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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties 

in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. De financiële middelen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en de verplichte 

bijdragen aan regionale organisaties voor visserijbeheer en duurzamevisserijovereenkomsten 

zijn ondergebracht onder afdeling III en titel 11, Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij (EFMZV), van de begroting. 

B. De hoofddoelstelling van GVB bestaat erin de levensvatbaarheid van de sector te laten 

sporen met de bescherming van de mariene ecosystemen door de ontwikkeling van 

economisch en ecologisch duurzame visserij. Deze economische sector is van strategisch 

belang voor de Unie omdat hij bijdraagt tot voedselvoorziening, werkgelegenheid en de 

economische en sociale cohesie van de kustgebieden en ultraperifere gebieden van de Unie. 

1. benadrukt dat er in de begroting 2019 voor voldoende vastleggings- en 

betalingskredieten moet worden gezorgd om te voorzien in de financiële behoeften van 

het GVB; is van mening dat er voldoende en onmiddellijk beschikbare financiering voor 

langetermijninvesteringen nodig is om het GVB volledig ten uitvoer te leggen en de 

duurzaamheid van de Europese aquacultuur en visserij te waarborgen; 

2. onderstreept dat de visserijsector in de EU erg geconcentreerd is in bepaalde regio's die 

sterk van de visserij afhankelijk zijn en dat de visserij, met name de plaatselijke 

kustvisserij, in tal van kustgebieden, ultraperifere gebieden en eilandgebieden het 

sociaal-economische en culturele weefsel mee vorm geeft; 

3. merkt op dat aangezien meer dan 60 % van de in de EU geconsumeerde 

visserijproducten afkomstig is uit internationale wateren en de exclusieve economische 

zones van derde landen, in de begroting voor 2019 passende middelen moeten worden 

opgenomen, met name gezien de in dat jaar geplande verlenging van de protocollen met 

Mauritanië en Senegal; 

4. is van mening dat de externe dimensie van het GVB realistische begrotingsramingen 

vereist voor de financiering van de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame 

visserij met derde landen; 

5. benadrukt dat het uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de periode 2014-2020 vier 

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

aangezien tot dusver slechts 4,5 % van de begroting is uitgevoerd (deel van het EFMZV 

onder gedeeld beheer); hoopt dat het uitvoeringsniveau van het EFMZV geleidelijk 

stijgt, en wijst erop dat het lage uitvoeringsniveau deels te wijten is aan bureaucratische 

rompslomp op nationaal niveau en op het niveau van de Unie alsmede aan een gebrek 

aan ambitie in de lidstaten, met name waar het gaat om een volledige en tijdige 

uitvoering van de aanlandingsverplichting; herinnert eraan dat deze fondsen 

noodzakelijk zijn om de sector bij de uitvoering van de aanlandingsverplichting te 

ondersteunen; 

6. benadrukt dat het noodzakelijk is voldoende financiële middelen voor gecofinancierde 
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activiteiten te behouden om kustvloten en ambachtelijke vloten alsook de sportvisserij 

in staat te stellen financiering te krijgen; vindt het daarnaast van groot belang dat er 

toereikende financiering wordt uitgetrokken voor het verbeteren van de visserij-

infrastructuur; is van mening dat de lidstaten, op grond van het door het EFMZV 

geboden algemene kader, hun financieringsprioriteiten moeten bepalen om een 

antwoord te bieden op de specifieke problemen op dit gebied; 

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

plaatselijke gemeenschappen en voor sommige zee- en kustgebieden; erkent dat er 

voldoende financiële voorzieningen moeten worden gehandhaafd om de kleinschalige, 

ambachtelijke en kustvisserij in staat te stellen financiering te verkrijgen; 

8. onderstreept dat wetenschappelijke gegevens onontbeerlijk zijn om de werking van 

mariene ecosystemen beter te begrijpen, wat een noodzakelijke voorwaarde is met het 

oog op een maximale duurzame opbrengst van visserijhulpbronnen; wijst erop dat het 

verzamelen van wetenschappelijke gegevens moet worden verbeterd en dat 

samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen de maritieme en de visserijsector 

enerzijds en de wetenschappelijke wereld anderzijds moeten worden bevorderd; wijst 

erop dat er wetenschappelijke gegevens moeten worden verzameld over de effecten van 

de recreatievisserij op de visbestanden; 

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

visbestanden uit te gaan van strikte en onafhankelijke wetenschappelijke adviezen zodat 

er beheersbesluiten kunnen worden genomen die het mogelijk maken de maximale 

duurzame opbrengst (MDO) te bereiken; verzoekt de lidstaten met klem gebruik te 

maken van de financiering uit het EFMZV voor het verzamelen van wetenschappelijke 

gegevens, wat van groot belang is om rationele en wetenschappelijk onderbouwde 

besluiten met betrekking tot het visserijbeleid te kunnen nemen; 

10. onderstreept het belang van visserijcontrole, wat een pijler van het GVB is; is van 

mening dat hier financiering van de Unie naartoe moet blijven gaan en dat de lidstaten 

meer inspanningen moeten leveren om die middelen te benutten; 

11. benadrukt dat het van belang is het huidige niveau van financiering te behouden voor 

het Europees Bureau voor visserijcontrole, zodat het zijn opdracht inzake inspecties en 

toezicht op de visserijsector naar behoren kan vervullen; verlangt dat de rol van het 

Bureau wordt versterkt om de doelstellingen van het GVB te kunnen verwezenlijken en 

het Bureau in staat te stellen zijn activiteiten op te voeren met betrekking tot het beheer 

van de visserijvloten en het toezicht op de monitoringprocedures; 

12. stelt vast dat de visserijsector onder meer voor de uitdaging van generatievernieuwing 

staat en dat die vernieuwing vooral moet worden bevorderd door middel van bijzondere 

beleidsmaatregelen en financiële steun om jongeren aan te moedigen in de sector aan de 

slag te gaan en hen soortgelijke voorwaarden te bieden als in andere economische 

sectoren, met name in de ultraperifere gebieden; 

13. onderstreept dat het EFMZV en andere financieringsregelingen van de Unie moeten 

worden aangewend om de toegang van jongeren tot banen in de visserĳsector te 

bevorderen; 
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14. is van mening dat de brexit geen voorwendsel mag zijn om te snoeien in de middelen; is 

van mening dat de Unie de nodige middelen moet vinden om het GVB stevige 

financiële ondersteuning te bieden. 



 

PE623.684v02-00 6/7 AD\1161263NL.docx 

NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING 
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 29.8.2018    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

16 

1 

3 

Bij de eindstemming aanwezige leden Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard 

Corbett, João Ferreira, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, 

Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Annie 

Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle 

Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Seán Kelly, Francisco José Millán 

Mon, Nosheena Mobarik 

 



 

AD\1161263NL.docx 7/7 PE623.684v02-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING 
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

16 + 

ALDE António Marinho e Pinto 

GUE João Ferreira 

PPE Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-

Pierik, Jarosław Wałęsa 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

VERTS/ALE Ian Hudghton 

 

1 - 

EFDD Mike Hookem 

 

3 0 

ECR Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 


