
AM\1181163NL.docx PE637.683v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

27.3.2019 A8-0176/304

Amendement 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
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 
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, maar 
zonder de noodzakelijke investeringen in 
de herclassificatie, vernieuwing en zelfs 
vergroting van de omvang van de 
kleinschalige vloot in gevaar te brengen, 



AM\1181163NL.docx PE637.683v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB.

met name in specifieke gevallen waarin de 
betrokken vaartuigen een hoge 
gemiddelde leeftijd hebben en geen 
basisvoorwaarden voor veiligheid en 
inzetbaarheid garanderen. Bovendien 
moet aan investeringen en compensaties 
ten bate van de vissersvloot de strikte 
voorwaarde worden verbonden dat ze 
stroken met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/305

Amendement 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Gezien de hoge mate van 
onvoorspelbaarheid van visserijactiviteiten, 
kunnen uitzonderlijke omstandigheden 
aanzienlijke economische verliezen 
teweegbrengen voor de vissers. Om deze 
gevolgen te verzachten moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor compensatie voor de buitengewone 
stopzetting van visserijactiviteiten wegens 
de uitvoering van bepaalde 
instandhoudingsmaatregelen 
(meerjarenplannen, streefdoelen voor de 
instandhouding en duurzame exploitatie 
van bestanden, maatregelen om de 
vangstcapaciteit van vissersvaartuigen aan 
te passen aan de beschikbare 
vangstmogelijkheden en technische 
maatregelen), wegens de uitvoering van 
noodmaatregelen, wegens de onderbreking 
van de toepassing van een 
partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij door overmacht of 
wegens een natuurramp of een 
milieuongeval. Die steun mag enkel 
worden verleend indien de vissers 
aanzienlijke gevolgen ondervinden van die 
omstandigheden, d.w.z. indien de 
commerciële activiteiten van het betrokken 
vaartuig gedurende ten minste negentig 

(27) Gezien de hoge mate van 
onvoorspelbaarheid van visserijactiviteiten, 
kunnen uitzonderlijke omstandigheden 
aanzienlijke economische verliezen 
teweegbrengen voor de vissers. Om deze 
gevolgen te verzachten moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor compensatie voor de buitengewone 
stopzetting van visserijactiviteiten wegens 
de uitvoering van bepaalde 
instandhoudingsmaatregelen 
(meerjarenplannen, streefdoelen voor de 
instandhouding en duurzame exploitatie 
van bestanden, maatregelen om de 
vangstcapaciteit van vissersvaartuigen aan 
te passen aan de beschikbare 
vangstmogelijkheden en technische 
maatregelen), wegens de uitvoering van 
noodmaatregelen, wegens de onderbreking 
van de toepassing van een 
partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij door overmacht of 
wegens een natuurramp of een 
milieuongeval. Die steun mag enkel 
worden verleend indien de vissers 
aanzienlijke gevolgen ondervinden van die 
omstandigheden, d.w.z. indien de 
commerciële activiteiten van het betrokken 
vaartuig gedurende ten minste dertig dagen 
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opeenvolgende dagen worden stopgezet en 
de economische verliezen ten gevolge van 
de stopzetting gedurende een bepaalde 
periode meer dan 30 % van de gemiddelde 
jaarlijkse omzet van het betrokken bedrijf 
bedragen. Bij de voorwaarden voor de 
verlening van die steun moet rekening 
worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de aalvisserij.

worden stopgezet. Bij de voorwaarden 
voor de verlening van die steun moet 
rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de aalvisserij.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/306

Amendement 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om bij te dragen aan een 
positieve ontwikkeling van visbestanden 
en aan het behoud van de visserij buiten 
het gesloten seizoen, moet het EFMZV 
biologische seizoenen kunnen 
ondersteunen wanneer deze seizoenen 
(wanneer die samenvallen met bepaalde 
kritieke fasen in de levenscyclus van de 
soorten) nodig zijn voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Amendement 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) Er moet snel een fonds 
voor looncompensatie voor visvrije 
perioden worden opgericht. Deze perioden 
moeten tevens als werktijd worden 
aangerekend voor berekening van 
pensioen- en andere 
socialezekerheidsrechten. Daarnaast moet 
een minimumloon worden vastgesteld, in 
overeenstemming met lokale praktijken, 
onderhandelingen en collectieve 
arbeidsovereenkomsten.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Amendement 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De kleinschalige kustvisserij wordt 
beoefend door vissersvaartuigen van 
minder dan 12 m die geen gebruikmaken 
van gesleept vistuig. Deze sector 
vertegenwoordigt bijna 75 % van alle in de 
Unie ingeschreven vissersvaartuigen en 
bijna de helft van de werkgelegenheid in de 
visserijsector. Marktdeelnemers uit de 
kleinschalige kustvisserij zijn zeer sterk 
aangewezen op gezonde visbestanden voor 
hun belangrijkste bron van inkomsten. Het 
EFMZV dient hen daarom een 
preferentiële behandeling toe te kennen 
door middel van een steunintensiteit van 
100 %, ook voor concrete acties in verband 
met controle en handhaving, om duurzame 
visserijpraktijken aan te moedigen. 
Bovendien moeten bepaalde steungebieden 
worden voorbehouden voor de 
kleinschalige visserij in vlootsegmenten 
waar de visserijcapaciteit in evenwicht is 
met de beschikbare vangstmogelijkheden, 
d.w.z. steun voor de aankoop van een 
tweedehands vaartuig en voor de 
vervanging of modernisering van een 
motor. Voorts moeten de lidstaten in hun 
programma een actieplan voor de 
kleinschalige kustvisserij opnemen, dat 
moet worden gemonitord op basis van 

(28) De kleinschalige kustvisserij wordt 
beoefend door vissersvaartuigen van 
minder dan 12 m die geen gebruikmaken 
van gesleept vistuig. Deze sector 
vertegenwoordigt bijna 75 % van alle in de 
Unie ingeschreven vissersvaartuigen en 
bijna de helft van de werkgelegenheid in de 
visserijsector. Marktdeelnemers uit de 
kleinschalige kustvisserij zijn zeer sterk 
aangewezen op gezonde visbestanden voor 
hun belangrijkste bron van inkomsten. Het 
EFMZV dient hen daarom een 
preferentiële behandeling toe te kennen 
door middel van een steunintensiteit van 
100 %, ook voor concrete acties in verband 
met controle en handhaving, om duurzame 
visserijpraktijken aan te moedigen. 
Bovendien moeten bepaalde steungebieden 
worden voorbehouden voor de 
kleinschalige visserij, terwijl de 
visserijcapaciteit in evenwicht moet zijn 
met de beschikbare vangstmogelijkheden, 
d.w.z. steun voor de aankoop van een 
gerenoveerd en opnieuw geclassificeerd 
vaartuig en voor de vervanging of 
modernisering van een motor. Voorts 
moeten de lidstaten in hun programma een 
actieplan voor de kleinschalige kustvisserij 
opnemen, dat moet worden gemonitord op 
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indicatoren, waarvoor mijlpalen en 
streefdoelen moeten worden bepaald.

basis van indicatoren, waarvoor mijlpalen 
en streefdoelen moeten worden bepaald.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/309

Amendement 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Voedselzekerheid is afhankelijk 
van doeltreffende en goed georganiseerde 
markten, die zorgen voor meer 
transparantie, stabiliteit, kwaliteit en 
diversiteit in de voedselvoorzieningsketen 
en voor betere informatie voor de 
consument. Daarom moet uit het EFMZV 
steun kunnen worden verleend voor de 
afzet van visserij- en aquacultuurproducten 
overeenkomstig de doelstellingen van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad ("GMO-
verordening")15. Steun moet met name 
beschikbaar zijn voor de oprichting van 
producentenorganisaties, de uitvoering van 
productie- en afzetplannen, de bevordering 
van nieuwe afzetmogelijkheden en de 
ontwikkeling en de verspreiding van 
informatie over de markt.

(33) Voedselzekerheid is afhankelijk 
van doeltreffende en goed georganiseerde 
markten, die zorgen voor meer 
transparantie, stabiliteit, kwaliteit en 
diversiteit in de voedselvoorzieningsketen 
en voor betere informatie voor de 
consument. Daarom moet uit het EFMZV 
steun kunnen worden verleend voor de 
afzet van visserij- en aquacultuurproducten 
overeenkomstig de doelstellingen van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad ("GMO-
verordening")15. Met deze steun moeten 
mechanismen worden bevorderd die de 
prijs van de eerste verkoop verbeteren ten 
behoeve van de vissers door de beloning 
voor hun werk te vergroten, die een 
eerlijke en passende verdeling van de 
toegevoegde waarde in de hele 
waardeketen van de sector bevorderen, die 
de marges van tussenpersonen 
verminderen en de aan producenten 
betaalde prijzen verhogen, en die de door 
de uiteindelijke consument betaalde 
prijzen beperken. Steun moet met name 
beschikbaar zijn voor de oprichting van 
coöperatieve producentenorganisaties, de 
uitvoering van productie- en afzetplannen, 
de bevordering van nieuwe 
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afzetmogelijkheden en de ontwikkeling en 
de verspreiding van informatie over de 
markt.

__________________ __________________
15 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 
van 28.12.2013, blz. 1).

15 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 
van 28.12.2013, blz. 1).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Amendement 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aanpassing en beheer van de 
vangstcapaciteit;

a) aanpassing en beheer van de 
vangstcapaciteit, niet in de laatste plaats 
door de herclassificatie of renovatie van 
vaartuigen, of van hun motoren, teneinde 
een langer verblijf op zee mogelijk te 
maken of de activiteit veiliger te maken;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Amendement 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) versterking van de waardeketen van 
de sector en bevordering van 
afzetstrategieën;

c) versterking van de waardeketen van 
de sector en bevordering van 
afzetstrategieën, waarbij alle 
mechanismen worden bevorderd die de 
prijzen bij eerste verkoop verbeteren, 
hetgeen ten goede moet komen aan vissers 
doordat de beloning voor hun werk wordt 
vergroot, en die een eerlijke en passende 
verdeling van de toegevoegde waarde 
binnen de gehele waardeketen van de 
sector bevorderen, zodat de marges van 
tussenpersonen worden teruggebracht, de 
prijzen die worden betaald aan 
producenten worden verhoogd en de 
prijzen die worden betaald door klanten 
worden beperkt;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Amendement 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de herclassificatie, vernieuwing en 
aanpassing van de grootte van vaartuigen 
wanneer deze duidelijk verouderd zijn, 
zodat het mogelijk wordt de 
visomstandigheden te verbeteren en de 
duur van het verblijf op zee te verlengen.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Amendement 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0176/2019
Gabriel Mato
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de commerciële activiteiten van het 
betrokken vaartuig gedurende ten minste 
negentig opeenvolgende dagen worden 
stopgezet; en

a) de commerciële activiteiten van het 
betrokken vaartuig gedurende ten minste 
dertig opeenvolgende dagen worden 
stopgezet; en

Or. pt


