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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; wijst erop dat een verhoging van de middelen voor 
visserij en aquacultuur nodig is om de houdbaarheid ervan te waarborgen; is van 
mening dat de begroting voor deze sector volledig ten dienste moet 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;

3. benadrukt het feit dat het belangrijk is de economische en sociale schade als gevolg van 
de COVID-19-pandemie, die de hele Europese visserij- en aquacultuursector zwaar 
heeft getroffen, te herstellen; is van mening dat de ernstige gezondheidssituatie en de 
economische gevolgen daarvan uitzonderlijke en onmiddellijk beschikbare financiële 
middelen vereisen;

4. 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 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;

5. is tevreden met het feit dat de Commissie snel en ambitieus op de economische crisis 
heeft gereageerd door op 27 mei 2020 een aanzienlijk 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 het feit dat deze stijging zich nog steeds 
onder het standpunt van het Parlement bevindt; 

6. 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;

7. benadrukt het feit dat visserijcontrole belangrijk is; is van mening dat deze een prioriteit 
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moet blijven in de financiering van het visserijbeleid van de EU;

8. herhaalt dat het Europees Bureau voor visserijcontrole extra 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;

9. 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;

10. benadrukt het feit dat een van de prioriteiten van de Europese visserijsector 
generatievernieuwing is; is van mening dat de lidstaten moeten zorgen 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.


