
Ed. 724. Nefndarálit [168. mál]
um frv. til I. um aflatryggingasjóðsjávarútvegsins.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefur athugað frv. á tveimur fundum, en ekki orðið á eitt sátt
um afgreiðslu þess. Meiri hl. n. vill samþ. frv. óbreytt, en undirritaðir, er skipa
minni hl. n., vilja gera verulegar efnisbreytingar á frv.

Með þessu frv. er stofnað til nokkurra fjárframlaga togaraútgerðinni til aðstoð-
ar vegna aflabrests á árunum 1960 og 1961, svo og til aflatryggingar togara á kom-
andi árum.

Þetta er aðallega gert með tvenns konar hætti: með fjárframlögum úr ríkissjóði
og með skattlagningu á bátaútveginn í landinu.

Ekki þarf að efast um það, að togaraútgerðin hefur átt víð aflabrest að etja.
Það er þvi full þörf á að koma henni til aðstoðar.

En bátaútvegurinn hefur einnig átt við sína erfiðleika að etja á liðnum timum.
Má þar nefna, hversu togarar. erlendir og innlendir, spilltu aflabrögðum á grunn-
miðum. Var þá ekki í annað hús að venda fyrir fiskibáta. þvi að ekki höfðu þeir
skilyrði til að sækja afla á fjarlæg mið, eins og togarar. Með útfærslu landhelginnar
skipti um með aflabrögðbátaflotans, en fleira kom þó tiL Útvegsmenn hafa kostað
kapps um að eignast stærri og futlkomnarí. fiskibáta, búa þá hinum beztu tækjum
til fiskileitar og afla nýjustu og beztu tegunda veiðarfæra og hjálpartækja við sjálf-
ar veiðarnar. Öllu þessu má þakka aukin aflabrögð bátaflotans.

Allt hefur þetta kostað bátaútveginn gífurlega mikinn stofnkostnað til viðbótar
afleiðingunum af gengislækkunum, háum vöxtum og skaUabyrðum viðreisnarstefn-
unnar. Þrátt fyrir þetta hefur bátaútvegurinn ekki notið sömu kjara ístofnlánum
og mikill hluti togaranna.

Minni hl. n. telur því, að ekki komi til mála að skattleggja bátaútveginn til
aðstoðar togaraútgerðinní. eins og ætlazt er til með þessu frv. Er þessi afstaða minni
hl. n. í fullu samræmi við skoðanir fiskiþings og Landssambands isl. útvegsmanna.
Þessi skattlagning er auk þess með öllu óþörf. Með gengisbreytingunni á síðastliðnu
sumri tók ríkisstjórnin gengishagnað af útflytjendum, sem mun hafa numið um
150-170 millj. kr. Það er óneitanlega meira réttlæti í því að verja nokkrum hluta
af þessum gengishagnaði til aðstoðar togaraútgerðinni en að skattleggja bátaútveg-
inn. Verði þessi leið farin til aðstoðar togaraútgerð vegna fjárhagserfiðleika tveggja
siðustu ára, er ekki þörf svo mikillar hækkunar á útflutningsgjaldi af sjávarafurðum
bátaflotans til aflatryggingasjóðs sem gert er ráð fyrir i frv.

Þá vill minní hl. n. finna að þvi, að sjávarútvegsnefnd fékk ekki í hendur skýrslu
þeirrar nefndar, er ríkisstjórnin skipaði til þess að rannsaka hag togaraútgerðar, þrátt
fyrir að minni hl. n. óskaði sérstaklega eftir að fá að kynna sér þessa skýrslu, Það
er þó fyrsta skilyrðið til þess, að þingmenn geti gert sér grein fyrir, hvað réttast
er að gera togaraútgerðinni til aðstoðar, að þeir fái sem beztal' upplýsingar um
fjárhag þessarar útgerðar.

Minni hl. n. mun flytja brtt. við frv. á sérstöku þingskjali í samræmi víð það,
sem að framan segir.

Alþingi, 11. apríl 1962.
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