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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties 
in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat er passende financiële maatregelen nodig zijn om te zorgen voor een 
rendabele visserijsector; wijst erop dat de doelstellingen van het GVB alleen kunnen 
worden bereikt als er een toereikende begroting is; wijst erop dat die begroting 
geconcentreerd is in Afdeling III en titel 11 “Maritieme zaken en visserij”; herinnert 
eraan dat het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) en de 
verplichte bijdragen aan de regionale organisaties voor het beheer van de visserij en 
overeenkomsten inzake duurzame visserij het grootste deel van de begroting uitmaken;

2. is van mening dat er grote inspanningen zijn geleverd om de goed gefundeerde 
wetenschappelijke kennis van de mariene biologische hulpbronnen te vergroten; wijst 
erop dat de kennis weliswaar is toegenomen, maar nog lang niet volstaat om adequate 
evaluatie mogelijk te maken; pleit dan ook voor verhoging van de EU-middelen voor 
zowel internationale als lidstaatorganisaties voor wetenschappelijk onderzoek, zodat het 
evalueren van de visstand verder kan worden verbeterd;

3. wijst erop dat meer dan de helft van de in de EU toegeleverde visserijproducten 
afkomstig is uit internationale wateren en de exclusieve economische zones van derde 
landen; is van mening dat er adequate en betrouwbare budgettaire voorzieningen in de 
jaarlijkse begroting voor 2020 moeten worden opgenomen om aan de uit internationale 
visserijovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen te voldoen en de deelname van 
de Unie aan regionale organisaties voor het beheer van de visserij verder te 
ontwikkelen;

4. herinnert eraan dat aquacultuur een steeds belangrijker element vormt om te kunnen 
voldoen aan de toenemende consumptie van visserijproducten in de Unie;

5. wijst erop dat in de begroting 2020 bijzondere aandacht moet worden besteed aan de 
financiële middelen die bedoeld zijn om de vloot te ondersteunen bij een vlotte 
toepassing van de regelingen inzake de aanlandingsverplichting;

6. wijst andermaal op de betekenis van de kleine ambachtelijke en kustvisserij; benadrukt 
dat deze sector bijna 75 % van alle in de Unie ingeschreven vissersvaartuigen en bijna 
de helft van de werkgelegenheid in de visserijsector vertegenwoordigt; merkt op dat 
kleinschalige kustvissers voor hun belangrijkste bron van inkomsten zijn aangewezen 
op gezonde visbestanden;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten gemeenschappen die zijn aangewezen op de 
visserij te helpen hun economieën om te buigen naar andere maritieme activiteiten, 
zoals toerisme, en hun visserijactiviteiten meer waarde te geven;

8. merkt op dat de goedkeuring van de huidige meerjarenplannen en de uitvoering van 
nieuwe technische maatregelen om bij te dragen aan het tot stand brengen van visserij 
op een duurzaam niveau, een degelijk controlebeleid vereisen dat adequaat gefinancierd 
wordt;
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9. wijst erop dat het Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC) een cruciale rol speelt 
bij de coördinatie en tenuitvoerlegging van het GVB; benadrukt dat dit tot uiting moet 
komen in zijn begroting;

10. wijst erop dat het besluit van het Verenigd Koninkrijk om uit de Unie te treden, 
gevolgen zal hebben voor de tenuitvoerlegging van het EFMZV voor de periode 
2014-2020; merkt op dat de brexit inhoudt dat er maximale aandacht moet worden 
geschonken aan de totstandbrenging van een nieuw begrotingskader voor de periode 
2021-2027; is van mening dat er een grotere mate van flexibiliteit van de EU-begroting 
nodig is om op de nieuwe situatie te kunnen inspelen;

11. wijst erop dat – zes jaar na de goedkeuring van het huidige Fonds – het 
uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de periode 2014-2020 uitermate laag is en dat 
de Commissie en de lidstaten de beheers- en controleprocedures moeten bespoedigen en 
de administratieve lasten moeten verminderen om ervoor te zorgen dat de sector er op 
korte termijn ook werkelijk de vruchten van plukt.


