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Resolutie van het Europees Parlement over de crisis in de Europese visserijsector als gevolg 
van de gestegen olieprijzen

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

A. overwegende dat energie een belangrijke factor is van de operationele kosten in de 
visserijsector en dat daarom de kosten voor de visserij in sterke mate afhankelijk zijn van de 
olieprijs,

B. overwegende dat de recente stijging van de olieprijzen de economische levensvatbaarheid 
van de visserijsector aantast en veel vissers zich bezorgd afvragen hoe zij deze extra kosten 
moeten opvangen, overwegende dat de stijgende olieprijzen rechtstreeks het inkomen van de 
vissers aantasten,

C. overwegende dat de inkomens en lonen van de mensen in de visindustrie onzeker zijn als 
gevolg van verschillende factoren zoals het onregelmatige karakter van de visserij, de 
gebezigde verhandelingsmethoden en de prijsvorming bij verkoop van de eerste vangst, wat 
het in stand houden van bepaalde vormen van nationale en Europese overheidssteun 
noodzakelijk maakt,

D. overwegende dat de financiële en economische crisis met name de industriële sectoren en de 
kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) treft en de activiteit en de werkgelegenheid in 
de primaire en secundaire sector in gevaar brengt,

E. overwegende dat de Commissie in het verleden reeds tijdelijke noodmaatregelen heeft 
getroffen om tegemoet te komen aan de problemen waar de visserijsector mee te maken heeft 
in verband met de stijgende brandstofprijzen,

F. overwegende dat de prijs van visserij- en aquacultuurproducten bepaald wordt door het 
evenwicht tussen vraag en aanbod, en dat de producenten, wegens de grote afhankelijkheid 
van de Europese Unie van importen uit derde landen (60%) voor de voorziening van haar 
eigen markt, maar weinig - of zelfs in het geheel geen - invloed hebben op het niveau van de 
prijzen voor visserijproducten,

G. overwegende dat de Commissie de lidstaten heeft gemachtigd om de minimis-steun aan 
visserijondernemingen te verlenen over een periode van drie jaar, en tot een plafond van 
30 000 EUR, per begunstigde,

1. spreekt zijn bezorgdheid uit over de moeilijke economische situatie waar veel Europese 
vissers mee te maken hebben en die nog is verergerd door de sterke stijging van de 
brandstofprijzen; betuigt zijn steun aan de vissers in de EU en verzoekt de Commissie en de 
Raad om gepaste maatregelen te nemen om de vissers bij hun activiteiten tegemoet te komen;
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2. verzoekt de Commissie noodmaatregelen te nemen om de moeilijke economische situatie van 
de Europese vissers te verlichten, mede rekening houdend met de financiële problemen waar 
een aantal landen momenteel mee te maken hebben;

3. vraagt de Commissie om het plafond van de de minimis-steun te verhogen van 30.000 tot 
60.000 euro per onderneming voor een overgangsperiode van drie jaar, en er tegelijkertijd op 
toe te zien dat het milieu en de sociale duurzaamheid niet worden ondergraven en de 
mededinging tussen de lidstaten niet wordt verstoord;

4. onderstreept de noodzaak alle mogelijkheden en financiële marges in de 
Gemeenschapsbegroting voor het jaar 2006 te benutten voor de financiering van 
uitzonderlijke steunmaatregelen om de sector in staat te stellen de moeilijkheden als gevolg 
van de stijgende brandstofprijzen te doorstaan totdat andere maatregelen zullen zijn 
genomen;

5. dringt aan op invoering van mechanismen die de verkoopprijs van de eerste vangsten kan 
verhogen en een billijke en juiste verdeling van de waardetoevoeging over de gehele 
productieketen in de visserijsector kan bewerkstelligen, zodanig dat de prijzen in de 
productiefase omhoog gaan en de prijzen voor de eindverbruiker zo laag mogelijk blijven;

6. houdt eraan vast dat het Europees Visserijfonds (EVF) subsidie moet blijven verlenen voor 
verbetering van de selectiviteit van vistuig en vervanging van motoren uit overwegingen van 
veiligheid, milieubescherming en/of van brandstofbesparing – vooral voor de met name voor 
de kleine kustvisserij en de ambachtelijke visserij; verzoekt de Commissie een plan voor de 
middellange en lange termijn op te stellen gericht op het verbeteren van de 
brandstofefficiëntie in de visserijsector (waaronder ook de aquacultuur); roept de Commissie 
bovendien op om in haar komende voorstellen voor de hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en in het bijzonder in de verordening voor de hervorming 
van het EVF passende maatregelen op te nemen ter verbetering van de brandstofefficiëntie in 
de sector visserij en aquacultuur;

7. verzoekt de Commissie om een voorstel te doen voor een actieplan voor kustgebieden en 
eilanden met een actieve visserijsector; 

8. verzoekt de Commissie dringend met voorstellen te komen voor investeringen in nieuwe 
technologie, zowel op Europees als op nationaal niveau, met het oog op een betere energie-
efficiëntie van vissersvaartuigen, en de vissers zo minder afhankelijk te maken van fossiele 
brandstoffen,

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.


