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Toekomstig EG-beleid
voor visteelt en visserij

.'

door Dr. Alessandro Piccioli

De ontwikl<eling van de aquacultuur krijgt steun van de Europese Gemeenschap 'door
middel van structuurmaatregelen. De aquacultuur wordt gesteund in het kader van het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid, omdat deze kan bijdragen tot het verkleinen van het
handelstekort binnen de Gemeenschap, wat veroorzaakt wordt door een afname van de
vangsten in de EG-wateren en een toename van de vraag. Aquacultuur heeft echter andee voordelen: het stimuleert de economische ontwikkelingen in kust- en plattelandsgebieden en hierdoor is het soms een belangrijke economische factor in perifere gebieden
waar andere mogelijkheden schaars zijn.
De afgelopen jaren hebben we in Europa een
opmerkelijke en snelle ontwikkeling van de
aquacultuur gezien, met name van enkele in
de zee voorkomende soorten zoals zalm, zeebaars, zeebrasem en tarbot.
Subsidie
Met een aantal grafieken en tabellen zal ik wat
informatie verschaffen over de steun die de
Gemeenschap geeft aan de aquacultuur en
aan de Nederlandse visteeltsector. De totale
subsidie die de Gemeenschap aan de aquacultuur (mesterijen en broedkwekerijen) heeft
oegewezen, komt over de laatste tien jaar op
ets meer dan 300 miljoen ECU, wat volgens
de huidige koers ongeveer 650 miljoen gulden
is .
Zoals te zien is in figuur 1 ging de subsidie
voornamelijk naar de landen rond de Middellandse Zee, die ongeveer tachtig procent van
het totale budget kregen . Het percentage van
EG-steun is niet voor aile landen hetzelfde : in
sommige minder ontwikkelde gebieden van
de Gemeenschap is het hoger. Deze 'gevoelige gebieden' kunnen het hele land zijn, zoals
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Portugal en Griekenland, of aileen maar een
paar regio's van een lidstaat. Ze komen frequenter voor in het zuiden. Dit verklaart
gedeeltelijk de hoge subsidiering van de zuidelijke landen. Een andere reden is dat de ecologische omstandigheden (weer, water, temperatuur etcetera) in het zuiden geschikter zijn, in
elk geval voor veel van de recent ontwikkelde
kweeksoorten. Dit leidde tot een groter aantal
aanvragen uit het zuiden (in dit geval beschouwen we Frankrijk als een zuid~lijk land) .

Figuur 1 EEG subsidies voor aquacultuur -1983/1993
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Er mag dan veel steun verleend zijn aan h-e-t,...,.zuiden, de gevraagde steun was nog omvangrijker. Het komt er op neer dat het aantal gesubsidieerde projecten in verhouding tot het
aantal aanvragen in het noorden en het zuiden
ongeveer overeenkomt. Dit geeft aan dat de
Europese Commissie bij de subsidiering geen
voorkeur heeft gegeven aan een bepaalde regio. Figuur twee geeft per land de verhouding
tussen gesubsidieerde en ontvangen project en weer . Dit percentage is met name hoog in
Nederland.

Tabel 2 Produktiecapaciteit per soort

Nederland
In de periode 1983/1993 ontving de Europese
Gemeenschap 68 aanvragen voor subsidie van
de aquacultuur in Nederland. Hiervan waren er
twee niet ontvankelijk en de overige 66 werden gesubsidieerd. Later werd van twaalf projecten afgezien, wat het totaal aan succesvolIe projecten deed afnemen tot 54. De aanvanke lijke investering in deze 54 projecten was
iets meer dan 63 miljoen gulden, maar er
kwam maar 55,9 miljoen gulden in aanmerking
voor steun, die een totaal van 13,96 miljoen
gulden beliep . Twaalf projecten hebben het
voorgenomen werk nog niet voltooid. In figuur
drie is de regionale spreiding van de financiele
steun weergegeven .
Tabel 1 laat de verwachte produktie van deze
projecten zien, samen met het aantal gefinancie rde projecten. Ook worden hlenn voor elke
reg io in volgorde van belangrijkhe id de betrokken soorten aangegeven. U ziet dat de meest
alge meen voorkomende soort de aal is, gevolgd door de meerval. U kunt ook iets zien
Tabel 1 Gesubsid ieerde projecten per provin cie
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wat duidelijker zal worden in tabel 2: dat de
verwachte produktie van de twee belangrijkste soorten veel groter is dan de werkelijke I
Nederlandse produktie . De hoeveelheid steun
die in elke regio gegeven werd komt redelijk
overeen met de verwachte produktie .
Tabel 2 laat zien dat de door de EEG gefinancierde kwekerijen 2433 ton aa l en 1142 ton
meerval zouden moeten produceren . Zoals U
wei weet is de huidige produktie van aal aanzienlijk lager dan 2000 ton en heeft de produ k-

54

produklie
capaciteit

283
130
265
95
82
827
185
1031
872
3770

belangrijksle
soorten
pali ng, meerval
paling

paling
forel
paling
pali ng, meerval
paling , meerval , zalm , oesters
paling , meerval, tilapia

p aling

Soort

Produktie
capaciteit

Paling

2433

Meerval

1142

Forel
Ti lapia

125
30

Zalm

20

Oesters

20

Totaal

3770

tie van de meerval het doe I ook nog niet bereikt. Uiteraard zij n sommige projecten nog
behoorl ijk nieuw, of nog niet af, waardoor de
geplande kweekcapaciteit nog niet bereikt is,
maar dit is er toch zeker geen afdoende verklaring voor.
De meeste gefinancierde projecten zijn intensieve recirculatiesystemen en we stellen vast
dat deze techniek minder effectief blijkt dan
verwacht was . Dus hopen we dat in de ,nabije
toekomst de technische vooruitgang ' en de
toegenomen bekwaamheid van de kwekers
het mogelijk zul len maken tenminste een deel
van de ontbrekende produktie alsnog te behalen .
Concurrerend
Twee andere mogelijke prob lemen zijn de onvo ldoende beschikbaarheid van glasaal en de
dalende (of stagnerende) afzetprijs van vis .
Het eerste is een belangrijk probleem van beheer van hulpbronnen dat door de diensten
van de Commissie in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbe leid wordt aange-
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pakt. Wat het tweede betreft: aileen technische ontwikkeling zal de produ ktiekosten verminderen en de kwaliteit van het produkt verbeteren en daarmee de bedrijfstak meer concurrerend maken.
lets heel verrassends dat u kunt hebben opgemerkt, is dat de belangrijkste gekweekte soort
in Nederland , de mossel, nooit door de EEG
gefinancierd is. Feitelijk hebben we nooit
aanvragen van de mosselkwekers ontvangen .
Aar) de andere kant zijn door de Gemeenschap
aanzienlijke investeringen gesteund op het
gebied van verwerking en verhandeling van de
schelpdierproduktie. Het Gemeenschappelijk
Steun Programma 1991/1993 voor de verwerking en vermarkting van produkten van de visserij en de aquacultuur (onder EEG-verordening 4042/89) bepaalt bijvoorbeeld duidelijk als
prioriteitsgebieden voor het toekennen van
steun van de Gemeenschap : het beter voldoen aan eisen van hygiene en volksgezondheid bij de verwerking en vermarkting van
schelpdieren, en de vermindering van ongunstige effecten van aquacultuurproduktie op het
milieu, met bijzondere aandacht voor qua rantaine-systemen van schelpdierverwerkende
bedrijven .
Toekomst
Welnu, het verleden hebben we bekeken .
Maar hoe zit het met de toekomst van de EGsteun aan de aquacultuur? De EEG steunde de
ontwikkeling van de aquacultuur voornamelijk
door middel van 'de structuurverordeningen
nrs . 2089/83 en 4082/86, waarvan de eerste
nog tot begin , volgend jaar van kracht zal blijven. Deze verordeningen zijn de kanalen voor
steun bij de bouw en modernisering van aquacultuur-ondernemingen . Onderzoek in de
aquacultuursector wordt door de Gemeenschap gesteund via het AIR-programma.
De overheidssteun aan de aquacultuur gaat nu
een nieuwe fase in, waarin de aandacht verder
zal gaan dan het tot elke prijs vergroten van de
produktie . Ais de zorg voor het milieu de aandacht krijgt die ze verdient, zal aquacultuur zowei een wezenlij k deel uitmaken van de
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economi $d i e ontwikkeling van kust- en plattelandsgebieden, als er een integrerende kra cht
voor zijn . De Europese aquacultuur heeft het
pioniersstadium verlaten en is een in al zijn
geledingen volledig ontwikkelde sector geworden, die te maken krijgt met zijn eerste
serieuze mc5eilijkheden, voortkomend uit dalende prijzen en de komst van meedogenloze
concurrentie en kleinere winstmarges.
Dus besloot de Europese Ministerraad op 20
juli om, als dee I van de herziening van de Gemeenschappelijke Verordeningen voor de
Structuurfondsen, de structuurmaatregelen
van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid in
die fondsen op te nemen .
Dit was het vervolg van een belangrijke beslissing die vorig jaar door de Europese Raad van
Edinburgh genomen is : de financiele middelen
voor structuurmaatregelen in de visserij en de
aquacultuur op te nemen in de Structuurfondsen. Diegenen die minder bekend zijn met
Gemeenschapsaangelegenheden wit ik eraan
herinneren dat het Europees Orientatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) ,
het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds
(EROF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF)
Structuurfondsen zijn die al voor 20 juli bestonden .
Financieellnstrument
De Raad was van mening dat het Gemeenschappelijk Visserijbeleid twee belangrijke veranderingen moest ondergaan : het moest
meer samenhangend worden en het moest
ook grondige veranderingen in de sector met
zich meebrengen, gezien de aanhoudende
ernstige onevenwichtigheid tussen de
vangstcapaciteit en de beschikbare visbestanden. De beslissing van de Raa'd kreeg wettelijke vorm door het aannemen van Verordening
(EEG) Nr2080/93, waarmee het Financieel Instrument voor Orientatie van de Visserij (in het
Engels afgekort tot FIFG) werd ingesteld. Hiermee worden de bestaande verordeningen
voor structuurmaatregelen voor de visserijsector, door overname van hun functies en financiele middelen, afgeschaft: verordening (EEG)

Nr 4028/86 voor Gemeen- Figuur 2 Percentage aanvaarde projecten - 1983/1993
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Landbouwbeleid valt.
Lidstaat
Hoewel het anders lijkt, brengen de FIFG-verordening (zoals
verschil in historische achtergrond van de
hij nu door de betro kken ambtenaren getwee verordeningen, begon de uitvoering van
noemd wordt) en het f inanciele instrument
het Gemeenschappelijk structuurbeleid voor
ervan geen grote verandering in de structuurde visserij in 1989 aan uniformiteit te verliezen,
maatregelen voor de visserij en aquacultuur,
toen een deel (handel en verwerking) meegemet name voor de laatste . Het is een kwestie
nomen werd in de herziening van de Structuurvan doorgaan, zij het met meer subsidiariteit
fondsen en het andere deel (vloot, aquaculen op een beter georganiseerde manier, met
tuur, havenfaciliteiten etc) niet. Steuri die behet stelsel dat meer dan tien jaar geleden voor
streken wordt door verordening (EEG) Nr
de sector in gang gezet werd . Het FIFG zal op
4042/89 valt onder de programma-procedures
uitvoeringsniveau een grotere fle xibiliteit bievan Doelstelling 5a van de Structuurfondsen :
den en een grotere verantwoordelijkheid aan
sectorplannen, Gemeenschappelijke subsidiede Lidstaten geven, met name als het gaat om
kaders, aanvragen over het algemeen ingede selectie van individuefe projecten .
diend in de vorm van werkprogramma's . Het
Verordening 2080/93 is beperkt tot het opzetgrootste dee I van de steun die opgenomen is
ten van een financieel instrument, met een
in verordening (EEG) Nr 4028/86 daarentegen,
opzettelijk vage vaststelling van het werkgewordt gegeven aan individuele projecten die
bied . De precieze criteria en prioriteiten voor
geselecteerd zijn door de Commissie en in
steun van de Gemeenschap en de mate van
meerjarige orientatieprogramma's zijn opgesteun zullen aile in de uitvoeringsverordening
nomen.
van het FIFG uiteengezet worden. Een maand
Deze manier van uitvoeren gaat in tegen het
geleden heeft de Commissie haar voorstel
uitgangspunt van subsidiariteit, dat beslissinhiervoor naar de Raad gestuurd en we hopen
dat het goedgekeurd wordt als de Ministers
gen genomen moeten worden op het laagst
mogelijke administratieve niveau . En van de
van Visserij op 20 november bij elkaar komen.
Commissie wordt gevergd dat ze als scheidsrechter fungeert en de individuele projecten
Uniformifeif
eruit pikt aileen maar op basis van administraLaten we nu het voorstel van de Commissie
eens wat gedetailleerder bekijken . Zonder enitieve en financiele documenten . Bovendien
brengt deze wijze van uitvoeren een veelvoud
ge logische reden, aileen maar vanwege het
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aan officiele stukken met zich mee, wat de
goedkeuringsprocedure en ook elke aanpassing of terugtrekking van een project, extreem
langdurig maakt. Ook zorgt het voor een aanzienlijke budgettaire starheid, die verhindert
dat fondsen die vrijgekomen zijn bij het staken
van een project, weer ten goede komen aan
het structurele budget.

twee-fa ~ er'l

procedure te introduceren die als

voigt werkt:

De Lidstaat presenteert een stuk met een
algemene strategie, 'sectorplan' genoemd,
vergezeld van een globaal financieel plaatje
en een algemeen verzoek om steun. Zowel
het plan als de aanvraag moeten aile te ondersteunen terreinen beslaan voor de hele
planningsperiode. Met 'te ondersteunen terHet nieuwe FIFG heeft hetzelfde geografische
bereik als dat voor de Landbouwdoelstelling
rein' wordt een deel van de sector bedoeld
5a, dat wil zeggen dat het de gehele Gemeendat op zichzelf als actie-terrein behandeld
schap beslaat. Volgens de regels van het
kan worden, bijvoorbeeld de aanpassing van
Structuurfonds genieten bepaalde gebieden
de visserij-inspanning, modernisering van
waar de ontwikkeling achterblijft (de zogede vloot. aquacultuur, kunstmatige riffen
naamde Doelstelling 1 gebieden) een bevoorvoor herbevolking, voorzieningen voor vissershavens, handel en verwerking ,
rechte mate van steun en het FIFG is geen uitzondering op deze regel. Het is interessant te
afzetbevordering van visserij- en aquazien dat de Doelstelling 1 gebieden in veel gecultuurprodukten. Het plan moet de bevallen vrij goed overeen komen met de 'gevoestaande situatie voor de verschillende te
lige gebieden' die in verordening 4028/86
ondersteunen terreinen beschrijven, een
aangewezen zijn. In ieder geval geldt de algestrategie voor aanpassing van de structuur
mene regel dat aile aquacultuur van de Geuiteenzetten en de wettelijke en financiele
meenschap gedekt wordt door de Gemeenmaatregelen aangeven om de doelen te beschappelijke voorzieningen, of het nu om zeereiken.
water of zoet water gaat.
2 De Commissie zal samen met de lidstaat, in
het kader van de samenwerking, de inhoud
Sectorplan
van het sectorplan en de steunaanvraag beHet voornaamste doe I van het voorstel van de
studeren en met de lidstaat een '.GemeenGemeenschap is om de uiteenlopende proschappelijk programma' overeenkomen dat
grammering uit het verleden t8 harmoniseren
toekenning van de steun mogelijk maakt
en te rationaliseren, door een eenvoudige
verdeeld in jaarlijkse termijnen.
Behalve in bijzondere gevallen
zal de Commissie' geen beslisFiguur 3 Regionale verdeling EG-subsidies [min NLG]
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ders zijn, zonder dat de wettelijke regeling aangepast moet
worden.
toeziend
comite
dat ik net Het
noemde,
zal worden
opgezet in een overeenkomst
tussen de lidstaat en de Commissie . Van de lidstaten zal,

veel meer dan nu het geval is, gevraagd worden de beste middelen te kiezen om de volgens het Gemeenschappelijk visserij- en aquacultuurbeleid gewenste structuur te verwezenlijkeC1.
Maar wat kan er eigenlijk in de praktijk 'gedaan' worden voor de aquacultuur onder de
nieuwe wetgeving?
Het voorstel van de Commissie is in essentie
ontworpen om continu'lteit met de voorgaande
regeling te bewaren. Het moet worden opgemerkt dat, in overeenstemming met Artikel 1
van Verordening (EEG) Nr 3760/92, het Gemeenschappelijk Visserijbeleid nu aile 'Ievende aquatische hulpbronnen' beslaat en niet aileen 'vis, schaal- en schelpdieren', zoals vermeld in Verordening 4028/86 en ook niet aileen maar produkten voor directe menselijke
consumptie . Dit opent, in elk geval theoretisch, een paar nieuwe kleine, maar belangrijke gebieden voor uitbreiding : siervissoorten,
zeeegels, algen en jonge pootvis zijn enige
voorbeelden.
Innoverend
Net als in het verleden kunnen Lidstaten maatregelen nemen om investeringen in de aquacultuur aan te moedigen . Dit kan zijn voor de
bouw, uitbreiding of modernisering van eenheden, inclusief investeringen in afvalwaterbehandeling ommilieuvervuiling te verminderen.
Dit is natuurlijk niks nieuws omdat zulke
investeringen al in aanmerking kwamen in
Verordening 4028/86. Wat wei nieuw is, is dat
het voorstel van de Commissie verder gaat
dan Verordening 4028/86 en ook investeringen omvat in projecten die ontworpen zijn
om, op een schaal die dicht bij die van een
norma Ie produktieve investering ligt, de technische haalbaarheid en winstgevendheid te
demonstreren van kweeksoorten die nog niet
commercieel geexploiteerd zijn of van innoverende kweektechnieken. Bovendien omvat
het ook de financiering voor het aanpassen
van aquacultuur-installaties of -zones (let op de
term 'zones') aan Gemeenschappelijke en na-

tiona Ie normen' op het gebied van produkthygiene en kwaliteit, diergezondheid en milieu.
Er is ook voorgesteld om het toepassingsgebied uit te breiden naar bepaalde, door de ondernemers in de sector zelf uitgevoerde initiatieven van collectief belang, die er voor zorgen
dat de doelen van het gemeenschappelijk visserijbeleid bereikt worden . Ais voorbeeld
noemt het voorstel van de Commissie specifiek campagnes voor het uitroeien van ziektes
bij dieren in de aquacultuur.
Ik moet ook enkele dwingende eisen noemen
die verbonden zijn aan aile niet-vloot-investeringen beschreven in FIFG-Verordening . Ze
moeten:
- een duurzame economische bijdrage leveren aan de geplande structurele verbetering,.
en
- afdoende garantie bieden voor de technische haalbaarheid en economische levensvatbaarheid en
- in het bijzonder niet het gevaar in zich
dragen overproduktie te veroorzaken.
Er zal voorrang gegeven worden aan investeringen
- van collectief belang
- ingediend door bedrijfsorganisaties, verenigingen en cooperaties
- die met name kleine en middelgrote ondernemingen ten goede komen .
Het voorstel van de Commissie verwijst niet
naar de vormen van financiele steun, omdat
die al vermeld staan in Artikel 8 van de Raamverordening voor de Fondsen .
Dit zijn :
- uitvoeringsprogramma's (die gewoonlijk bestaan uit individuele projecten die subsidie
ontvangen)
- medefinanciering van hulpprogramma's
- algemene subsidies.
.
Percentage
Op het punt van de mate van steun was het
doe I van de Commissie een zekere continu'iteit
met het verleden, een grotere samenhang en
vereenvoudiging te verschaffen. Voor investeringen in aquacultuurinstallaties in Nederland

15

zal de maximal~ bijdrage van de Gemeenschap dertig procent zijn van de in aanmerking
komende kosten (in gelijkwaardige kapitaalsubsidie) . Let wei dat dit maximale bijdragen
zijn: het verplichte percentage steun van de
Gemeenschap van Verordening 4028/86 verdwijnt. Het is aan de lidstaat in samenwerking
met de Gemeenschap om de daadwerkelijke
mate van steun vast te stellen, die in geen
geval meer mag zijn dan dit maximum. Verder
moet de lidstaat in aile gevallen een mede-financiering verzorgen van minstens tien procent van het in aanmerking komende bed rag.
Het voorstel van de Commissie behelst ook
een minima Ie omvang van de bijdrage van
de uiteindelijke ontvanger, dat is de particuliere ondernemer. Er is voorgesteld dat in Nederland zijn bijdrage minstens zestig procent
van de in aanmerking komende kosten moet
zijn . Dit betekent dat, als het voorstel van de
Commissie zonder verandering door de Raad
wordt aangenomen, de maximale omvang van
steun aan de aquacultuur zoals vastgelegd in
de oude Verordening 4028/86, bij het nieuwe
FIFG met tien procent verlaagd zal worden.
En ik herhaal dat, als de lidstaat het passend
vindt, deze nog verder verlaagd kan worden.
De redenen voor deze vermindering lijken mij
voor de hand liggend: in bijna aile gevallen is
aquacultuur niet meer een risicovolle pioniersactiviteit, maar gewoon een andere vorm van
boeren geworden, of bijna. Te hoog gestelde
subsidies voor start-investeringen zouden te
gemakkelijk kunnen leiden tot structurele instabiliteit, gekenmerkt door het optreden van
overproduktie .
De Commissie is verder van mening dat de
aquacultuurproduktie gereguleerd kan worden
en dat de uitbreiding ervan door de markt geleid moet worden . Echt, we zijn helemaal voor
ondernemingsvrijheid en een hele sterke
marktconcurrentie. Maar juist om die reden is
het verstandig niet te veel te subsidieren. We
willen ten koste van alles voorkomen ophoudprijzen te moeten vaststellen voor aquacultuurprodukten.
Tenslotte moet ik nog toevoegen dat dankzij
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de algemene regels van de Structuurfondsen
de diensten van de Commissie een budget
krijgen voor het financieren van onderzoeken,
proefprojecten, technische hulp en voorlichtingswerk. In deze context kan de Commissie,
met de middelen waar we zeker de komende
zes jaar op kunnen rekenen, beginnen met het
ontwerpen van een grote bio-socio-economische databank voor de visserijsector, die
vanzelfsprekend informatie zal bevatten over
aquacultuur, verwerking, beschermde zeegebieden en wat dies meer zij .
Het doet me een groot genoegen u vandaag
deze ontwikkelingen te kunnen melden . Ik ben
blij ze bekend te maken aan dit publiek, waarvan ik zeker weet dat het dankbaar zal zijn en
zal zeggen: "Eindelijk, nadat al het zo vaak gezegd is." In feite zijn al deze nieuwe kenmerken v.an de FIFe? Verordening een gevolg van
de rechtstreekse, open en constructieve banden die de Commissie gedurende de laatste
jaren heeft opgebouwd met producenten en
wetenschappelijke onderzoekers. Sinds Euraqua '92 zijn deze banden gegroeid en bestendigd. Wij danken u en hopen dat de samenwerking voortgezet kan worden op dezelfde
nuttige wijze.
Dr. Piccioli, ambtenaar van de Europese
Commissie bij de Directie 'Structuur' van het
Directoraat Generaal voor Vissenjen, hield
deze lezing bij het jubileum van het Genootschap voor Aquacultuur op 10 november 1993.
Bij het lezen van met name datums dient u
daarmee rekening te houden. De door hem
nog als voorstellen gepresenteerde veranderingen in de w/jze van subsidieren van vissenj
en aquacultuur zijn inmiddels nagenoeg ongew/jzigd aanvaard. Nederland heeft een sectorplan ingediend en een eerste ronde voor het
aanvragen van subsidie is geopend. De Europese Commissie heeft een brochure uitgebracht met de titel 'Oe Europese Gemeenschap en de Visserijsector' die, zoals de ondertitel zegt, een 'Gebruiksaanw/jzing voor de
steun voor structuurmaatregelen ' is .

