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SUGGESTIES

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

1. herinnert aan de economische, sociale en milieudimensie van visserij, aquacultuur en 
maritieme aangelegenheden; onderstreept het feit dat zij een sleutelrol spelen in de 
ontwikkeling van de blauwe economie en een actieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling en dynamiek van kustgebieden;

2. dringt erop aan dat de EU-begroting voor 2021 toereikende vastleggings- en 
betalingskredieten omvat om te voorzien in de financieringsbehoeften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, onder meer in verband met het bereiken van een 
maximale duurzame opbrengst en de aanlandingsverplichting, en om het hoofd te 
bieden aan de uitdagingen waarmee de sector kampt, zoals de brexit en 
generatievernieuwing; wijst erop dat een verhoging van de middelen voor de visserij en 
de aquacultuur nodig is om de houdbaarheid van deze sectoren op lange termijn te 
waarborgen, alsook voor de bescherming en het herstel van mariene ecosystemen; is 
van mening dat de begroting en beleidsmaatregelen voor deze sectoren volledig ten 
dienste moeten staan van de nieuwe doelstellingen van de Unie, met name degene die 
zijn vastgesteld in de Green Deal, de nieuwe industriestrategie, de “van boer tot bord”-
strategie en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030; is van mening dat de 
verwezenlijking van deze doelstellingen gepaard moet gaan met een visserijsector die 
concurrerend is en stelt dat alle voorstellen met het oog daarop moeten worden 
onderworpen aan een effectbeoordeling voor de visserijsector;

3. beklemtoont dat 2021 een cruciaal jaar zal zijn om de doelstellingen van de Green Deal 
tot gelding te brengen in de visserijsector en dat alleen al hierom een aanzienlijke 
verhoging van de aan het EFMZV toegewezen begroting voor dat jaar nodig is; 
herinnert eraan dat ook de onzekerheden in verband met de COVID-19-crisis meer 
financiële middelen vereisen; betreurt derhalve het gebrek aan ambitie in het voorstel 
van de Commissie en in het standpunt van de Raad wat de aan het EFMZV toegewezen 
begroting voor 2021 betreft; verzoekt de Commissie en de Raad met al deze factoren 
rekening te houden en het ambitieniveau van hun standpunt aanzienlijk naar boven bij te 
stellen;

4. benadrukt dat het belangrijk is de economische en maatschappelijke schade als gevolg 
van de COVID-19-pandemie, die de hele Europese visserij- en aquacultuursector zwaar 
heeft getroffen, en wel in de hele toeleveringsketen van vis en zeevruchten, met 
inbegrip van verwerkers, detailhandelaren en distributeurs, te herstellen; is van mening 
dat de ernstige gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan vragen om een nieuw 
“steunpakket” ter aanvulling van eerdere steun waarbij uitzonderlijke en onmiddellijk 
beschikbare financiële middelen worden aangewend, aangezien de pandemie en de 
economische en sociale gevolgen daarvan blijven voortduren;

5. wijst erop dat de visserijsector, en met name kleinschalige kustvisserijvaartuigen, op het 
hoogtepunt van de lockdown als gevolg van de COVID-19-pandemie is doorgegaan met 
de regelmatige levering aan lokale markten, waardoor de burgers van de Unie toegang 
hadden tot gezonde voedingsmiddelen uit de zee, met name in geïsoleerde kustgebieden 
en regio’s waar de toeleveringsketens werden gehinderd door logistieke beperkingen;
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6. is tevreden met de maatregelen die het Parlement en de Raad hebben genomen om 
Verordening (EU) nr. 508/2014 en Verordening (EU) nr. 1379/2013 te wijzigen wat 
betreft specifieke maatregelen om de economische en sociale gevolgen van de 
COVID-19-uitbraak in de visserij- en aquacultuursector te beperken; acht het nodig dat 
de Commissie de ontwikkeling van de gezondheids- en economische situatie in 
real time beoordeelt en in voorkomend geval de verlenging van deze maatregelen na 
31 december 2020 in overweging neemt, als de pandemie voortduurt; acht het 
noodzakelijk dat de Commissie een systeem opzet voor monitoring van deze 
maatregelen om een correct en tijdig gebruik van de middelen te waarborgen en 
mogelijke toegangsbelemmeringen te voorkomen;

7. is tevreden met het feit dat de Commissie snel en ambitieus op de economische crisis 
heeft gereageerd door op 27 mei 2020 een ingrijpend economisch herstelplan voor te 
stellen; is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de begroting van het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), alsmede aquacultuur, in de 
periode 2021-2027 te verhogen met 530 miljoen EUR ten opzichte van haar 
oorspronkelijke voorstel; benadrukt evenwel dat de begroting na deze stijging nog altijd 
onder het door het Parlement nagestreefde bedrag ligt; betreurt het standpunt van de 
Europese Raad van 21 juli 2020, waarin 32 miljoen EUR minder aan het EFMZV wordt 
toegewezen voor de periode 2021-2027 dan in het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie;

8. betreurt dat het steeds waarschijnlijker lijkt te worden dat er aan het einde van de 
overgangsperiode geen overeenkomst wordt bereikt tussen de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk, onder meer op het gebied van visserij; onderstreept dat de 
visserijsector van de EU financieel moet worden ondersteund om de ernstige 
maatschappelijke en economische gevolgen van een dergelijk scenario het hoofd te 
kunnen bieden; neemt nota van het voorstel van de Europese Raad om een 
brexitaanpassingsreserve in te stellen ten behoeve van de lidstaten en sectoren die het 
zwaarst worden getroffen door de brexit; is van oordeel dat een toereikend deel van dit 
fonds moet worden gereserveerd voor visserijgerelateerde steun; is evenwel van mening 
dat de oprichting van een dergelijk fonds in geen geval een verlaging van de aan het 
EFMZV toegewezen begroting mag rechtvaardigen;

9. betreurt het feit dat het uitvoeringsniveau van het EFMZV voor de periode 2014-2020 
zes jaar na de goedkeuring ervan nog steeds onvoldoende is, met een 
begrotingsuitvoering die momenteel slechts 35 % bedraagt; benadrukt het feit dat dit 
lage cijfer deels te wijten is aan de bureaucratische belemmeringen op nationaal en 
Europees niveau;

10. verzoekt de Commissie de lidstaten alle nodige bijstand te verlenen om het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) zo eenvoudig en doeltreffend 
mogelijk te gebruiken;

11. benadrukt het belang van toereikende financiële middelen voor de verzameling, het 
beheer, het gebruik en de uitwisseling van gegevens in de visserijsector;

12. benadrukt dat er meer moet worden geïnvesteerd in selectiever vistuig met behulp van 
meer onderzoek en ontwikkeling en door vissers financieel te ondersteunen bij 
investeringen in nieuw selectief vistuig;
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13. benadrukt dat bij de planning van de begroting een toereikend financieringsniveau 
voor de kleinschalige kustvisserij moet worden gehandhaafd;

14. benadrukt het feit dat visserijcontrole belangrijk is; is van mening dat deze een prioriteit 
moet blijven in de financiering van het visserijbeleid van de EU, vooral nu dat naar 
verwachting binnenkort nieuwe regels voor de harmonisering en verbetering van het 
visserijcontrolesysteem in de Unie zullen worden goedgekeurd;

15. herhaalt dat het Europees Bureau voor visserijcontrole aanvullende financiële en 
materiële middelen moet krijgen om zijn taken naar behoren en volledig te kunnen 
uitvoeren en om de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame visserij te 
waarborgen, onder meer door middel van digitalisering en aanpassing aan nieuwe 
technologieën, alsook met behulp van investeringen in en ontwikkeling van de controle- 
en inspectietechnieken en de bijstand aan de Commissie, de lidstaten en specifieke 
instellingen, rekening houdend met de herziening van de verordening inzake 
visserijcontrole waarover momenteel wordt onderhandeld;

16. is van mening dat het beleid dat de laatste jaren gevoerd is inzake een algemene 
vermindering van het aantal personeelsleden van de EU-agentschappen, moet worden 
beoordeeld; herinnert eraan dat het uitvoeringspercentage van de begroting van het 
Europees Bureau voor visserijcontrole meer dan 99 % bedraagt;

17. benadrukt dat het volgende EFMZV moet worden gebruikt om de normen voor 
dierenwelzijn in de visserij en de aquacultuur verder te verbeteren, naar aanleiding van 
het speciale Eurobarometer-verslag 442 over de houding van Europeanen ten aanzien 
van dierenwelzijn;

18. benadrukt het feit dat een van de prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat de lidstaten moeten zorgen voor de 
financiering van maatregelen ter bevordering van de veiligheid en aantrekkelijkere 
werk- en leefomstandigheden aan boord van visserijvaartuigen en voor de uitvoering 
van specifieke programma’s ter facilitering van de toegang van jongeren tot beroepen in 
de visserij en ter bevordering van de diversiteit van de profielen en de inclusie van 
ondervertegenwoordigde groepen, met name vrouwen, op basis van het EFMZV en de 
Europese structuurfondsen; beklemtoont in dit verband dat het belangrijk is meer 
vrouwen voor de verschillende beroepscategorieën aan te trekken en de werkzaamheden 
die vrouwen momenteel uitvoeren zichtbaarder te maken;

19. onderstreept dat aanzienlijke steun moet worden verleend aan Europese ultraperifere 
gebieden en achtergestelde kustgebieden.
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