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Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 

Het voorstel voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) 
(COM(2011)0804), dat het huidige Europees Visserijfonds (EVF) zal vervangen, is een 
essentieel onderdeel van het pakket voor de hervorming van het GVB. De voorgestelde 
verordening zal 6,567 miljoen euro beschikbaar maken ter ondersteuning van: 1) de 
ontwikkeling van visserij, aquacultuur en visserijzones, 2) toezicht en handhaving, 3) 
gegevensvergaring, 4) het geïntegreerd maritiem beleid en 5) de ontwikkeling van technische en 
administratieve middelen om de tenuitvoerlegging van het GVB te ondersteunen.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid ondergaat momenteel een bijzonder noodzakelijke 
hervorming en het EFMZV moet zo ontworpen worden dat het het GVB ondersteunt, om zo een 
duurzame visserij te verzekeren. De hervorming van het GVB en het daaraan gekoppelde 
financieringsinstrument biedt een uitgelezen kans om subsidies die bijdragen tot overbevissing 
weg te werken en ze aan te wenden om de overgang naar echt duurzame visserij te ondersteunen 
en bij te dragen tot het tot stand brengen van gezonde mariene ecosystemen.

De visgronden van Europa behoorden ooit tot de productiefste ter wereld, maar dertig jaar 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) hebben geleid tot een ernstige uitputting van de 
visbestanden, een achteruitgang van de ecosystemen en schade aan soorten, habitats en gebieden 
(63% van de geraamde bestanden in de Atlantische Oceaan is overbevist, 82% van de geraamde 
bestanden in de Middellandse zee en 4 van de 6 geraamde bestanden in de Oostzee). De 
Europese Commissie heeft erkend dat overcapaciteit een van de belangrijkste factoren is die 
leiden tot overbevissing en zij erkent dat subsidies hebben bijgedragen tot dit onevenwicht, 
doordat het teveel aan visserijcapaciteit kunstmatig in stand gehouden werd. Het verslag van de 
Rekenkamer van 2011 bevestigt dit en stelt dat de overcapaciteit van de vloot leidt tot de 
uitputting van de visbestanden en de gezondheid van onze zeeën en de leefbaarheid van de 
visserijgemeenschappen in gevaar brengt.

Het voorstel combineert financiële middelen voor maatregelen op het vlak van visserij en 
aquacultuur met toezicht en handhaving, gegevensvergaring en het geïntegreerd maritiem beleid. 
De integratie van deze voordien afzonderlijke financieringslijnen in een financieringsinstrument 
kan de administratie vereenvoudigen via gezamenlijke voorschriften en procedures en kan 
bijdragen tot een meer doeltreffende en doelmatige toewijzing van de beschikbare middelen.

Het voorstel is erop gericht te verzekeren dat financiering enkel beschikbaar gesteld wordt voor 
lidstaten die voldoen aan de doelstellingen en voorschriften van het GVB, in het bijzonder de 
controleverplichtingen, de IOO-verordening en de verplichtingen inzake gegevensvergaring, en 
voorziet in financiering voor marktdeelnemers voor zover zij het GVB naleven. Het voorstel 
bevat een groot aantal maatregelen die kunnen bijdragen tot een duurzamere visserijsector in de 
EU, zoals maatregelen voor het bevorderen van menselijk kapitaal en sociale dialoog, het 
faciliteren van diversificatie en het scheppen van banen, en voor het uitwerken en beheren van 
plaatselijke bottom-upinitiatieven om visserijzones, plaatselijke ontwikkelingsstrategieën en 
plaatselijke partnerschappen ten ondersteunen.

Het voorstel omvat tevens maatregelen ter ondersteuning van de biodiversiteit, met inbegrip van 
het beheer, het herstel en de bewaking van Natura 2000-gebieden en mariene beschermde 
gebieden. Het voorstel bepaalt dat er geen steun geboden wordt voor de aanleg van nieuwe 
havens, nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe visafslagen, noch voor het vervangen van vistuig, 
wat een stap in de goede richting is om visserijsubsidies los te koppelen van overcapaciteit. Tot 
slot bevat het voorstel bepalingen die de transparantie en de informatie aan de bevolking zouden 
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versterken, de vergaring en overdracht van gegevens zouden verbeteren, evenals toezicht en 
handhaving, hoewel zij niet afgestemd zijn op regionale/plaatselijke randvoorwaarden.

Het voorstel zorgt echter niet voor de noodzakelijke verschuiving om te verzekeren dat 
overheidssteun uitsluitend gebruikt wordt om duurzame visserij te garanderen. Het leeuwendeel 
van de beschikbare financiering zou namelijk opnieuw toegewezen kunnen worden aan 
maatregelen die vaak slechts een handvol individuele marktdeelnemers ten goede komen in 
plaats van de volledige visserijsector of de maatschappij in haar geheel. Er wordt slechts in 
beperkte mate aandacht besteed aan ambachtelijke, kleinschalige kustvisserij en aan een 
verschuiving naar een op ecosystemen gebaseerde benadering.

In het voorstel wordt financiering die bijdraagt tot de instandhouding van bestaande 
overcapaciteit niet aan en zou financiering voor vloten, vaartuigen en uitrusting moeten koppelen 
aan voorwaarden, na een toereikende beoordeling van de visserijcapaciteit in verhouding tot de 
beschikbare vangstmogelijkheden. Het voorstel omvat tevens steun voor het oprichten van 
stelsels voor overdraagbare visserijconcessies, terwijl veel belanghebbenden en lidstaten gekant 
zijn tegen verplichte overdraagbare visserijconcessies als enige oplossing. Steun voor het 
uitwerken van stelsels voor het beheer van visserijtoewijzingen zou altijd gericht moeten zijn op 
stelsels die worden aangestuurd of medebeheerd door belanghebbenden en die specifiek zijn 
voor elke visserijtak.

De steun voor investeringen aan boord of in havens om zo de bijvangst van commerciële 
bestanden en het op de markt brengen ervan zo goed mogelijk te benutten, zal de gewenste 
impact van een verplichting tot aanlanden en tot een meer gerichte, selectieve en duurzame 
visserij ondermijnen. Er dient financiering beschikbaar te worden gesteld om de visserijsterfte 
voor bijvangst te beperken, bijvoorbeeld via onderzoek naar selectief, milieuvriendelijk 
vistuig/visserijpraktijken, en niet voor het op de markt brengen van bijvangst.

Het voorstel omvat tot slot een aantal maatregelen die aquacultuur zonder onderscheid zullen 
bevorderen en ontwikkelen, zonder rekening te houden met milieu- en sociale overwegingen.


