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BEKNOPTE MOTIVERING

Voorgesteld wordt de instelling van een Europees Visserijfonds (EVF) voor de periode 2007-
2013, ter vervanging van het huidige Financieel Instrument voor de Oriëntatie van de Visserij 
(FIOV). De EU zal in de periode 2007-2013 jaarlijks ongeveer 0,7 miljard euro in het EVF 
storten, waarvan drie kwart zal worden toegewezen aan de regio's met de grootste achterstand.

Met het voorstel worden de financiële middelen van de EU voor de visserijsector aangepast 
aan de lopende hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), waarover de 
Raad in december 2002 overeenstemming heeft bereikt. Het nieuwe fonds moet de 
doorvoering van de grote veranderingen in het kader van deze hervorming faciliteren, zoals 
een vermindering van de visserij-inspanning met het oog op het herstel van de visbestanden 
en het diversifiëren van de economische bedrijvigheid in gebieden met visserij.

Voor het Europees Visserijfonds zal de nieuwe benadering van de steunverlening door de EU 
gelden, waardoor de programmering en de bijstandverstrekking eenvoudiger worden. De 
Gemeenschap zal strategische richtsnoeren opstellen, die als kader moeten dienen voor de 
voorbereiding en het functioneren van het fonds.

De belangrijkste beginselen die voor het fonds gelden, blijven ongewijzigd: meerjarige 
programmering, partnerschap, cofinanciering, subsidiariteit, evenredigheid en gezamenlijk 
beheer.

Het EVF heeft vier hoofddoelstellingen, ook wel prioritaire zwaartepunten genoemd:

1. aanpassing van de visserij-inspanning en betere bescherming van het mariene milieu

2. aquacultuur, verwerking en afzet

3. bevordering van collectieve belangen, bijv. door maatregelen ter bescherming van de 
aquatische fauna, vissershavens en de ontwikkeling van nieuwe markten

4. duurzame ontwikkeling van kustgebieden met visserij.

Het is aan de lidstaten om het beste maatregelenpakket voor hun regio's samen te stellen.

Opmerkingen van de rapporteur voor advies

De Commissie regionale ontwikkeling is verheugd over het voorstel, omdat daarmee een 
sterkere koppeling aan het regionaal beleid wordt bereikt en waarschijnlijk een grotere 
bijdrage aan de cohesie wordt geleverd.

Kustgebieden met visserijactiviteiten zijn geografisch benadeeld, omdat zij vaak perifeer 
gelegen zijn. Dit heeft een negatief effect op hun economische ontwikkeling, vooral waar het 
gaat om het diversifiëren van de economische bedrijvigheid. De vier prioriteiten van het 
fonds, met name de maatregelen van collectief belang en de duurzame ontwikkeling van 
kustgebieden met visserij, zullen bijdragen tot een verbetering van de economische situatie in 
deze gebieden.
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Belang van maatregelen gericht of diversifiëring

Bij het EVF moet het, net als bij elk ander beleid van de EU, op de allereerste plaats gaan om 
het creëren van duurzame werkgelegenheid. Diversifiëring van de economische activiteiten is 
in de betrokken gebieden hoognodig, aangezien in de EU-visserijsector jaarlijks gemiddeld 
8.000 banen verloren gaan. Het prioritaire zwaartepunt 4 ("duurzame ontwikkeling van 
kustgebieden met visserij") richt zich voornamelijk op het diversifiëren van de economische 
activiteiten.

In het voorstel moet sterker de nadruk worden gelegd op de bevordering van meervoudige 
werkgelegenheid voor mensen die in de visserij werkzaam zijn, en wel door aanvullende of 
vervangende banen buiten de visserijsector te creëren.

"Duurzame ontwikkeling van kustgebieden met visserij": verlengstuk van het regionaal 
beleid

Prioriteit 4 is niet alleen het meest geschikt als prikkel om buiten de visserijsector duurzame 
werkgelegenheid te creëren, maar speelt ook een belangrijke rol als verlengstuk van het 
regionaal beleid.

Van het nieuwe EVF, en met name van prioriteit 4, kan de stimulans uitgaan die nodig is om 
kustgebieden economisch in leven te houden, vooral de regio's die al te zeer leunen op de 
visserij en kleiner zijn dan NUTS III-gebieden. Deze regio's zijn te klein voor gerichte steun 
van het cohesiebeleid en zijn voortdurend in het nadeel omdat op nationaal vlak onvoldoende 
waarde wordt gehecht aan het streven naar cohesie.

Zorgen voor voldoende middelen voor "Duurzame ontwikkeling van kustgebieden met 
visserij"

Gelet op het cruciale belang van prioritair zwaartepunt 4 voor cohesie en duurzame 
werkgelegenheid dient in het voorstel voor elk van de vier prioritaire zwaartepunten een 
minimumbedrag te worden vastgesteld. Hoewel de lidstaten voldoende armslag moet worden 
gegeven om te bepalen welke maatregelen het best aansluiten bij hun behoeften, moet de EU 
er zorg voor dragen dat geen enkele programmeringsprioriteit, met name prioriteit 4, tekort 
komt.

Vaststelling van een minimumbedrag voor zwaartepunt 4 en uiteindelijk voor alle 
programmeringsprioriteiten zou de samenhang met het Europese landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling ten goede komen, waarin voor elke prioriteit een minimumbedrag is 
vastgesteld.

Een strikt budgettair minimum in plaats van voldoende middelen

Verder voorziet het voorstel niet in verhoging van de visserijuitgaven in de periode 2007-
2013. De verhoging van 4 miljard euro tot 4,9 miljard euro voor een programmaperiode van 
zeven jaar is niet meer dan het extrapoleren van de begrotingsmiddelen die in een kleinere 
Unie met 15 lidstaten voor de visserij waren uitgetrokken.
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Dit bedrag moet als het strikt noodzakelijke minimum worden beschouwd, wil het EVF een 
positieve bijdrage aan de cohesie leveren, aangezien het nieuwe visserijbeleid, gericht op het 
tegengaan van de uitputting van de voorraden, ingrijpende aanpassingen zal vergen van de 
kustgebieden die afhankelijk zijn van de visserij.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 9

(9) Het optreden van het Fonds en de 
concrete acties waaraan het Fonds financieel 
bijdraagt, moeten verenigbaar zijn met de 
overige communautaire beleidslijnen en 
voldoen aan alle Gemeenschapswetgeving.

(9) Het optreden van het Fonds en de 
concrete acties waaraan het Fonds financieel 
bijdraagt, moeten verenigbaar zijn met de 
overige communautaire beleidslijnen, 
waarbij zij met name een aanvulling 
moeten vormen op het regionaal beleid, en 
voldoen aan alle Gemeenschapswetgeving.

Motivering

Het Europees Visserijfonds speelt in gebieden die door hun perifere ligging benadeeld zijn, 
een belangrijke rol als verlengstuk van het regionaal beleid op microniveau.

Amendement 2
Overweging 24

(24) Om de sociaal-economische gevolgen 
van het GVB te beperken, moeten 
begeleidende maatregelen worden 
vastgesteld in de vorm van een 
ontwikkelingsbeleid voor kustgebieden ten 
uitvoer te leggen.

(24) Om de sociaal-economische gevolgen 
van het GVB te beperken, moeten 
begeleidende maatregelen worden 
vastgesteld in de vorm van een 
ontwikkelingsbeleid voor kustgebieden, 
teneinde de economische bedrijvigheid te 
diversifiëren en duurzame werkgelegenheid 
te creëren.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Het EVF moet in de eerste plaats gericht zijn op het creëren van duurzame banen en het 
ondersteunen van de diversifiëring van de economische activiteiten.

Amendement 3
Artikel 18 bis (nieuw)

Artikel 18 bis
De financiële bijdrage aan prioritair 
zwaartepunt 4, als bedoeld in Titel IV, 
hoofdstuk IV, en in het bijzonder aan de in 
artikel 43 vermelde in aanmerking 
komende maatregelen bedraagt ten minste 
25% van de totale bijdrage van het Fonds 
aan elk nationaal programma.

Motivering

Gelet op het cruciale belang van prioritair zwaartepunt 4 voor cohesie en duurzame 
werkgelegenheid dient voor dit zwaartepunt een minimumbijdrage te worden gegarandeerd.
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