer in zijn Speciaal verslag 

08/2017 van de fundamentele rol van het Bureau bij de uitwerking en verbetering van een 

geharmoniseerde en coherente benadering van de communicatiesystemen en de 

uitwisseling van gegevens over visserijproducten; 

8. onderstreept het uitstekende uitvoeringspercentage van de vastleggingskredieten C1 

(99,6 %) ten opzichte van het vorige begrotingsjaar, en van de betalingskredieten C1 

(88,5 %), dat stabiel is gebleven sinds de vorige begrotingsjaren; spoort het Bureau aan 

zijn inspanningen met het oog op een optimale besteding van de toegekende kredieten 

voort te zetten; 
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9.  onderkent de kwaliteit en het belang van de samenwerking van het Bureau met het 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en Frontex in het kader van een 

gezamenlijk proefproject voor de oprichting van een kustwacht; herinnert de Commissie 

er echter aan dat het Bureau moet worden voorzien van voldoende middelen om dit soort 

projecten of andere toekomstige projecten uit te voeren, met name in verband met het 

gebruik van nieuwe technologieën op het vlak van controle (luchtdrones) of in het kader 

van opleidingen (e-learning); 

10. wijst erop dat het mandaat van het Bureau moet worden uitgebreid om gezamenlijke 

operationele acties met andere op maritiem gebied gespecialiseerde agentschappen van de 

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

kustwachtfuncties te coördineren; 

11. wijst erop dat het Bureau moet worden voorzien van voldoende middelen om nieuwe 

soorten operaties te verrichten teneinde mensensmokkelroutes te ontmantelen en gebruik 

te maken van de gegevens die de scheepsrapporteringssystemen verstrekken om 

vaartuigen die migranten vervoeren op te sporen; 

12. benadrukt dat er meer middelen moeten worden uitgetrokken om de operationele 

capaciteit van het Bureau te versterken gezien onzekerheden ten gevolge van de brexit en 

vanwege de extra controles die daaruit voortvloeien; 

13. wijst erop dat de samenstelling van het personeelsbestand van het Bureau geen 

evenwichtige man-vrouwverhouding vertoont, en wenst dat er wordt nagedacht over een 

eerlijke verdeling van de functies; 

14. stelt voor een lid van het Europees Parlement op te nemen in de raad van bestuur van het 

Bureau om de institutionele transparantie te vergroten, met name tijdens de goedkeuring 

van de begroting door de raad van bestuur; stelt in dit verband voor dat het lid wordt 

gekozen uit de gelederen van de Commissie visserij van het Europees Parlement; 

15.stelt op basis van de beschikbare gegevens voor kwijting te verlenen aan de uitvoerend 

directeur van het Bureau voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 

2016. 
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