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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen, in verband met de kwijting 2011 van de Commissie, betreffende 
Speciaal verslag nr. 12/2011 van de Rekenkamer getiteld "Hebben de EU-maatregelen 
bijgedragen tot de aanpassing van de capaciteit van de vissersvloten aan de beschikbare 
vangstmogelijkheden?"
(N7-0003/2012 – C7-0018/2012 - (2012/2009)(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20111,

– gezien Speciaal verslag nr. 12/2011 van de Rekenkamer getiteld "Hebben de EU-maatregelen 
bijgedragen tot de aanpassing van de capaciteit van de vissersvloten aan de beschikbare 
vangstmogelijkheden?",

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2, en met name de artikelen 145, 146 en 147,

– gezien de artikelen 76 en 112 van en bijlage VI bij zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
visserij (A7-0228/2012),

A. overwegende dat de speciale verslagen van de Rekenkamer door het Parlement worden 
bestudeerd tijdens de jaarlijkse kwijtingsprocedure;

B. overwegende dat de speciale verslagen van de Rekenkamer informatie bevatten over punten 
van zorg betreffende het gebruik van financiële middelen, en het Parlement derhalve helpen 
bij het vervullen van zijn rol van kwijtingautoriteit;

C. overwegende dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij weldra door de wetgevende autoriteiten zullen worden 
overwogen;

1. verwelkomt het verslag van de Rekenkamer en neemt nota van het vernietigende oordeel van 
de Rekenkamer over de maatregelen van zowel de Commissie als de lidstaten;

2. onderstreept dat het GVB beweert duurzame visserij te bevorderen, hetgeen de 
levensvatbaarheid van de visserijsector op de lange termijn inhoudt, alsook een evenwicht 
tussen de visbestanden en de capaciteit van vissersvloot om overexploitatie van de 
visbestanden te voorkomen;

3. neemt er nota van dat, hoewel het terugdringen van de overcapaciteit in de visserij een 
terugkerend thema is geweest bij eerdere hervormingen van het GVB en in de speciale 

1 PB L 68 van 15.3.2011.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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verslagen nr. 3/1993 en 7/2007 van de Rekenkamer aan de orde is gesteld, de dure 
maatregelen die tot dusver zijn genomen om de overcapaciteit in de visserij te verminderen 
door de vissersvloot aan de visbestanden aan te passen, niet geslaagd zijn;

4. erkent dat de visvangst in de Unie sinds 1995 een dalende trend vertoont en dat deze daling 
volgens het groenboek van de Commissie van april 2009 grotendeels door overbevissing 
wordt veroorzaakt en onderdeel vormt van een vicieuze cirkel van overcapaciteit in de 
visserij en povere economische prestaties van de vissersvloten;

5. is bezorgd over het feit dat de visvangst sinds de laatste hervorming van het GVB in 2002 
met 1 miljoen ton is gedaald1 en dat het aantal banen in de visserijsector is gedaald van 
421 000 tot 351 0002;

6. constateert dat, hoewel er geen officiële definitie van overcapaciteit bestaat, de door 
overbeviste visbestanden veroorzaakte daling van de visvangst en van het aantal banen een 
bewijs vormen van een feitelijke overcapaciteit; dringt er derhalve bij de Commissie op aan 
overcapaciteit te definiëren en meer relevante en robuuste maatregelen te overwegen ter 
bevordering van acties om de vangstcapaciteit in evenwicht te brengen met de 
vangstmogelijkheden;

7. acht het noodzakelijk dat de Commissie zo snel mogelijk een verslag opstelt met de gegevens 
inzake de bestaande overcapaciteit in de Unie, per visserijtak en per land;

8. vreest bovendien dat de maxima voor de vlootcapaciteit, als maatregel om de omvang van de 
vissersvloot te beperken, irrelevant zijn geworden omdat de daadwerkelijke vlootcapaciteit 
ver onder de maxima ligt en zelfs als zij 200 000 ton groter was, nog steeds aan de regels zou 
voldoen; benadrukt dat de vangstcapaciteit van de vloten de afgelopen tien jaar door 
technologische ontwikkelingen met gemiddeld 3% per jaar is toegenomen;

9. merkt op dat de vangstcapaciteit in het GVB wordt gedefinieerd als vermogen (kilowatt) en 
grootte (brutotonnage), maar dat deze maatregelen geen rekening houden met de 
technologische vooruitgang in de vangstmethoden, wat het vaststellen van de nodige 
streefcijfers voor het verminderen van de vangstcapaciteit bemoeilijkt; merkt op dat de 
Commissie deze statische parameters tot eind 2015 wil handhaven;

10. vraagt de Commissie toe te zien op de verplichting van de lidstaten om hun gegevensbestand 
van de vissersvloot op correcte wijze bij te werken, en de verplichting op te leggen verslag 
uit te brengen over hun inspanningen de vangstcapaciteit in evenwicht te brengen met de 
vangstmogelijkheden;

11. neemt er nota van dat het nieuwe voorstel van de Commissie voor het GVB wat de 
vermindering van de vangstcapaciteit betreft, op een nieuwe, marktgerichte aanpak 
(regelingen voor het verlenen van overdraagbare vangstrechten) gebaseerd is, aangezien de 
Commissie tot de conclusie gekomen is dat deze regelingen een positieve rol kunnen spelen 
bij het verminderen van de overcapaciteit in de visserij;

12. uit zijn bezorgdheid over de vastgestelde tekortkomingen in de regels voor de behandeling 
van visserijrechten wanneer vissersvaartuigen met overheidssteun worden gesloopt, en over 

1 Bron: Eurostat.
2 Bron: Europese Commissie, "Werkgelegenheid in de visserijsector" (2006).
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het feit dat er geen duidelijke en doeltreffende selectiecriteria voor de vaartuigen zijn 
vastgesteld; is van mening dat delen van de sloopregelingen slecht zijn uitgevoerd, met 
voorbeelden van belastinggeld dat is gebruikt voor de sloop van reeds inactieve vaartuigen of 
zelfs indirect is gebruikt voor het bouwen van nieuwe vaartuigen; merkt echter op dat een 
aantal lidstaten sloopregelingen had die hun doel wel hebben bereikt; benadrukt derhalve de 
noodzaak van strenge waarborgen bij het gebruik van sloopregelingen ter vermindering van 
overcapaciteit teneinde misbruik te voorkomen;

13. betreurt dat uit het Europees Visserijfonds (EVF) gefinancierde investeringen aan boord van 
vissersvaartuigen de vangstcapaciteit van individuele vaartuigen kunnen doen toenemen; 
meent dat de interpretatieve nota die de Commissie naar aanleiding van het speciaal verslag 
van de Rekenkamer over het vangstvermogen van de vaartuigen, waarin de Rekenkamer de 
nationale autoriteiten verzocht strengere controles te verrichten alvorens over de financiering 
van projecten voor investeringen aan boord te beslissen, heeft opgesteld en aan de lidstaten 
heeft toegezonden, niet volstaat;

14. merkt op dat in punt 36 van het speciaal verslag staat dat de uitvoering van het EVF eind 
2010 in termen van door de lidstaten gecertificeerde uitgaven 645 miljoen euro, ofwel 15% 
van het voor 2007-2013 beschikbare bedrag beliep, dat het grootste deel van dit bedrag in 
2010 werd gedeclareerd en dat 292 miljoen euro per 31 december 2010 nog altijd niet door 
de Commissie was betaald ten gevolge van de laattijdige goedkeuring van Verordening (EG) 
nr. 1198/2006 van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds1 door de Raad en de 
complexiteit van het instellen van de beheers- en controlesystemen door de lidstaten; stelt 
vast dat de door de lidstaten toegezonden gecertificeerde tussentijdse betalingen 28% (1 188 
miljoen euro) van de totale EVF-toewijzing bedragen, en is verheugd dat het EVF thans 
sneller wordt geabsorbeerd;

15. beveelt aan dat de lidstaten maatregelen nemen om

- hun vissersvloot aan te passen aan de bestaande vangstmogelijkheden en

- te waarborgen dat de selectiecriteria voor de regelingen voor de buitenbedrijfstelling van 
vissersvaartuigen zodanig zijn opgezet dat ze een positief effect hebben op de 
duurzaamheid van de beoogde visbestanden en dat er geen overheidssteun wordt gegeven 
voor de buitenbedrijfstelling van inactieve vissersvaartuigen;

16. dringt er bij de Commissie op aan doeltreffende maxima voor de capaciteit van de 
vissersvloot vast te stellen;

17. acht het noodzakelijk het GVB te hervormen door een regionalisering van de toepassing 
ervan en het beheer van de hierin opgenomen programma's en maatregelen;

18. onderschrijft de aanbevelingen van de Rekenkamer dat:

- er maatregelen moeten worden ontwikkeld om de overcapaciteit van de vissersvloot op 
effectieve wijze te verminderen en vangstcapaciteit en overcapaciteit beter te definiëren 
en te meten, zonder uit het oog te verliezen dat de resterende banen in de visserijsector 
behouden moeten blijven,

1 PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1.
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- de steunregeling voor het moderniseren van vaartuigen moet worden heroverwogen en de 
rol van regelingen voor de overdracht van visserijrechten moet worden verduidelijkt,

- er duidelijke selectieregels moeten worden vastgesteld voor de regelingen voor de 
buitenbedrijfstelling van vissersvaartuigen,

- de lidstaten het EVF tijdig moeten uitvoeren en dat door de overheid gefinancierde 
investeringen aan boord niet tot een toename van het vangstvermogen mogen leiden,

- het gegevensbestand over de vissersvloot op correcte wijze moet worden bijgewerkt en 
de verslagen van de lidstaten de benodigde informatie moeten bevatten en van passende 
kwaliteit moeten zijn;

19. is bovendien van mening dat het in het licht van de kritiek van de Rekenkamer duidelijk is 
geworden dat het EVF en het GVB momenteel een onefficiënte benutting van onze 
gemeenschappelijke middelen zijn, en is dan ook verheugd dat het systeem in de nabije 
toekomst in zijn geheel zal worden herzien; benadrukt dat het bij de herziening van deze 
systemen belangrijk is zich te concentreren op de gebieden van het visserijbeleid die het 
beste op EU-niveau kunnen worden aangepakt, zoals de milieuaspecten, in plaats van op 
verschillende soorten onefficiënte subsidiesystemen;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en de Rekenkamer.
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TOELICHTING

Al lang vóór het Verdrag van Lissabon (artikel 3 VWEU) het uitdrukkelijk stelde, was al door 
jurisprudentie vastgesteld dat visserij een exclusieve bevoegdheid van de EU is. Alleen een deel 
van de aquacultuur en de zoetwatervoorraden zijn nog gedeelde bevoegdheden.

Hoewel het GVB een mislukking is, wil de Commissie ons doen geloven dat zij 
hervormingsplannen klaar heeft voor zowel het GVB1 als een Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij2. Beide plannen maken weliswaar niet het voorwerp van dit verslag uit, maar 
worden momenteel besproken door de wetgevingsautoriteiten van de EU. De rapporteur denkt 
dat er weinig zal veranderen.

Zowel de samenvatting als de inhoudsopgave van het speciaal verslag lezen als een vonnis 
waarin de Commissie en de Raad op alle onderdelen van de aanklacht schuldig worden 
bevonden:

(a) er waren vertragingen bij de uitvoering van projecten en bij het opzetten van beheers- en 
controlesystemen; (b) de deugdelijke opzet en juiste uitvoering van de plannen van de lidstaten 
voor de aanpassing van de visserijinspanning was niet gewaarborgd; (c) er was onvoldoende 
onderbouwing van de doelstellingen voor vermindering van de vangstcapaciteit; hierdoor nam 
het risico toe dat er onvoldoende doelgericht werd gewerkt aan de vermindering van de 
overcapaciteit van de vissersvloot; (d) uit het Europees Visserijfonds (EVF) gefinancierde 
investeringen aan boord van vissersvaartuigen kunnen de vangstcapaciteit van individuele 
vaartuigen doen toenemen; (e) het EU-gegevensbestand over de vissersvloot werd niet op 
correcte wijze bijgewerkt met gegevens van de met overheidssteun gesloopte vissersvaartuigen; 
(f) de selectiecriteria voor de regelingen voor de buitenbedrijfstelling van vissersvaartuigen 
waren niet altijd voldoende doelgericht en leidden tot de sloop van vissersvaartuigen die 
nauwelijks invloed hadden op de beoogde visbestanden; (g) in de percentages overheidssteun die 
worden gehanteerd voor de buitenbedrijfstelling van vissersvaartuigen werd vaak geen rekening 
gehouden met de kosteneffectiviteit op basis van voldoende objectieve criteria; (h) sommige 
lidstaten die de "brandstofcrisisverordening" toepasten, waren er niet in geslaagd de vereiste 
afname van de capaciteit van de vissersvloot te bewerkstelligen; (i) de verslaglegging van de 
inspanningen om de overcapaciteit in de visserij te verminderen was ontoereikend.

In december 2011 gaf de Commissie zelf toe dat de buitenbedrijfstelling van vissersvaartuigen, 
die 1,7 miljard euro had gekost, een mislukking was3.

Al vóór het groenboek van de Commissie van april 2009 hadden het Franse, Tsjechische en 
Zweedse roterende voorzitterschap duurzame visserij gezamenlijk als prioriteit aangemerkt in 
hun 18-maandelijkse werkprogramma, dat in juni 2008 werd goedgekeurd. Niemand lijkt te 
beseffen dat er haast bij is.

Toen de Commissie werd gevraagd waarom zij de overcapaciteit van de vloot al sinds 1997 niet 

1 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_425_en.pdf.
2 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_en.pdf.
3 Zie punt 6: "Regelingen voor de verlening van overheidssteun voor het afbouwen van de overcapaciteit, zoals de 
sloopregeling, zijn niet doeltreffend gebleken. Hoewel sinds 1994 1,7 miljard euro aan dergelijke maatregelen is 
besteed, is de visserijcapaciteit van de meeste EU-vloten niet gedaald. In het kader van het EFMZV zal daarom geen 
sloopsteun meer worden verleend en zullen de aldus bespaarde financiële middelen worden gebruikt voor 
efficiëntere vormen van steunverlening voor duurzame visserij".

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_425_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_en.pdf
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meer had beoordeeld, antwoordde zij dat de Raad sinds 2002 een andere aanpak hanteert. In 
reactie op vijf punten en een aanbeveling van het Hof over dit onderwerp antwoordde de 
Commissie in drie regels dat het "technisch complex" is en dat niet zij, maar de visserijinstanties 
van de lidstaten over de benodigde kennis en gegevens beschikken om tot passende conclusies te 
komen.

Wat overbevissing betreft, schatte de Commissie in haar groenboek van april 2009 dat het 
bevissingspeil voor 88% van de visbestanden niet duurzaam was en dat voor 30% van deze 
bestanden de biologisch veilige grenzen werden overschreden.

Met name bij overbeviste bestanden is het een schande dat volkomen gezonde vis overboord 
wordt gegooid.

Voor "Intensivering van de dialoog met het bedrijfsleven uit de visserijsector en met andere 
organisaties die belang hebben bij het gemeenschappelijk visserijbeleid" (begrotingsonderdeel 
11 04 11) trekt de EU jaarlijks 6,25 miljoen euro uit, terwijl er de eerste vier jaar gemiddeld 
slechts 4,68 miljoen euro werd besteed. De dialoog is dus "overgebudgetteerd".

Wat de samenstelling van de speciale verslagen van de Rekenkamer in het algemeen betreft, is 
de rapporteur van mening dat het nuttiger zou zijn als naast het standpunt van de Commissie ook 
dat van de lidstaten werd opgenomen. Sommige nationale controle-instanties leveren in hun 
verslagen ook commentaar op de opmerkingen van de gecontroleerde. De Europese Rekenkamer 
zou kunnen overwegen die werkwijze over te nemen.

Helaas is er momenteel weinig toezicht op de wijze waarop gehoor wordt gegeven aan de 
aanbevelingen van de Rekenkamer. Om te beginnen zou de Werkgroep visserij die in het 
Borschette- of Justus Lipsius-gebouw in Brussel vergadert, kunnen besluiten zijn notulen 
openbaar te maken.

In dit verslag wordt onderstreept wat we allen weten over het GVB, namelijk dat het een 
regelrechte mislukking is. Sinds het GVB bestaat, heeft het gezond nationaal beleid dat de 
visbestanden in stand hield en grenzen stelde, vervangen door een duur en spilziek doe-maar-
raaksysteem waarover de Commissie geen controle heeft. De toekomstige duurzaamheid van de 
visserij kan allerminst gegarandeerd worden. De Commissie heeft geen doeltreffende 
maatregelen genomen om toezicht te houden op de situatie. Voor de rapporteur ligt de oplossing 
voor de hand: het beleid moet aan de nationale regeringen worden overgelaten. Zo niet valt te 
vrezen dat er in Europa binnen afzienbare tijd geen visserijsector van betekenis meer zal 
overblijven.
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21.6.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE VISSERIJ

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake Speciaal verslag nr. 12/2011 (kwijting 2011) - Hebben de EU-maatregelen bijgedragen tot 
de aanpassing van de capaciteit van de vissersvloten aan de beschikbare vangstmogelijkheden?
(2012/2009(DEC))

Rapporteur voor advies: Guido Milana

SUGGESTIES

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

1. constateert dat de Rekenkamer in haar verslag:

a) wijst op andere instrumenten van het gemeenschappelijke visserijbeleid als mogelijke 
manieren om de vangstcapaciteit te verminderen en, uitsluitend ter illustratie en zonder 
daarbij positieve effecten vast te stellen, de overdraagbare visserijconcessies analyseert,

b) aanbeveelt dat de lidstaten moeten voldoen aan hun verplichting om te waarborgen dat 
het gegevensbestand van de vissersvloot actueel blijft, zodat de Commissie tot een 
evenwicht tussen de vangstcapaciteit en de vangstmogelijkheden kan komen, wat 
momenteel onmogelijk is (paragraaf 77),

c) voorbijgaat aan de specifieke kenmerken van de zones en de visserijtypes, bijvoorbeeld 
het verschil tussen de kleine visserij en de industriële visserij,

d) constateert dat de afgelopen tien jaar de hoeveelheid vangsten in de Unie met meer dan 1 
miljoen ton is afgenomen,

e) van mening is dat overcapaciteit een van de redenen blijft waarom het GVB faalt in het 
waarborgen van een duurzame visserij,

f) bezwaar maakt tegen de ontoereikendheid van de door de lidstaten verstrekte informatie 
en de bijbehorende moeilijkheden bij het vaststellen van beleid dat overcapaciteit in de 
visserij kan verminderen en bij het beoordelen van de resultaten van dergelijk beleid;

2. acht het noodzakelijk dat de Commissie zo snel mogelijk een verslag opstelt met de gegevens 
inzake de bestaande overcapaciteit in de Unie, per visserijtak en per land;

3. beveelt de Commissie aan:

a) het initiatief te nemen tot de ontwikkeling van maatregelen die de overcapaciteit van de 
vissersvloot op effectieve wijze verminderen, en die bovenstaande gebreken aanpakken, 
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inclusief een betere definitie van de vangstcapaciteit en de instelling van doeltreffende 
beperkingen voor de capaciteit van de vissersvloten,

b) vast te stellen of de regeling van overheidssteun voor investeringen aan boord 
heroverwogen dient te worden gelet op de problemen bij het vermijden van investeringen 
die het vangstvermogen doen toenemen;

4. is van mening dat:

a) het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij niet voorziet in compensatie voor 
vissers die als gevolg van de sloop van vissersvaartuigen hun betrekking verliezen, noch 
voor vrouwen die de gevolgen ondervinden van het stilvallen van de activiteiten,

b) het voor de vermindering van de vloot van essentieel belang is dat een adequate 
overgangsperiode wordt ingebouwd voor het definitief uitdoven van de overheidssteun 
voor het slopen van vaartuigen, waarbij wordt voorzien in steunmaatregelen ten behoeve 
van de bemanningen en vrouwen die aan activiteiten van de vaartuigen verwante 
werkzaamheden uitvoeren;

5. is van mening dat het verslag van de Rekenkamer geen politiek oordeel of voortijdig oordeel 
dient te vellen inzake de methoden voor de distributie van vangstmogelijkheden of 
vlootbeheersplannen die worden gebruikt om de doelstellingen van het GVB te bereiken, 
waarover de wetgever dient te beslissen;

6. beveelt de lidstaten aan maatregelen te nemen om:

a) hun vissersvloten aan te passen aan de gegeven vangstmogelijkheden,

b) ervoor te zorgen dat het gegevensbestand van de visserijvloot tijdig en correct wordt 
bijgewerkt,

c) te waarborgen dat overheidssteun voor investeringen aan boord strikt wordt toegepast en 
niet leidt tot een toename van het vangstvermogen,

d) te waarborgen dat de selectiecriteria voor de regelingen voor de buitenbedrijfstelling van 
vissersvaartuigen zodanig zijn opgezet dat ze een positief effect hebben op de 
duurzaamheid van de beoogde visbestanden en dat er geen overheidssteun wordt gegeven 
aan de buitenbedrijfstelling van inactieve vissersvaartuigen;

7. is van mening dat de aanbevelingen van de Rekenkamer zo snel mogelijk moeten worden 
opgevolgd, in het bijzonder:

a) de definitie en nauwkeurige meting van de vangstcapaciteit op basis van de technische 
raadpleging over de meting van vangstcapaciteit van de FAO, alsmede

b) de goedkeuring van een reeks kwalitatieve milieucriteria voor de programma's voor 
vlootcapaciteitsbeheer,

c) de overcapaciteit in de visserij in de regelgeving van het GVB en het EFMZV moet 
worden gedefinieerd en gekwantificeerd; suggereert een mogelijke definitie van 
overcapaciteit in de visserij in termen van economische overcapaciteit waarbij elk 
individueel vissersvaartuig of elke groep vissersvaartuigen wordt beoordeeld op 
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economische levensvatbaarheid met de beschikbare vangstmogelijkheden; dit leidt tot een 
juiste bepaling van de omvang van het probleem van overcapaciteit in de visserij in de 
verschillende visserijtakken en vloten;

8. constateert dat, hoewel er geen officiële definitie van overcapaciteit bestaat, de door 
overbeviste visbestanden veroorzaakte daling van de visvangst en daling van het aantal banen 
een bewijs vormen van een feitelijke overcapaciteit; dringt er derhalve bij de Commissie op 
aan overcapaciteit te definiëren en meer relevante, robuuste maatregelen te overwegen ter 
bevordering van acties om de vangstcapaciteit in evenwicht te brengen met de 
vangstmogelijkheden;

9. is van mening dat een vermindering van de visserijinspanning nodig is om de maximale 
duurzame opbrengst te behalen:

a) beschikbaar stellen van de nodige financiering voor de correcte uitvoering van de 
meerjarenplannen voor ruimtelijke ordening en voor het bereiken van de maximale 
duurzame opbrengst (MSY),

b) verminderen van de druk op de visbestanden in de paai- en herstelgebieden, vooral 
tijdens de reproductieperiodes,

c) in de hand werken van de deelname van de marktdeelnemers in de ontwikkeling en de 
uitvoering van lokale vlootbeheersplannen, in overeenstemming met de doelstellingen 
van het GVB,

d) aanmoedigen van aanvullende alternatieve vormen van inkomsten voor de vissers ten 
einde hun leef- en werkomstandigheden te verbeteren en de duurzaamheid van 
hulpbronnen te waarborgen,

e) aanmoedigen van een specifieke financiering voor het gebruik van selectiever en 
milieuvriendelijker vistuig, met name in het kader van specifieke hulpprogramma's voor 
ambachtelijke visserij en traditionele en kleinschalige aquacultuur, inclusief de vangst 
van schelpdieren en mosselen in de natuur,

f) verzamelen van gegevens, waarvoor de financiële bijdrage van de EU dient te worden 
verhoogd,

g) plannen van sloopwerkzaamheden per gebied,

h) verbeteren van de controles en eerbiedigen van de geldende maxima voor de capaciteit;

10. dringt er bij de Commissie op aan doeltreffende maxima voor de capaciteit van de 
vissersvloot in te stellen;

11. acht het noodzakelijk het GVB te hervormen middels een regionalisering van de toepassing 
ervan en het beheer van de hierin opgenomen programma's en maatregelen;

12. dringt er bij de Commissie op aan toe te zien op de verplichting van de lidstaten om hun 
gegevensbestand van de vissersvloot op correcte wijze bij te werken en om de verplichting 
op te leggen verslag uit te brengen over hun inspanningen om de vangstcapaciteit en 
vangstmogelijkheden in evenwicht te brengen.
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