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In februari nam het Europees Parlement een belangrijke stap en stemde het voor een nieuw 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Met deze nieuwe regels heeft Europa de ambitie 
om overbevissing te beëindigen en de Europese visserijsector in de toekomst duurzaam en 
winstgevend te maken. De aanstaande plenaire stemming over het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij (EMFF)-het financiële instrument van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid - is een unieke kans om er voor te zorgen  dat geld van de Europese 
belastingbetaler wordt aangewend voor de uitvoering van een hervormd GVB en het 
realiseren van deze ambitieuze doelstellingen.  
Daarom roepen BirdLife Europe, Greenpeace, Oceana, OCEAN2012 en het WNF de leden 
van het Parlement op om te stemmen voor een EMFF dat: 
 Meer financiële steun geeft voor data verzamelen en controle en handhaving, en 
 Subsidies die overbevissing stimuleren stopt. 

 
Meer financiële steun voor data verzamelen en controle en handhaving 

De jaarlijkse subsidies van de EU voor de visserijsector bedragen nu ongeveer 836 miljoen 
euro voor structurele maatregelen en 156 miljoen voor visserijovereenkomsten met derde 
landen. Tegelijkertijd wordt slechts 50 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor 
onderzoek en gegevensverzameling en voor controle en handhaving. De Europese 
Rekenkamer heeft dit bedrag recentelijk bekritiseerd als te laag. (1) 

Goede data verzameling, controle en handhaving zijn essentiële voorwaarden voor een 
verantwoord visserijbeheer. Echter ontbreken bruikbare gegevens voor de helft van de 
visbestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en aangrenzende 
wateren (2) en is over  veel lidstaten een vernietigend rapport uitgebracht vanwege het 
gebrek aan controle en handhaving.  Bovendien zorgt het ontbreken van effectieve controle 
en handhaving voor ongelijkheid tussen visserij bedrijven en dreigt de implementatie van de 
overeengekomen ‘discard ban’ ondermijnd te worden.  

Het voorstel van de Commissie bevat slechts een beperkte wijziging van het huidige 
uitgavenpatroon (EMFF artikel 15). De voorgestelde wijzigingen zijn echter niet voldoende 
om verbetering van het beheer waarover het Parlement en de Raad in juni afspraken 
hebben gemaakt, mogelijk te maken. 

Aanbeveling van de NGO’s: 
• Verdubbel  het bedrag dat is bestemd voor gegevensverzameling, controle en 

handhaving. 
• Geef de Lidstaten de flexibiliteit om aanvullende steun uit de reservering voor 

structurele maatregelen (Art. 15(2)) over te hevelen naar controle en handhaving 
(Art.15(3)) en gegevensverzameling (Art.15(4)). Dit is eenvoudig mogelijk door de 
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toewijzing van de totale financiering te wijzigen en aan de desbetreffende paragrafen 
het woord "minimum" en "maximum" toe te voegen. 

 

Subsidie die overbevissing stimuleert, stopzetten 
Tijdens vorige subsiedieperiodes is de financiële steun aangewend om de capaciteit van de 
EU-vloot te vergroten (vaak verder dan duurzame limieten)  door subsidiëring van nieuwe 
schepen en nieuwe motoren en betaling om vaartuigen stil te leggen in de haven (tijdelijke 
stillegging). Lidstaten hebben bijvoorbeeld miljoenen euro’s besteed aan de opbouw en 
modernisering van de Europese vloot voor visserij op blauwvintonijn ondanks de kritieke 
status van de van deze soort, een voortdurende verlaging van de toegestane quota en dorde 
EU onderschreven overeenkomst van de Internationale Commissie voor Instandhouding van 
Atlantische Tonijn (ICCAT) om de capaciteit van de vloot te verminderen.  

In feite zijn de Europese subsidies er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat de 
Europese vangstcapaciteit de grenzen van duurzaamheid overschrijdt - in het geval van 
sommige vissoorten zelfs met een factor twee tot drie (volgens ramingen van de Europese 
Commissie). Overbevissing is wijdverbreid in de Europese wateren. Meer en grotere 
schepen betekent meer economische concurrentie terwijl de visvoorraad slinkt. Momenteel 
is 39 procent van de onderzochte bestanden in de Atlantische Oceaan en 88 procent in de 
Middellandse Zee overbevist. (4) Volgens schattingen kost overbevissing ons meer dan 3 
miljard euro per jaar aan gederfde inkomsten, terwijl gezonde bestanden meer dan 100.000 
banen kunnen ondersteunen. (5)  Afschaffing van de steun die overbevissing stimuleert, is 
van cruciaal belang voor het herstel van visbestanden en een levensvatbare toekomst voor 
de sector. 

Aanbeveling van de NGO’s: 
• Stem tegen steun voor vernieuwing van de vloot (art. 32 b nieuw, nipt door de 

Commissie visserij goedgekeurd met 12 stemmen voor en 11 tegen),  
• Stem tegen de amendementen voor maatregelen die overcapaciteit in stand houden en 

vergroten, met inbegrip van steun voor de vervanging van motoren (artikel 39), tijdelijke 
stillegging (artikel 33 a nieuw), beleggingsfondsen (artikel 33 b nieuw) en jonge vissers 
die hun eerste vaartuigen kopen (artikel 32 a nieuw). 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Johanna Karhu BirdLife Europe +32 (0)478 887 288 johanna.karhu@birdlife.org 
Saskia Richartz Greenpeace   +32 (0)2 274 19 02 Saskia.Richartz@greenpeace.org 
Cathrine Schirmer OCEAN2012 Coalition +32 (0)483 66 69 67 cschirmer@pewtrusts.org 
Vanya Vulperhorst  Oceana   +32 (0)479 92 70 29  vvulperhorst@oceana.org 
Roberto Ferrigno WNF   +32 (0)2 27438811 rferrigno@wwf.eu 
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