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SUGGESTIES

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

Algemene evaluatie

A. wijst op de geringe omvang van het voorgestelde MFK 2014-2020, die in feite zelfs een 
relatieve daling inhoudt ten opzichte van het huidige MFK 2007-2013; is van oordeel dat 
de crisis geen voorwendsel mag zijn om de EU-begroting te verminderen, maar 
integendeel de behoefte aan een krachtige, aanzienlijk hogere begroting, die het mogelijk 
maakt de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie te halen, namelijk ondersteuning 
van de groei en de werkgelegenheid en toepassing van het beginsel van economische en 
sociale samenhang in het kader van de Europa 2020-strategie, extra in de verf zet; pleit er 
daarom voor dat de Raad het door de Commissie voorgestelde MFK 2014-2020 in deze 
zin wijzigt;

Algemene kwesties met betrekking tot de visserijsector

B. herinnert eraan dat de visbestanden een publiek goed vormen dat van essentieel belang is 
voor de mondiale voedselzekerheid; wijst op het feit dat de visserij- en aquacultuursector 
en de daarmee samenhangende activiteiten vaak de belangrijkste bron van inkomsten en 
duurzame werkgelegenheid zijn in kust-, eiland- en afgelegen regio's; wijst erop dat het 
hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) sociale, economische en 
milieudoelstellingen moet nastreven, zoals adequate instandhouding en beheer van de 
visbestanden en het ombuigen van de economische en sociale tendens van achteruitgang 
die talloze kustgemeenschappen treft, door de werkgelegenheid nieuw leven in te blazen 
en de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de kleinschalige visserij, en onderstreept dat daartoe 
voor de periode na 2013 passende financiële middelen noodzakelijk zijn; erkent dat een 
betere coördinatie met het cohesiebeleid nodig is;

C. constateert dat het voorstel voor het MFK 2014-2020, als bekendgemaakt in de 
mededeling van de Commissie "Een begroting voor Europa 2020", voorziet in een
indicatieve totale begroting van 6,685 miljard EUR in vaste prijzen van 2011 voor het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV, inclusief marktmaatregelen + 
Kaderpartnerschapsovereenkomsten + ROVB), wat neerkomt op een jaargemiddelde van 
955 miljoen EUR; Voor 2013, het laatste jaar van het lopende MFK, bedraagt de 
toewijzing 984 miljoen EUR; is verontrust over het feit dat de bedragen die zijn bepaald 
voor elk jaar van de looptijd van het MFK 2014-2020 lager zijn dan wat is uitgetrokken 
voor het jaar 2013 van het lopende MFK; herhaalt zijn in zijn resolutie van 8 juni 20111

over investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa geformuleerde verzoek om voor het 
volgende MFK te voorzien in een algemeen niveau van de middelen dat ten minste 5% 
hoger ligt dan het niveau van 2013;
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D. wijst erop dat voor enkele door de Commissie voorgestelde beleidsdoelen – zoals het 
wegwerken van de kloof tussen de visserijsector en de andere sectoren van de economie 
op het vlak van innovatie, het bevorderen van de omschakeling naar een visserij met 
minimale impact door het uitsluiten van de teruggooi in zee en het verminderen van de 
impact op de mariene ecosystemen,  het waarborgen van de overlevingskansen van de 
gemeenschappen die van de kustvisserij afhankelijk zijn,  alsook het bevorderen van de 
diversificatie – meer financiële middelen vereist zijn, zonder welke de effectieve 
verwezenlijking van die doelen in gevaar kan worden gebracht;

E. wijst erop dat de visserijsector, evenals de landbouwsector, zeer crisisgevoelig is; pleit 
derhalve, naar het voorbeeld van wat voor de landbouwsector gepland is, voor specifieke 
steunmechanismen, waar in noodgevallen een beroep op wordt gedaan, zoals bij 
natuurrampen, gedwongen stopzetting van activiteit als gevolg van programma's voor 
herstel van de bestanden of plotse beperking van de toegang tot essentiële 
productiefactoren;

F. wijst er nogmaals op dat het onregelmatige karakter van de visserijactiviteit, die te wijten 
is aan factoren als de grillen van de natuur, vereist dat de sector over adequate 
overheidsfinanciering, zowel op nationale als op communautaire schaal, kan blijven 
beschikken;

Kwesties met betrekking tot de structuurfondsen, met inbegrip van het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

G. is van mening dat bij het toekomstig gemeenschappelijk strategisch kader voor de fondsen 
met gedeeld beheer, met inbegrip van het Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij (EFMZV), rekening moet worden gehouden met de diversiteit van de 
doelstellingen van de onder dit kader vallende financieringsinstrumenten; herinnert eraan 
dat het EFMZV een sectoraal steunfonds is en dat de toewijzing van de middelen ervan 
geenszins mag afhangen van de economische status van de geografische zone waar de 
begunstigde actief is;

H. verwerpt de mogelijkheid dat macro-economische voorwaarden voor het gebruik van de 
Europese middelen worden opgelegd en/of versterkt; is van mening dat de landen met de 
grootste financiële problemen en de zwakste economieën niet tweemaal mogen worden 
bestraft, doordat hun de toegang tot middelen die van wezenlijk belang zijn voor hun 
herstel en ontwikkeling wordt beperkt, wat tegelijk het cohesiebeginsel op losse schroeven 
zou zetten;

I. wijst op het belang van het EFMZV tijdens de periode 2014-2020 als voornaamste 
financieringsinstrument voor het toekomstige GVB; wijst erop dat voor de nieuwe 
beleidslijnen, doelstellingen en prioriteiten die een impact hebben op het mariene milieu 
passende financiële middelen moeten worden vrijgemaakt; verwerpt de idee dat de 
financiering van nieuwe prioriteiten, doelstellingen en beleidslijnen - zoals het 
geïntegreerd maritiem beleid - ten koste zou gaan van de kredieten die nodig zijn voor het 
visserijbeleid;

J. pleit voor vereenvoudiging van de toegang tot de fondsen met gedeeld beheer, met 
inbegrip van het EFMZV, door de begunstigden en de bevoegde nationale overheden het 



AD\913219NL.doc 5/7 PE487.813v04-00

NL

leven gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen volledig 
worden besteed; is van mening dat voorrang moet worden verleend aan projecten die 
aansturen op geïntegreerde oplossingen, die voordelig zijn voor alle kustgemeenschappen, 
zo ruim mogelijk opgevat, ten nadele van die welke in het voordeel zijn van een kleine 
groep marktdeelnemers;

K. spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijke ontmanteling van de bestaande publieke 
instrumenten voor regulering van de markt van visserij- en aquacultuurproducten; dringt 
erop aan dat de gemeenschappelijke ordening van de markt van visserij- en 
aquacultuurproducten een sterkere rol gaat spelen om de sector betere opbrengsten en 
inkomsten te garanderen en waarborgen te bieden voor marktstabiliteit, een betere afzet 
van visserijproducten en een grotere toegevoegde waarde, maar wijst erop dat de 
gemeenschappelijke marktordening daartoe de nodig financiële middelen moet krijgen;

L. pleit ervoor dat de bestaande instrumenten, in het bijzonder op het financiële vlak, op 
elkaar afgestemd worden om een antwoord te bieden op de specifieke problemen van de 
kleinschalige visserij en van de kustgemeenschappen die er het meest afhankelijk van zijn; 
onderstreept dat wetenschappelijk onderzoek in de visserij een essentieel instrument 
vormt voor een correct beheer van de sector, dat onontbeerlijk is om inzicht te krijgen in 
de factoren die de ontwikkeling van de visbestanden beïnvloeden, om de omvang ervan te 
evalueren en modellen te ontwikkelen waarmee hun ontwikkeling te voorspellen valt, 
maar ook om vistuig, vaartuigen en de arbeidsomstandigheden en veiligheid van de 
vissers te verbeteren; pleit daarom voor meer financiële middelen voor visserijonderzoek 
op ecologisch, sociaal en economisch gebied;

M. acht het absoluut noodzakelijk dat de inzameling, de verwerking en de beschikbaarstelling 
van biologische gegevens wordt verbeterd, om te garanderen dat het beleid en het beheer 
echt op kennis gebaseerd zijn; acht het in dat opzicht noodzakelijk dat het optreden van de 
Unie op dit gebied wordt opgeschroefd, waarbij het maximum toegelaten 
financieringsaandeel van de huidige 50% tot minstens 75% wordt opgetrokken;

N. is van oordeel dat biologische rustperiodes een van de efficiëntste middelen blijkt te zijn 
voor de instandhouding van de visbestanden en voor een duurzaam beheer van bepaalde 
types visserij; erkent dat de implementatie van biologische rustperiodes, tijdens bepaalde 
kritieke fases van de levenscyclus van de soorten, een evolutie van de visbestanden 
bevordert die verenigbaar is met het behoud van de visserijactiviteiten buiten de 
rustperiodes; dringt er in dat opzicht op aan dat de mogelijkheid wordt geboden om de 
vissers tijdens de rustperiodes financieel schadeloos te stellen;

O. wijst erop dat de huidige stand van ontwikkeling van de aquacultuur in Europa een 
toename van de O&O-activiteiten op dat gebied vereist, zodat de vele mogelijkheden van 
de sector ten volle kunnen worden benut en tegelijkertijd enkele van zijn beperkingen 
kunnen worden weggenomen om op die manier bij te dragen aan het verbeteren van zijn 
levensvatbaarheid;

De ultraperifere regio’s

P. herinnert aan het belang van de visserijsector voor de sociaaleconomische situatie, de 



PE487.813v04-00 6/7 AD\913219NL.doc

NL

werkgelegenheid en de bevordering van de economische en sociale samenhang in de 
ultraperifere gebieden, waarvan de economieën met blijvende structurele beperkingen te 
kampen hebben en over beperkte mogelijkheden beschikken om hun economische 
activiteit te diversifiëren; pleit voor instandhouding en versterking van de communautaire 
steun aan de visserijsector van de ultraperifere gebieden voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten uit een aantal ultraperifere gebieden (POSEI- visserij), onder meer door 
middel van de compensatieregeling voor extra kosten die voortvloeien uit hun afgelegen 
karakter; is in dit verband van mening dat dit programma niet aan een tijdsbeperking 
gebonden zou moeten zijn aangezien de ultraperifere ligging een permanente situatie is; 
betreurt dat het voorstel voor het MFK 2014-2020 voorziet in forse besnoeiingen op het 
totale krediet voor deze regio's, terwijl het aantal door de Europese Unie erkende 
ultraperifere gebieden de komende jaren waarschijnlijk zal toenemen, en eist integendeel 
een substantiële verhoging van de middelen;

Het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

Q. verlangt dat het Interinstitutioneel Akkoord erin voorziet dat het Europees Parlement ten 
volle bij de onderhandelingen over de internationale visserijovereenkomsten wordt 
betrokken; dringt erop aan dat de vertegenwoordigers van het Europees Parlement als 
waarnemers en op voet van gelijkheid met de vertegenwoordigers van de lidstaten aan alle 
fasen van het onderhandelingsproces kunnen deelnemen, rekening houdend met de 
bevoegdheden van het Parlement op het gebied van de visserijovereenkomsten;

Kwesties met betrekking tot de externe dimensie van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid

R. spreekt zijn bezorgdheid uit over de relatieve ondoeltreffendheid van de 
partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied wat de sectorale steun aan derde landen 
betreft; wijst erop dat, in overeenstemming met de evaluaties van de Commissie, de 
kredieten voor de sectorale steun in absolute termen te gering zijn om vruchten af te 
werpen; acht het bijgevolg noodzakelijk dat maatregelen worden genomen om deze 
situatie recht te trekken en dat tegelijk de doeltreffendheid van de sectorale steun wordt 
verbeterd en de kredietabsorptie van de derde landen in de hand wordt gewerkt.
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