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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie visserij is zich ervan bewust dat voor de ontwerpbegroting 2012 een 
bijzondere situatie geldt in verband met de bezuinigingen op de overheidsuitgaven in de 
lidstaten. Volgens de Europese Commissie is haar ontwerpbegroting gericht op investeringen 
en economisch herstel. In dit verband dient er nog eens aan te worden herinnerd dat 
beleidsmaatregelen voor de visserijsector in een groot aantal regio's bepalend zijn voor de 
economie, voor de continuïteit van de voedselvoorziening in Europa, de sociale samenhang en 
het beheer van de waterecosystemen. De Europese Unie moet het niveau van haar uitgaven in 
deze sectoren dan ook handhaven en zich inzetten voor meer dynamiek en efficiency, in 
economisch en sociaal opzicht, in de visserijsector.

In 2012 gaan de eerste maatregelen in verband met de hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) en het geïntegreerd maritieme beleid (GMB) van start. In dit verband 
moet worden vermeden dat de financiering van maatregelen in het kader van het GMB ten 
koste gaat van kredieten voor het GVB en andere traditionele visserijmaatregelen. Titel 11 
(afdeling 3) van de ontwerpbegroting laat zien welke inspanningen de Commissie zich 
getroost om de betalingskredieten – rekening houdend met de reserves – licht te verhogen. 
Helaas is het budget voor controles (11.08) ernstig ingekrompen (min 16,92% voor 
betalingskredieten). Via de goed te keuren kredieten zal de Commissie visserij haar aandacht 
richten op het werkprogramma van DG MARE en op de wetgevingsvoorstellen voor de 
hervorming van het GVB.

SUGGESTIES

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

1. prijst het streven van de Europese Commissie om de betalingskredieten voor de visserij 
over het geheel gezien op het niveau van het vorige jaar te houden;

2. verbaast zich over het hoge bedrag aan kredieten voor de reserve en dringt erop aan de 
passende wetgevingshandelingen op gang te brengen om tot optimaal gebruik van deze 
bedragen te komen, met name wat betreft de wetgevingshandelingen over internationale 
visserijovereenkomsten;

3. acht het een goede zaak dat de betalingskredieten voor de visserijmarkten (11.02) en voor 
het Europees Visserijfonds (EVF) (11.06) zijn opgetrokken, maar wijst erop dat 
handhaving van de vastleggingskredieten voor de markten op hetzelfde niveau de 
mogelijkheden om de sector de komende jaren krachtig te ondersteunen aanzienlijk 
inperkt; wijst er bovendien op dat rekening moet worden gehouden met de geleidelijke 
instelling in 2012 van het waarnemingscentrum voor de prijzen op de visserijmarkt, 
waarvoor de Commissie heeft toegezegd een rechtsgrondslag te zullen voorstellen;

4. betreurt de door de Commissie voorgestelde algemene verlaging van de vastleggings- en 
betalingskredieten voor de controle op en tenuitvoerlegging van het GVB, met name wat 
betreft de financiële bijdragen aan de lidstaten; is van oordeel dat de Commissie zich 
actiever moet inzetten voor vergemakkelijking en bevordering van het gebruik van de 
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kredieten;

5. spreekt evenwel zijn voldoening uit over de verhoging van de kredieten voor het 
Communautair Bureau voor visserijcontrole, wiens werkzaamheden begeleiding en 
stimulering verdienen;

6. stelt vast dat de kredieten voor beleidsmaatregelen voor instandhouding, beheer en 
exploitatie van de levende aquatische hulpbronnen (11.07) globaal gezien stabiel zijn 
gebleven, maar verzoekt de Commissie gezien de uitvoering van de begroting 2010 meer 
gebruik te maken van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde kredieten;

7. neemt terdege nota van de invoering van een nieuwe begrotingslijn voor het GMB, maar 
stelt vast dat de voorgestelde kredieten niet volstaan om de belangrijkste doelstellingen 
van dit nieuwe beleid te financieren; herhaalt dat de financiering van het GMB absoluut 
niet ten koste mag gaan van de van oudsher aan het GVB toegekende middelen, en dat er 
een billijk evenwicht moet worden gevonden bij het gebruik van de kredieten uit de 
reserve van rubriek 1 en 2 van het meerjarig financieel kader;

8. wijst de in het standpunt van de Raad ten aanzien van de begroting 2012 opgenomen forse 
bezuinigingen voor het hoofdstuk Visserij krachtig van de hand; betreurt het dat de Raad 
bereid is de – in verhouding tot hetgeen hier voor de samenleving als geheel op het spel 
staat – nu al krap bemeten kredieten van de Unie voor deze sector drastisch te verlagen;

9. wijst de Raad op het feit dat de verlaging van financiële middelen in deze sector nooit tot 
duurzame ontwikkeling van de Europese visserij zal leiden; merkt op dat de Europese 
Unie ook een prominente rol vervult bij het stimuleren van duurzame visserij in de 
wereld; stelt vast dat zonder extra middelen voor controles de illegale, "zwarte" en niet-
gereglementeerde visserij de enorme inspanningen die de visserijsector in de Unie zich 
getroost zal blijven ondermijnen en dat dit een goede werking van de markt in de weg 
staat;

10. verzoekt de Raad zijn standpunt ten aanzien van de omvang van de betalings- en 
vastleggingskredieten voor alle begrotingslijnen van titel 11, en met name voor het EVF, 
nog eens te bezien.


