nieuws van de instellingen

Europees Visserij Fonds (EVF 2007-2013)

FIOV wordt vervangen door EVF
Door R.J.J. Janssens, InnoPartner,

Investeringen vanuit de Nederlandse overheid in de aquacultuursector, o.a. de subsidieregeling Capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij en Innovatie Aquacultuur en het
Innovatieplatform Aquacultuur werden mede gefinancierd door middel van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) vanuit 6e EU-kaderprogramma
(2000-2006). Het is nu de beurt aan de opvolger om aan te treden. Het Europees visserijfonds (EVF), dat de basis vormt voor het gemeenschappelijke visserijbeleid, is door de EU
voorgesteld als nieuw programmeringsinstrument voor de visserij en de aquacultuursector
voor de periode 2007-2013.
Gezien de ontwikkeling van de sector en de
recente uitbreiding van de Europese Unie,
dient het EVF bij te dragen tot de verwezenlijking van de volgende economische,
ecologische en sociale doelstellingen:
· instandhouding van de visserijactiviteiten en de duurzame exploitatie van
visbestanden
· verminderen van de druk op visbestanden door de capaciteit van de communautaire visserijvloot in evenwicht
te brengen met beschikbare visbestanden;
· ondersteunen van de ontwikkeling van
economisch rendabele ondernemingen
in de visserijsector
· het meer concurrerend maken van de
structuren voor de exploitatie van de
hulpbronnen;
· beschermen en in stand houden van het
milieu en de aquatische hulpbronnen;
· ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van de kustzones, zeeën en meren die gebruikt worden voor visvangst
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·

en aquacultuur en verbeteren van de
leef- en werkomstandigheden;
verlenen van actieve steun voor de
opwaardering van de menselijke hulpbronnen en de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de vissector.

Prioritaire aandachtspunten
Het EVF heeft de volgende 5 aandachtspunten als prioriteit:
a. Maatregelen voor de aanpassing van de
communautaire visserijvloot. De door
de maatregelen getroffen vissers en
eigenaren van een vissersboot kunnen
een beroep doen op financiële steun om
de overexploitatie van de hulpbronnen
tegen te gaan. Het gaat met name om
steun voor het tijdelijk of permanent
uit de vaart nemen van vissersboten
en voor opleiding, omscholing of vervroegde pensionering van vissers;
b. Aquacultuur, verwerking en verkoop:
het EVF stimuleert de aankoop en het
gebruik van uitrusting en technieken
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die de impact van de productie op het
milieu doen afnemen. De steun wordt
toegesneden op kleine en micro-ondernemingen;
c. Collectieve acties. Projecten die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, tot de
instandhouding van de hulpbronnen
en de versterking van de markten van
visserijproducten, en projecten die de
vorming van partnerschappen tussen
wetenschappers en professionals uit
de visserijsector bevorderen, komen in
aanmerking voor steun;
d. Duurzame ontwikkeling van de kustvisserijgebieden: het EVF verleent steun
voor maatregelen en initiatieven die
gericht zijn op de diversificatie en versterking van de economische ontwikkeling in de kustvisserijgebieden die te
lijden hebben onder de achteruitgang
van de visserijactiviteiten;
e. Technische bijstand: in het kader van
het EVF kan steun worden verleend
aan acties die gericht zijn op de voorbereiding, follow-up, administratieve en
technische ondersteuning, beoordeling,
auditing en controle die noodzakelijk
zijn voor de tenuitvoerlegging van de
voorgestelde verordening.

over een budget van € 4963 miljoen (E 5
miljard) beschikken. De Commissie stelt
voor om tijdens deze periode van 7 jaar €
700 miljoen per jaar toe te kennen aan de
25 lidstaten samen. Naar verwachting zal
ongeveer 75% van de totale financiële middelen van het Fonds worden toegekend aan
de zwakste regio’s in de nieuwe lidstaten,
m.a.w. de regio’s die onder de nieuwe ‘convergentiedoelstelling’ vallen. De bedragen
voor de overige regio’s worden over de
lidstaten verdeeld naar gelang de grootte
van hun visserijsector, het aantal actieve
personen in deze sector en de aanpassingen die noodzakelijk worden geacht voor
de visserij en de voortzetting van de activiteiten. Volgens deze nieuwe benadering,
die in april jongstleden is goedgekeurd,
dient de financiële steun voor de visserij,
de landbouw, de plattelandsontwikkeling
en het milieu te worden gebundeld tot een
nieuwe rubriek “Duurzaam beheer en instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen”. Om redenen van vereenvoudiging en
transparantie stelt de Commissie voor om
één Fonds voor visserij en voor de uitgaven
uit hoofde van het gemeenschappelijk visserijbeleid op te richten in plaats van de
huidige vier begrotingsonderdelen.

Na overleg met de betrokken partners zullen de lidstaten een nationaal strategisch
plan (NSP) opstellen waarin de specifieke
doelstellingen en de nationale prioriteiten
voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid zijn aangegeven.
Dit strategisch plan, waarin de uit te voeren
maatregelen, de financiële deelname van
het Fonds en de andere middelen gedetailleerd zijn vermeld, doet dienst als uitgangspunt voor het opstellen van de operationele
programma’s.

Situatie voor Nederland
Welk bedrag Nederland uit het Visserijfonds
zal ontvangen in de periode 2007-2013 is
afhankelijk van de uitkomst van de discussie over de Financiële Perspectieven, en
vervolgens van de verdeling van het budget
over de lidstaten in nationale enveloppen.
Om dit geld daadwerkelijk te kunnen besteden moet de nationale co-financiering
voor de betreffende doelen en maatregelen
beschikbaar zijn.
Er is begin oktober 2006 uitgebreid gesproken over de financiële middelen die de
komende vijf jaar voor de visserijsector in
de meest ruime zin beschikbaar komen uit
nationale middelen en EU-gelden. Er wordt

Begroting
Overeenkomstig het voorstel kan het EVF
voor de programmeringsperiode 2007-2013
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gewerkt aan de verdere invulling van het
Nationaal Strategisch Plan, hier heeft de kottersector inmiddels haar claim neergelegd.
Naast de ondersteuning op het gebied van
innovaties komt er ook een bedrag van €
40 miljoen (ca. 1% van totale EVF) in het
borgstellingfonds visserij. Dit bedrag is bedoeld ter ondersteuning van investeringen.
De minister laat er geen misverstand over
bestaan: er is met hem niet meer te praten
over sanering. Beschikbare gelden worden
nu ingezet voor innoveren!
Overheidsbijdrage Thema’s
Er is een voorstel om de beschikbare
middelen te gaan inzetten volgens het
onderstaande schema. Dit kan echter nog
veranderen aangezien het NSP nog in ont-

wikkeling is.
Onderwerp
Totaal
Verduurzaming
visserij
€ 34 mln.
Inpassing visserij
in de regio
€ 22 mln.
Ketensamenwerking
en afzet
€ 20 mln.
Aquacultuur
€ 15 mln.
Aanpassing visserij
inspanning
€ 14 mln.

Jaarlijks
€ 4,8 mln.
€ 3,1 mln.
€ 2,9 mln.
€ 2,1 mln.
€ 2,0 mln.

€ 105 mln. € 15,0 mln.

Totaal

Voor inlichtingen: www.innopartner.nl,
info@innopartner.nl, Tel: 06 21707397

(advertentie)

Kabeljauwkuit
nodig?
Vliestroom 4, 8321 EG Urk x Tel. 0527 26 00 30 x Fax 0527 26 04 06
email: info@variavis.nl

Voor wie het beste wil!
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