
Europees Parlement stemt voor betere gegevensverzameling, controle en 
handhaving in visserijsector 
 
STRAATSBURG, 23 oktober: Vandaag stemden leden van het Europees Parlement over het voorgestelde 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het fonds bedraagt ruim €6,5 miljard voor de 
periode 2014 tot 2020. Een effectieve implementatie van de onlangs overeengekomen hervorming van het 
Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), waaronder de beëindiging van overbevissing in 
Europese wateren en het herstel van visbestanden, is afhankelijk van de subsidie uitgekeerd door het 
EFMZV. 
  
Europarlementariërs steunden een verschuiving van geld richting dataverzameling, controle en 
handhaving, en versterkten de regels die het mogelijk maken subsidies te stoppen of te onthouden als de 
regels van het GVB worden overtreden. Zij stemden echter ook in met het verlenen van subsidie voor het 
vervangen van motoren en andere maatregelen waarvan bekend is dat deze overbevissing in de hand 
werken. 
  
“In februari heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid gestemd voor 
de  beëindiging van de Europese overbevissing en het herstel van de visbestanden. Nu stemt een 
meerderheid van 427 van de 631 aanwezige parlementariërs , uit alle politieke richtingen, in met de 
stemming van februari.  Meer steun voor  dataverzameling en controle en handhaving maakt herstel van 
visbestanden mogelijk. Zij wezen een voorstel om opnieuw Europese steun te geven voor de bouw van 
nieuwe vissersboten af,” aldus Irene Kingma, coördinator Nederland en Vlaanderen van de OCEAN2012-
coalitie. “Helaas heeft het parlement vandaag wel ingestemd met een aantal maatregelen, zoals subsidie 
voor het vervangen van motoren en vissers betalen om hun boot tijdelijk aan wal te houden, in plaats van 
de overcapaciteit op de vloot daadwerkelijk aanpassen.” 
  
Herhaaldelijk is aangetoond dat [visserij]subsidies die zijn bedoeld om individuele bedrijven rendabel te 
maken, niet het algemeen belang dienen; sterker nog, het leidt vaak tot meer overbevissing. Tegelijkertijd 
hebben sommige lidstaten moeite om te voldoen aan hun verplichtingen voor dataverzameling en controle 
en handhaving. Voldoen aan deze voorwaarden is essentieel voor een goed visserijbeheer en een gezonde 
winstgevende visserij. 
“De stemming van vandaag is een zeer duidelijk signaal voor de Europese visserijministers. Zij moeten 
zich tijdens de aankomende onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad over het Europese Fonds 
voor Maritieme Zaken en Visserij hard maken voor meer geld voor dataverzameling, controle en naleving. 
Europarlementariërs  hebben ook duidelijk gemaakt dat zij niet willen dat publieke middelen daar hen die 
de regels overtreden gaan.” 
Markus Knigge, beleidsexpert va OCEAN2012 en The Pew Charitable Trust 

  
Nu beginnen de onderhandelingen tussen het Parlement en de Europese visserijministers over het 
definitieve EFMZV. Deze onderhandelingen zullen in november van start gaan. 
  
  
• Het gezamenlijke standpunt over het EFMZV dat de NGO's vóór de stemming hebben verkondigd aan 

de leden van het Europees Parlement 
• OCEAN2012, "Debunking The Myths of Fisheries Subsidies" 
• Brief waarin 200 wetenschappers de leden van het Europees Parlement oproepen om te stemmen voor 

hulp in de vorm van een ambitieus GVB 
• nef (2012), “Jobs Lost at Sea" 
• Infographics visserijsubsidie 
• Animatie End the Blind Spend 

http://bit.ly/1bqJ6iA
http://bit.ly/1bqJ6iA
http://www.ocean2012.eu/publications/102-where-s-the-evidence-debunking-the
http://oceana.org/sites/default/files/euo/OCEANA_Call_on_Members_EurParl_stop_funding_overfishing_Oct2013.pdf
http://oceana.org/sites/default/files/euo/OCEANA_Call_on_Members_EurParl_stop_funding_overfishing_Oct2013.pdf
http://dnwssx4l7gl7s.cloudfront.net/nefoundation/default/page/-/files/Jobs_Lost_at_Sea.pdf
http://http/www.ocean2012.eu/pages/117-infographics-fisheries-subsidies
http://www.youtube.com/watch?v=S2at4cRnHe0&list=PLE3538400655D9628&index=
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