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SUGGESTIES

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

1. neemt kennis van de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad 
en de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Unie over het begrotingsjaar 2017; 
neemt tevens kennis van het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 2017;

2. uit zijn genoegen over het feit dat de uitvoering van begrotingstitel 11 tot tevredenheid 
stemde, met een uitvoeringspercentage van 99,7 % voor vastleggingskredieten en 99,9 % voor 
betalingskredieten; stelt vast dat het in het jaarlijks activiteitenverslag 2016 van DG MARE 
genoemde uitvoeringspercentage verbeterd moet worden;

3. dringt er bij de Rekenkamer op aan in haar volgende verslagen het foutenpercentage 
voor de visserij niet samen met die voor milieu, plattelandsontwikkeling en gezondheid te 
presenteren, maar afzonderlijk; door de samenvoeging van sectoren is het immers niet 
mogelijk om het foutenpercentage voor het visserijbeleid te zien; constateert dat het 
activiteitengebied maritieme zaken en visserij in het jaarverslag van de Rekenkamer
onvoldoende gedetailleerd is, waardoor het moeilijk is het financieel beheer op dit gebied 
correct te beoordelen; is van oordeel dat, ter wille van de transparantie, het jaarverslag van de 
Rekenkamer in de toekomst een onderverdeling zou moeten hebben voor de cijfers 
betreffende DG MARE;

4. stelt vast dat in het speciaal verslag van de Rekenkamer 8/2017 over de visserijcontrole 
wordt vastgesteld dat er sprake is van lacunes bij de opzet en uitvoering van projecten en bij 
de invoering van beheers- en controlesystemen;

5. neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer over het feit dat de gegevens over 
visserijactiviteiten die zijn verzameld in het kader van de controleverordening niet volledig en 
betrouwbaar genoeg waren, met name wat betreft vaartuigen van minder dan 12 meter lengte. 
De vangstgegevens waren onvolledig en vaak onjuist ingevoerd in de databases van de 
lidstaten. Er waren ook aanzienlijke verschillen tussen de opgegeven aanlandingen van vis en 
de daaropvolgende registratie van de eerste verkoop;

6. stelt vast dat DG MARE zijn taak van toezichthouder in gedeeld beheer uitvoert; wijst 
erop dat het de taak van de Commissie is om na te gaan wat de invloed van de 
controleverordening op het GVB is en de toepassing van de regels door de lidstaten te 
controleren. Of het controlebeleid succes heeft, hangt af van de medewerking van en het 
beheer door de lidstaten;

7. benadrukt dat het uitvoeringspercentage van het EFMZV voor de periode 2014-2020 vier 
jaar na de goedkeuring van het fonds op 15 mei 2014 te wensen overlaat, aangezien in 
oktober 2018 slechts 6,8 % van de onder gedeeld beheer beschikbare 5,7 miljard EUR was 
besteed;

8. stelt voor de Commissie kwijting te verlenen voor de uitgaven op het gebied van 
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maritieme zaken en visserij voor het begrotingsjaar 2017.
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