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Inleiding

Met uitzondering van visserijonderzoek worden alle activiteiten op het gebied van maritieme 
zaken en visserij volledig uitgevoerd in het kader van rubriek 2 “Bescherming en beheer van 
natuurlijke hulpbronnen”. Er zijn twee hoofdinstrumenten: a) het Europees Visserijfonds 
(EVF) en b) het zogenoemde ‘tweede instrument’, dat alle andere maatregelen op het gebied 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) omvat, met inbegrip van internationale 
visserij en zeerecht. Een voorbereidende actie en een modelproject voor de start van de 
tenuitvoerlegging van het Europees maritiem beleid vervolledigen het plaatje voor wat betreft 
het VOB 2009.

Voor het EVF stelt de Commissie 631,7 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 561,1 
miljoen euro aan betalingskredieten voor, wat neerkomt op een toename van respectievelijk 
3,1 % en 24,5 % ten opzichte van de begroting 2008. De naar verhouding sterke verhoging 
van de betalingen valt voornamelijk te verklaren door het feit dat de begroting 2008 
gekenmerkt was door een lager betalingsniveau, aangezien alle voorschotten reeds in de 
begroting 2007 werden opgenomen. In het VOB 2009 hebben de voorgestelde 
betalingskredieten betrekking op de nieuwe EVF-programma’s voor de periode 2007-2013 en 
de vereffening van betalingsachterstanden van de begrotingslijnen die deel uitmaakten van de 
programma’s van de structuurfondsen 2000-2006 (afwikkeling van het 
Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV)).

Voor het GVB wordt in totaal 297,8 miljoen euro aan vastleggingen en 269,3 miljoen aan 
betalingen voorgesteld. In vergelijking met 2008 betekent dit een daling van respectievelijk 
6% en 11 %. Dit is een gevolg van de inspanningen van de Commissie om de 
begrotingstoewijzingen aan te passen aan de daadwerkelijke uitvoering in de afgelopen paar 
jaar. Bij deze bedragen moet nog 5,7 miljoen euro worden opgeteld voor het Communautair 
Bureau voor visserijcontrole (CFCA). In vergelijking met 2008 betekent dit een daling van 
gemiddeld 23% voor alle titels van het CFCA

De uitgaven voor internationale activiteiten (194,3 miljoen aan vastleggingen en betalingen) 
dalen met 8 % in vergelijking met 2008. Deze daling is voornamelijk te wijten aan in de loop 
van onderhandelingen herziene en aangepaste bedragen voor verschillende 
partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied met derde landen en lagere behoeften met 
betrekking tot niet-verplichte bijdragen aan internationale visserijorganisaties. De gevraagde 
kredieten zijn voor het merendeel bedoeld om geldende visserijovereenkomsten te 
financieren. Voor de vernieuwing van sommige bestaande visserijovereenkomsten die 
binnenkort aflopen, en voor sommige nieuwe overeenkomsten die zich nog in de 
onderhandelingsfase bevinden, is een bedrag van 29 miljoen euro in de reserve opgenomen. 
Het resterende bedrag is bedoeld om de participatie van de Gemeenschap in een toenemend 
aantal internationale en regionale visserijorganisaties te waarborgen en om daarmee verband 
houdende voorbereidende werkzaamheden te financieren.

Opmerkingen

Het totale bedrag van in het VOB 2009 aan visserij toegekende kredieten ligt op hetzelfde 
niveau als in het vorige begrotingsjaar, wat als negatieve ontwikkeling moet worden 
beschouwd, aangezien de vroegere begrotingen slechts in een minimum voorzagen dat 
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noodzakelijk is opdat de publieke autoriteiten de nodige maatregelen kunnen uitvoeren om 
een samenhangend communautair beleid op het gebied van visserij en maritieme zaken ten 
uitvoer te kunnen leggen.

Voor de visserij-industrie wordt de bestaande druk als gevolg van de overcapaciteit van de 
vissersvloot en uitgedunde visbestanden verhevigd door de toenemende externe economische 
druk door stijgende brandstofprijzen. In de visserijsector maken de brandstofprijzen, bij het 
huidige prijsniveau, naar schatting 30% uit van de waarde van de visvangsten in de EU. Bij de 
zwaarst getroffen exploitanten, met name trawlvissers, kunnen de brandstofkosten zelfs 
oplopen tot 50% van de inkomsten. Daarentegen zijn de visprijzen in de afgelopen jaren 
gestagneerd of zelfs gedaald, waardoor de sector substantiële verliezen heeft geleden en de 
vissers in het algemeen met ernstige sociale problemen te kampen hebben.

Hoewel de Commissie voorstelt om de visserijsector met het oog op de huidige macro-
economische situatie te herstructureren, zijn er concrete maatregelen nodig om het 
voortbestaan van de meest kwetsbare segmenten van de Europese vissersvloot te garanderen 
en de economische en sociale gevolgen op te vangen. In deze context dienen dringend 
aanvullende middelen te worden uitgetrokken voor de steun aan vissers tijdens de 
herstructurering van de sector en voor de uitzonderlijk hoge brandstofprijzen.

Het GVB moet voor deze steun zorgen in de vorm van een verhoging van kredieten en 
betalingen, nieuwe sociale maatregelen of andere buitengewoon maatregelen die erop zijn 
gericht de vissersvloot te herstructureren, de brandstofprijzen en de afhankelijkheid van 
brandstoffen te reduceren, de sociale ondersteuning van de vissers te versterken, de sector 
milieuvriendelijker te maken en te garanderen dat vissers een eerlijke prijs voor hun vangsten 
krijgen. De rapporteur is van mening dat dergelijke buitengewone maatregelen ook tot meer 
innovatie in de sector dienen te leiden en de vissers in staat dienen te stellen zich aan te 
passen aan de herstructurering van de sector, en dat dergelijke maatregelen in deze
uitzonderlijke tijden absoluut essentieel zijn. 

In het VOB 2009 van de Commissie is het artikel dat bedoeld is voor de cofinanciering van 
controlemaatregelen van de lidstaten met 3,1 % verminderd, waarvoor zij als reden aangeeft 
dat dit artikel in het vorige begrotingsjaar niet volledig werd gebruikt en dat in 2008 
bijzondere programma’s voor technische ondersteuning worden uitgevoerd.

Deze vermindering zou in de toekomst als excuus kunnen dienen voor slecht beheer door 
landen die niet genoeg middelen ter beschikking stellen om de visserijcontroles te versterken. 
De bevoegdheid daartoe wordt door hen angstvallig verdedigd, terwijl zij zich tegelijkertijd 
weinig gelegen laten liggen aan de behoorlijke uitvoering van de taken waartoe zij wettelijk 
zijn verplicht. Bovendien is die vermindering niet in overeenstemming met speciaal verslag 
nr. 7/2007 van de Rekenkamer1, waarin deze beklemtoont dat de lidstaten instrumenten 
dienen te ontwikkelen voor de analyse, programmering en follow-up van hun 
inspectieactiviteiten om ervoor te zorgen dat de algehele controledruk toereikend is en de 
middelen optimaal worden ingezet.

                                               
1 Speciaal verslag nr. 7/2007 over de controle-, inspectie- en sanctiesystemen betreffende de voorschriften in 
verband met de instandhouding van de communautaire visbestanden (PB C 317 van 28.12.2007).
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Gezien hun specifieke kenmerken moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
ultraperifere regio’s, teneinde de grote nadelen op te vangen die uit hun geïsoleerde positie en 
natuurlijke omstandigheden voortvloeien. De Raad heeft een financieel steunmechanisme 
voor 2008 goedgekeurd met een volume van 15 miljoen euro, dat niet overeenkomt met het 
bedrag van 17 miljoen euro dat door het Europees Parlement werd bepleit. Dit budget dient 
vanzelfsprekend weer tot het oorspronkelijke bedrag te worden verhoogd. Het huidige 
wettelijke kader moet ook aan een dergelijke verhoging worden aangepast.

Het maritiem beleid vormt een van de strategische doelstellingen van de Unie. Het is de
bedoeling dat de verschillende initiatieven op het gebied van maritiem vervoer, toerisme, 
visserij, het milieu, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en onderzoek en ontwikkeling 
convergeren en dat een multipliereffect ontstaat ten behoeve van de ontwikkeling van een 
maritiem beleid van de Europese Unie.

De weg moet worden bereid voor de ontwikkeling van dit nieuwe geïntegreerde beleid voor 
het mariene milieu concrete, wat betekent dat financieringsmiddelen voor voorbereidende 
initiatieven beschikbaar moeten zijn om de voorbereidende actie en het modelproject inzake
netwerkvorming voort te kunnen zetten. Het is dan ook volledig gepast dat de betreffende 
posten zijn opgenomen in de begroting 2009, zodat deze initiatieven in dat jaar voortgang 
kunnen vinden.

De rapporteur geeft in dit verband uiting aan zijn bezorgdheid dat de ontwikkeling van een 
nieuw maritiem beleid van de Unie ten koste zou kunnen gaan van de bestaande prioritaire 
gebieden van het GVB voor zover het van invloed is op de daarvoor uitgetrokken 
begrotingsmiddelen. Het bedrag van 6 miljoen euro dat voor het tweede uitvoeringsjaar van 
de voorbereidende actie (4,1 miljoen euro) en het modelproject (1,9 miljoen euro) is 
vrijgemaakt, volstaat niet om alle aspecten van de lancering van een nieuw maritiem beleid 
van de Unie te dekken. In de toekomst is hiervoor een adequate financiering uit meer dan één 
begrotingslijn nodig.

SUGGESTIES

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

1. verwelkomt de voorstellen voor de begroting van het beleid op het gebied van visserij en 
maritieme zaken in 2009, ondanks het feit dat de in de vooruitzichten 2007-2013 
toegewezen middelen onvoldoende zijn om te voorzien in de behoeften van de 
visserijsector in een tijd van permanente crisis in de sector, die wordt gekenmerkt door
stijgende kosten, vooral voor brandstof, kleinere vangsten en lagere inkomsten;

2. verzoekt de Commissie om, in overeenstemming met deze resolutie, voorstellen in te 
dienen voor spoedmaatregelen die erop zijn gericht het voortbestaan van de vissers en de 
meest kwetsbare segmenten van de Europese vissersvloot te waarborgen;

3. is verheugd over het feit dat de financiering van de voorbereidende actie inzake het 
maritiem beleid en het modelproject inzake de vorming van netwerken en beste praktijken 
in het maritiem beleid in de begroting 2009 wordt voortgezet, zodat deze initiatieven in 
2009 voortgang kunnen vinden;
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4. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de besnoeiing van de toewijzingen voor de 
cofinanciering van door de lidstaten uitgevoerde controlemaatregelen; is van oordeel dat 
het GVB alleen naar behoren ten uitvoer kan worden gelegd op basis van een volledige 
ondersteuning van de visserijcontroles door de lidstaten;

5. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het feit dat het nieuwe maritieme beleid van de 
Europese Unie ten koste zou kunnen gaan van de bestaande prioritaire gebieden van het 
GVB voor zover het van invloed is op de daarvoor uitgetrokken begrotingsmiddelen; is 
van oordeel dat de voorgestelde middelen niet volstaan om alle aspecten van de lancering 
van een nieuw maritiem beleid van de Europese Unie te dekken en dat hiervoor in de 
toekomst een adequate financiering uit meer dan één begrotingslijn nodig is.
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