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BEKNOPTE MOTIVERING

Om tot een duurzaam beheer van de visserij te komen in zowel ecologisch, economisch als 
sociaal opzicht is een gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie 
onontbeerlijk. Tot nog toe heeft het gemeenschappelijk visserijbeleid niet de verwachte 
resultaten opgeleverd, en de Commissie zet zich dan ook in voor een grondige hervorming 
van het GVB teneinde het hoofd te bieden aan de huidige ernstige daling van de visstand, de 
overcapaciteit van de vloot en de geringe rentabiliteit en het lage economische 
weerstandsvermogen van veel vloten. Een aantal elementen dient te worden hervormd, wil het 
algemene doel kunnen worden bereikt om visserij- en aquacultuuractiviteiten te blijven 
waarborgen die op de lange termijn duurzame milieuvoorwaarden bieden en bijdragen tot de 
voedselvoorziening.

Een herzien beleid dient gericht te zijn op de exploitatie van mariene biologische hulpbronnen 
op een manier die de visbestanden terugbrengen naar en handhaven op een niveau dat boven 
de maximale duurzame opbrengst ligt. Een dergelijk systeem zou zo spoedig mogelijk moeten 
worden ingevoerd, daar dit  ertoe zou leiden dat de bestanden er globaal gezien aanzienlijk 
beter voor komen te staan en dat de situatie op economisch en sociaal gebied bijgevolg 
significant zal verbeteren. Door daarnaast ongewenste vangsten te reduceren, een einde te 
maken aan de teruggooi en de negatieve impact op de mariene ecosystemen tot een minimum 
te beperken, onder meer via de ontwikkeling van selectief vistuig, wordt bijgedragen aan een 
goede milieutoestand.

Gelijke toegang tot de wateren blijft een essentieel beginsel van het GVB, evenals het behoud 
van de mariene biologische hulpbronnen, dat eveneens een fundamentele pijler moet blijven 
van het streven naar de doelstellingen van het GVB. Van cruciaal belang voor het behoud van 
de visstand zijn meerjarenplannen voor het beheer van de exploitatie van hulpbronnen op een 
duurzaam niveau. Daarnaast blijft een basisbeleid voor vlootbeheer noodzakelijk, met 
gedetailleerde totale vangstcapaciteitsmaxima per lidstaat.

Het GVB dient de in ecologisch, economisch en sociaal opzicht houdbare ontwikkeling van 
de duurzame aquacultuurindustrie te ondersteunen. Duurzame aquacultuur biedt de 
mogelijkheid om bij te dragen tot voedselzekerheid, groei en werkgelegenheid in kust- en 
plattelandsgebieden, vooropgesteld dat er sprake is van goed beheer, teneinde milieuschade te 
voorkomen. Forse vooruitgang is mogelijk wanneer de lidstaten op basis van de strategische 
richtsnoeren van de Unie nationale strategische plannen opstellen om via maatregelen op het 
gebied van zekerheid van het bedrijfsklimaat en toegang tot wateren en ruimte de duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur te bevorderen. Steun voor het mariene Natura-2000-netwerk 
in beschermde gebieden vormt eveneens een essentiële investering in deze context. Met de 
ontwikkeling van de aquacultuur zijn aspecten verbonden die de hele EU betreffen:
strategische keuzes van de ene lidstaat kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van 
deze sector in een andere lidstaat. Het is dan ook van wezenlijk belang dat de lidstaten zich op 
de hoogte kunnen stellen van wat andere lidstaten op het gebied van aquacultuurontwikkeling 
van plan zijn.

Het totale bedrag dat voor het (door het Visserijfonds gefinancierde) GVB is voorzien beloopt 
voor de volgende financieringsperiode 6,68 miljard euro.
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De rapporteur sluit zich aan bij de algemene strekking van de voorgestelde hervorming.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij voor te 
stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van 
de Commissie overneemt.

De Begrotingscommissie zal een gedetailleerde beoordeling van de begrotingsaspecten 
opnemen in haar advies inzake het voorstel voor een verordening betreffende het Europees 
Maritiem en Visserijfonds. Een punt daarin zal de specifieke subsidiëring van de kleinschalige 
visserij zijn.
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij 
onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over “Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa”1;
herhaalt dat er in het nieuwe MFK 
voldoende extra middelen nodig zijn om 
de Unie in staat te stellen haar bestaande 
beleidsprioriteiten evenals de nieuwe, in 
het Verdrag van Lissabon voorziene taken 
uit te voeren, en daarnaast te reageren op 
onvoorziene gebeurtenissen; verzoekt de 
Raad, indien hij het niet eens is met deze 
visie, duidelijk aan te geven welk van zijn 
politieke prioriteiten of projecten kunnen 
komen te vervallen, ongeacht hun 
bewezen Europese toegevoegde waarde;
______________
1Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat de geraamde 
financiële impact van het voorstel slechts 
een indicatie is ten behoeve van de 
wetgevingsautoriteit, en niet kan worden 
vastgesteld voordat er overeenstemming is 
bereikt over het voorstel voor een 
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verordening tot vaststelling van het 
meerjarig financieel kader voor de 
periode 2014-2020;
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