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27.3.2019 A8-0176/288

Amendement 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Als wereldspeler in de oceanen en 
als de op vier na grootste producent van vis 
en schaal- en schelpdieren ter wereld, 
draagt de Unie een grote 
verantwoordelijkheid bij de bescherming, 
de instandhouding en het duurzame 
gebruik van de oceanen en hun 
rijkdommen. Het behoud van zeeën en 
oceanen is immers van vitaal belang voor 
een snel groeiende wereldbevolking. Ook 
is het van sociaaleconomisch belang voor 
de Unie: een duurzame blauwe economie 
stimuleert investeringen, banen en groei, 
bevordert onderzoek en innovatie en draagt 
bij tot energiezekerheid door 
oceaanenergie. Bovendien zijn veilige en 
beveiligde zeeën en oceanen essentieel 
voor doeltreffende grenscontrole en voor 
de wereldwijde strijd tegen criminaliteit op 
zee en wordt zo tegemoet gekomen aan de 
bezorgdheid van de burgers met betrekking 
tot veiligheid.

(2) Als wereldspeler in de oceanen, als 
grootste maritieme ruimte ter wereld (door 
de ultraperifere regio's en landen en 
gebieden overzee) en als de op vier na 
grootste producent van vis en schaal- en 
schelpdieren ter wereld, draagt de Unie een 
grote verantwoordelijkheid bij de 
bescherming, de instandhouding en het 
duurzame gebruik van de oceanen en hun 
rijkdommen. Het behoud van zeeën en 
oceanen is immers van vitaal belang voor 
een snel groeiende wereldbevolking. Ook 
is het van sociaaleconomisch belang voor 
de Unie: een duurzame blauwe economie 
stimuleert investeringen, banen en groei, 
bevordert onderzoek en innovatie en draagt 
bij tot energiezekerheid door 
oceaanenergie. Bovendien zijn veilige en 
beveiligde zeeën en oceanen essentieel 
voor doeltreffende grenscontrole en voor 
de wereldwijde strijd tegen criminaliteit op 
zee, illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde (IOO) visserij en de 
verontreiniging van de oceanen, en wordt 
zo tegemoet gekomen aan de bezorgdheid 
van de burgers met betrekking tot 
veiligheid.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/289

Amendement 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFMZV voor de periode na 
2020 moet worden gebaseerd op een 
vereenvoudigde structuur zonder vooraf op 
een al te prescriptieve manier maatregelen 
of nadere subsidiabiliteitsregels op 
Unieniveau vast te leggen. Er moeten 
daarentegen brede steungebieden worden 
beschreven voor elke prioriteit. De 
lidstaten moeten in hun programma dus de 
meest geschikte manieren aangeven om de 
prioriteiten te realiseren. Er kan steun 
worden verleend voor uiteenlopende 
maatregelen die de lidstaten aangeven in de 
programma's, volgens de regels van de 
onderhavige verordening en van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
op voorwaarde dat zij onder de in de 
onderhavige verordening genoemde 
steungebieden vallen. Er moet echter een 
lijst van niet-subsidiabele concrete acties 
worden opgesteld om schadelijke gevolgen 
voor de instandhouding van de 
visbestanden te vermijden, bijvoorbeeld 
een algemeen verbod op investeringen om 
de vangstcapaciteit te vergroten. 
Bovendien moet aan investeringen en 
compensaties ten bate van de vissersvloot 
de strikte voorwaarde worden verbonden 
dat ze stroken met de 

(11) Het EFMZV voor de periode na 
2020 moet worden gebaseerd op een 
vereenvoudigde structuur zonder vooraf op 
een al te prescriptieve manier maatregelen 
of nadere subsidiabiliteitsregels op 
Unieniveau vast te leggen. Er moeten 
daarentegen brede steungebieden worden 
beschreven voor elke prioriteit. De 
lidstaten moeten in hun programma dus de 
meest geschikte manieren aangeven om de 
prioriteiten te realiseren. Er kan steun 
worden verleend voor uiteenlopende 
maatregelen die de lidstaten aangeven in de 
programma's, volgens de regels van de 
onderhavige verordening en van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
op voorwaarde dat zij onder de in de 
onderhavige verordening genoemde 
prioriteiten vallen. Er moet echter een lijst 
van niet-subsidiabele concrete acties 
worden opgesteld om schadelijke gevolgen 
voor de instandhouding van de 
visbestanden te vermijden, bijvoorbeeld 
een algemeen verbod op investeringen ter 
bevordering van de vangstcapaciteit en 
van visserijpraktijken die schadelijk zijn 
voor de oceanen. Bovendien moet aan 
investeringen en compensaties ten bate van 
de vissersvloot de strikte voorwaarde 
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instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB.

worden verbonden dat ze stroken met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/290

Amendement 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In het kader van gedeeld beheer 
moet uit het EFMZV steun kunnen 
worden verleend voor de bescherming en 
het herstel van de biodiversiteit en de 
ecosystemen van de zee en de kust. 
Daartoe moet steun beschikbaar zijn ter 
compensatie van de verzameling door 
vissers van verloren vistuig en zwerfvuil 
op zee, en voor investeringen in havens om 
te zorgen voor passende voorzieningen om 
verloren vistuig en zwerfvuil te ontvangen. 
Ook moet steun beschikbaar zijn voor 
acties om een goede milieutoestand in het 
mariene milieu te bereiken of te behouden, 
als omschreven in Richtlijn 2008/56/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
(hierna de "kaderrichtlijn mariene 
strategie" genoemd)11, voor de uitvoering 
van de krachtens die richtlijn vastgestelde 
ruimtelijke beschermingsmaatregelen en, 
overeenkomstig de op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad (hierna de 
"habitatrichtlijn" genoemd)12 vastgestelde 
prioritaire actiekaders, voor het beheer, het 
herstel en de monitoring van Natura 2000-
gebieden en de bescherming van soorten 
uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EC van het Europees 
Parlement en de Raad (hierna de 
"vogelrichtlijn" genoemd)13. In het kader 

(30) In het kader van gedeeld beheer 
moet 25 % van het EFMZV worden 
gebruikt ter ondersteuning van de 
bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit en de ecosystemen van de 
zee en de kust. Daartoe moet steun 
beschikbaar zijn ter compensatie van de 
verzameling door vissers van verloren 
vistuig en zwerfvuil op zee, in het 
bijzonder plastic, en voor investeringen in 
havens om te zorgen voor passende 
voorzieningen om verloren vistuig en 
verzameld zwerfvuil te ontvangen en op te 
slaan. Ook moet steun beschikbaar zijn 
voor acties om een goede milieutoestand in 
het mariene milieu te bereiken of te 
behouden, als omschreven in Richtlijn 
2008/56/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (hierna de "kaderrichtlijn 
mariene strategie" genoemd)11, voor de 
uitvoering van de krachtens die richtlijn 
vastgestelde ruimtelijke 
beschermingsmaatregelen en, 
overeenkomstig de op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad (hierna de 
"habitatrichtlijn" genoemd)12 vastgestelde 
prioritaire actiekaders, voor het beheer, het 
herstel en de monitoring van Natura 2000-
gebieden en de bescherming van soorten 
uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
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van direct beheer moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor de bevordering 
van schone en gezonde zeeën en voor de 
uitvoering van de Europese strategie voor 
kunststoffen in een circulaire economie, 
die is uiteengezet in de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
16 januari 201614, in samenhang met de 
doelstelling van het bereiken of behouden 
van een goede milieutoestand in het 
mariene milieu.

Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (hierna de 
"vogelrichtlijn" genoemd)13 en Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, alsook de normen van de 
Unie inzake stedelijk afvalwater, en ook 
voor de bouw, de installatie, de 
modernisering en de wetenschappelijke 
voorbereiding en evaluatie van vaste of 
verplaatsbare voorzieningen die dienen 
ter bescherming en verbetering van de 
zeeflora en -fauna in de ultraperifere 
gebieden. In het kader van direct beheer 
moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor de bevordering van schone 
en gezonde zeeën en voor de uitvoering 
van de Europese strategie voor 
kunststoffen in een circulaire economie, 
die is uiteengezet in de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
16 januari 201614, in samenhang met de 
doelstelling van het bereiken of behouden 
van een goede milieutoestand in het 
mariene milieu.

____________________________ ___
11. Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 

11. Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 

12. Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, 
blz. 7).

12. Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, 
blz. 7).

13. Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, 
blz. 7).

13. Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, 
blz. 7).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028
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Or. en
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27.3.2019 A8-0176/291

Amendement 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) bevorderen van een duurzame 
visserij en van de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee;

(1) Bevorderen van een duurzame 
visserij en van de bescherming, het herstel 
en de instandhouding van de biologische 
rijkdommen van de zee;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Amendement 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het EFMZV voor de periode 
2021-2027 bedragen 6 140 000 000 EUR 
in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het EFMZV voor de periode 
2021-2027 zijn dezelfde als voor de 
periode 2014-2020, 6 867 000 000 EUR in 
constante prijzen van 2018 (d.w.z. 
7 739 000 000 EUR in lopende prijzen). 
Ten minste 25 % van deze middelen wordt 
toegewezen aan prioriteit 1 als 
omschreven in artikel 4, lid 1, punt 1, van 
deze verordening.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Amendement 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 131 000 000 EUR voor 
Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, 
Mayotte, Réunion en Sint-Maarten.

c) 172 900 000 EUR voor 
Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, 
Mayotte, Réunion en Sint-Maarten.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Amendement 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de bijdrage van het programma 
aan de bestrijding van IOO-visserij.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Amendement 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met betrekking tot visserij- en 
aquacultuurproducten die op de lijst in 
bijlage I bij het VWEU zijn geplaatst en 
waarop de artikelen 107, 108 en 109 van 
het VWEU van toepassing zijn, kan de 
Commissie overeenkomstig artikel 108 
VWEU toestaan dat in de ultraperifere 
gebieden als bedoeld in artikel 349 VWEU 
binnen de sectoren productie, verwerking 
en afzet van die producten bedrijfssteun 
wordt verleend ter verlichting van de 
beperkingen die specifiek zijn voor die 
gebieden en die het gevolg zijn van het 
isolement, het insulaire karakter of de 
ultraperifere ligging van die gebieden.
De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering voor de uitvoering van de in 
artikel 21 bedoelde compensatieplannen 
verlenen. In dat geval melden de lidstaten 
de staatssteun aan de Commissie, die deze 
steun overeenkomstig deze verordening 
als onderdeel van die programma's kan 
goedkeuren. De gemelde staatssteun 
wordt beschouwd als zijnde gemeld in de 
zin van artikel 108, lid 3, eerste volzin, 
VWEU.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Amendement 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) visserij met bodemtrawls op meer 
dan 200 m diepte.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Amendement 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/0176
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van artikel 13, onder 
a), kan de in lid 1 bedoelde steun in de 
ultraperifere gebieden alleen aan 
collectieve verankerde visaantrekkende 
apparatuur worden verleend indien 
dergelijke instrumenten tot duurzame en 
selectieve visserij bijdragen.

Or. en


