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BEKNOPTE MOTIVERING

De algemene doelstelling van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) 
is het ondersteunen van de doelstellingen van het GVB, een beleid waarvoor de EU exclusief 
bevoegd is, het verder ontwikkelen van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU en het 
ondersteunen van de internationale verplichtingen van de Unie op het gebied van 
oceaangovernance, op een wijze die complementair is met het cohesiebeleid en met het GVB 
en ander EU-beleid.

Een EFMZV in de periode 2021-2027 is van cruciaal belang en een aanzienlijke versterking 
van de visserijsector, ook wat de financiële middelen ervan betreft, is essentieel.

In het MFK voorgesteld maximum voor het EFMZV, in miljoen EUR.

MFK 2014-2020 voor 
de EU-27 in prijzen van 
2018

MFK 2021-2027 in 
prijzen van 2018

Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij

6.243 6.866

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie visserij onderstaande 
amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het twee 
resoluties heeft goedgekeurd, op 14 maart 
en 30 mei 2018, over het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. benadrukt het feit dat het 
belangrijk is dat horizontale beginselen 
ten grondslag liggen aan het MFK 2021-
2027 en al het daarmee verband 
houdende beleid van de EU; merkt op dat 
het in verband hiermee zijn standpunt 
herhaalde dat de EU haar engagement 
moet nakomen om een voortrekkersrol te 
vervullen met betrekking tot de uitvoering 
van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN (SDG's) en het feit betreurde dat 
een duidelijk en zichtbaar engagement in 
deze zin in de voorstellen over het MFK 
ontbreekt;

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 quater. onderstreept zijn standpunt 
dat op grond van de Overeenkomst van 
Parijs de klimaatgerelateerde horizontale 
uitgaven aanzienlijk moeten worden 
opgetrokken ten opzichte van het huidige 
MFK en zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
in 2027 30 % moeten bedragen;

Amendement 4

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 quinquies. herinnert eraan dat het in 
zijn resolutie van 14 maart 2018 het 
sociaal-economische en ecologische 
belang van de visserijsector, het 
maritieme milieu en de "blauwe 
economie" benadrukte en de bijdrage 
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daarvan aan de onafhankelijkheid van de 
EU inzake duurzame voedselvoorziening, 
omdat zij de duurzaamheid van de 
Europese aquacultuur en visserij 
waarborgen en de milieueffecten 
beperken; dat het er daarnaast voor pleitte 
om de omvang van de kredieten voor de 
visserijsector in het huidige MFK te 
handhaven en, indien nieuwe behoeften 
ontstaan, de kredieten voor maritieme 
zaken te verhogen;

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Op 14 maart en 30 mei 2018 
benadrukte het Europees Parlement in 
zijn resolutie over het meerjarig financieel 
kader 2021-2027 dat het belangrijk is dat 
horizontale beginselen ten grondslag 
liggen aan het MFK 2021-2027 en al het 
daarmee verband houdende beleid van de 
EU. Het Parlement herhaalde in verband 
daarmee zijn standpunt dat de Unie haar 
engagement moet nakomen om een 
voortrekkersrol te vervullen met 
betrekking tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN (SDG's) en betreurde het 
ontbreken van een duidelijk en zichtbaar 
engagement in deze zin in de voorstellen 
over het MFK. Daarom drong het 
Parlement aan op de integratie van de 
SDG's in alle EU-beleid en ‑initiatieven 
van het volgende MFK. Bovendien 
herhaalt het dat een sterkere en 
ambitieuzere Unie alleen kan worden 
verwezenlijkt als er meer financiële 
middelen voor worden vrijgemaakt. 
Daarom dringt het Parlement aan op 
voortdurende steun voor het bestaande 
beleid, in het bijzonder het gevestigde en 
in de Verdragen verankerde EU-beleid, 
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met name het gemeenschappelijk 
landbouw- en visserijbeleid en het 
cohesiebeleid, aangezien deze de EU-
burgers concrete voordelen opleveren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Voorts benadrukte het Europees 
Parlement in zijn resoluties van 14 maart 
en 30 mei 2018 over het meerjarig 
financieel kader 2021-2027 dat de 
uitbanning van discriminatie essentieel is 
voor het nakomen van de verbintenissen 
van de EU ten aanzien van een inclusief 
Europa. Daarom vroeg het een 
engagement op het gebied van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
in alle EU-beleid en -initiatieven van het 
volgende MFK.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Voorts onderstreepte het 
Europees Parlement in zijn resoluties van 
14 maart en 30 mei 2018 over het 
meerjarig financieel kader 2021-2027 het 
feit dat op grond van de Overeenkomst 
van Parijs de klimaatgerelateerde 
uitgaven aanzienlijk moeten worden 
opgetrokken ten opzichte van het huidige 
MFK en zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
in 2027 30 % moeten bedragen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden in het kader van deze 
verordening moeten worden gekozen op 
basis van de mate waarin ze kunnen 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
voor de acties vastgelegde prioriteiten en 
tot resultaten kunnen leiden, rekening 
houdend met onder meer de kosten van 
controles, de administratieve lasten en het 
verwachte risico op niet-naleving. Daarbij 
moet het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten worden 
overwogen, alsook van financiering die 
geen verband houdt met kosten, als 
bedoeld in artikel 125, lid 1, van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie].

(7) De financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden in het kader van deze 
verordening moeten worden gekozen op 
basis van de mate waarin ze kunnen 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
voor de acties vastgelegde prioriteiten en 
tot resultaten kunnen leiden, rekening 
houdend met onder meer de kosten van 
controles, de administratieve lasten en het 
risico op niet-naleving. Daarbij moet het 
gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten worden 
overwogen, alsook van financiering die 
geen verband houdt met kosten, als 
bedoeld in artikel 125, lid 1, van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie].

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In het in Verordening (EU) 
XX/XX6 vastgestelde meerjarig financieel 
kader is bepaald dat de begroting van de 
Unie het visserijbeleid en het maritiem 
beleid moet blijven ondersteunen. De 
EFMZV-begroting moet, in lopende 
prijzen, 6 140 000 000 EUR belopen. De 
EFMZV-middelen moeten worden 
verdeeld tussen gedeeld, direct en indirect 
beheer. 5 311 000 000 EUR moet worden 
uitgetrokken voor steun onder gedeeld 
beheerd en 829 000 000 EUR voor steun 
onder direct en indirect beheer. Met het 

(8) In het in Verordening (EU) 
XX/XX6 vastgestelde meerjarig financieel 
kader is bepaald dat de begroting van de 
Unie het visserijbeleid en het maritiem 
beleid moet blijven ondersteunen. De 
EFMZV-begroting moet, in lopende 
prijzen, 6 866943 600 EUR in prijzen van 
2018 belopen (d.i. 7 739 176 524 EUR in 
lopende prijzen). De EFMZV-middelen 
moeten worden verdeeld tussen gedeeld, 
direct en indirect beheer. 
5 939 794 375 EUR in prijzen van 2018 
(d.i. 6 694 261 648 EUR in lopende 
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oog op stabiliteit, met name met betrekking 
tot de verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen, moet de afbakening van de 
nationale toewijzingen onder gedeeld 
beheer voor de programmeringsperiode 
2021-2027 worden gebaseerd op de 
EFMZV-verdeling van de periode 2014-
2020. Er moeten specifieke bedragen 
worden bestemd voor de ultraperifere 
gebieden, voor controle en handhaving en 
voor de verzameling en verwerking van 
gegevens voor visserijbeheer en 
wetenschappelijke doeleinden, terwijl de 
bedragen voor definitieve stopzetting en 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten moeten worden 
geplafonneerd.

prijzen) moet worden uitgetrokken voor 
steun onder gedeeld beheerd en 
927 149 225 EUR in prijzen van 2018 (d.i. 
1 044 914 876 EUR in lopende prijzen)
voor steun onder direct en indirect beheer. 
Met het oog op stabiliteit, met name met 
betrekking tot de verwezenlijking van de 
GVB-doelstellingen, moet de afbakening 
van de nationale toewijzingen onder 
gedeeld beheer voor de 
programmeringsperiode 2021-2027 worden 
gebaseerd op de EFMZV-verdeling van de 
periode 2014-2020. Er moeten specifieke 
bedragen worden bestemd voor de 
ultraperifere gebieden, voor controle en 
handhaving en voor de verzameling en 
verwerking van gegevens voor 
visserijbeheer en wetenschappelijke 
doeleinden, terwijl de bedragen voor 
definitieve stopzetting en buitengewone 
stopzetting van visserijactiviteiten moeten 
worden geplafonneerd.

__________________ __________________

6 PB C […], […], blz. […]. 6 PB C […], […], blz. […].

Motivering

De verdeling binnen de financiële middelen van het programma die wordt voorgesteld door 
de Begrotingscommissie, is slechts een indicatieve rekenkundige vertaling die het resultaat is 
van de wijziging van de algemene begroting van het programma en er wordt niet mee 
vooruitgelopen op de verdeling waartoe wordt besloten in de bevoegde commissie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFMZV moet berusten op vier 
prioriteiten: bevorderen van een duurzame 
visserij en van de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee; 
bijdragen tot de voedselzekerheid in de 
Unie door concurrerende en duurzame 
aquacultuur en markten; mogelijk maken 

(10) Het EFMZV moet berusten op vier 
prioriteiten: bevorderen van een duurzame 
visserij en van de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee; 
bijdragen tot de voedselzekerheid in de 
Unie door concurrerende en duurzame 
visserij, aquacultuur en markten; mogelijk 
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van de groei van een duurzame blauwe 
economie en bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen; versterken van de 
internationale oceaangovernance en tot 
stand brengen van veilige, beveiligde, 
schone en duurzaam beheerde zeeën en 
oceanen. Deze prioriteiten moeten worden 
nagestreefd door middel van gedeeld, 
direct en indirect beheer.

maken van de groei van een duurzame 
blauwe economie en bevorderen van 
welvarende kustgemeenschappen, met 
inbegrip van de eilanden en de 
ultraperifere gebieden; versterken van de 
internationale oceaangovernance en tot 
stand brengen van veilige, beveiligde, 
schone en duurzaam beheerde zeeën en 
oceanen. Deze prioriteiten moeten worden 
nagestreefd door middel van gedeeld, 
direct en indirect beheer.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gezien het belang van de strijd 
tegen de klimaatverandering in 
overeenstemming met de toezeggingen van 
de Unie in het kader van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs en in het 
kader van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, moet deze 
verordening bijdragen tot 
"klimaatmainstreaming" (integratie van 
klimaatactie in het beleid en de fondsen) en 
ertoe leiden dat 25 % van de uitgaven uit 
de begroting van de Unie worden 
aangewend voor klimaatdoelstellingen. 
Met de acties in het kader van deze 
verordening zal naar verwachting 30 % van 
de totale financiële middelen van het 
EFMZV bijdragen tot de verwezenlijking 
van klimaatdoelstellingen. De acties zullen 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het EFMZV worden vastgesteld en zullen 
opnieuw worden beoordeeld in het kader 
van de desbetreffende evaluatie- en 
beoordelingsprocedures.

(13) Gezien het belang van de strijd 
tegen de klimaatverandering in 
overeenstemming met de toezeggingen van 
de Unie in het kader van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs en in het 
kader van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, moet deze 
verordening bijdragen tot 
"klimaatmainstreaming" (integratie van 
klimaatactie in het beleid en de fondsen) en 
ertoe leiden dat gedurende de periode van 
het MFK 2021-2027 minstens 25 % van de 
uitgaven uit de begroting van de Unie 
worden aangewend voor 
klimaatdoelstellingen, en dat zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk in 2027, een 
streefcijfer van 30 % per jaar wordt 
gehaald. Met de acties in het kader van 
deze verordening zal naar verwachting 
35 % van de totale financiële middelen van 
het EFMZV bijdragen tot de 
verwezenlijking van klimaatdoelstellingen. 
De acties zullen tijdens de voorbereiding 
en uitvoering van het EFMZV worden 
vastgesteld en zullen opnieuw worden 
beoordeeld in het kader van de 
desbetreffende evaluatie- en 
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beoordelingsprocedures.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFMZV moet eveneens 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen van de Unie. Deze 
bijdrage moet worden gevolgd aan de hand 
van milieumarkers van de Unie en er moet 
regelmatig verslag over worden uitgebracht 
in het kader van evaluaties en van jaarlijkse 
prestatieverslagen.

(14) Het EFMZV moet eveneens 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen van de Unie, rekening 
houdend met sociale cohesie. Deze 
bijdrage moet worden gevolgd aan de hand 
van milieumarkers van de Unie en er moet 
regelmatig verslag over worden uitgebracht 
in het kader van evaluaties en van jaarlijkse 
prestatieverslagen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De visserij is van vitaal belang voor 
het levensonderhoud en het cultureel 
erfgoed van veel kustgemeenschappen in 
de Unie, en dan vooral waar de 
kleinschalige kustvisserij een belangrijke 
rol speelt. In veel vissersgemeenschappen 
ligt de gemiddelde leeftijd boven de 50. 
Generatievernieuwing en diversificatie van 
activiteiten blijven dan ook een uitdaging.

(18) De visserij is van vitaal belang voor 
het levensonderhoud en het cultureel 
erfgoed van veel kustgemeenschappen, 
eilanden en ultraperifere gebieden in de 
Unie, en dan vooral waar de kleinschalige 
kustvisserij een belangrijke rol speelt. In 
veel vissersgemeenschappen ligt de 
gemiddelde leeftijd boven de 50. 
Generatievernieuwing en diversificatie van 
activiteiten blijven dan ook een uitdaging.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Visserij en aquacultuur dragen bij (31) In de Agenda 2030 voor duurzame 
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tot voedselzekerheid en voeding. 
Momenteel voert de Unie echter meer dan 
60 % van de te koop aangeboden 
visserijproducten in en is zij daarvoor sterk 
afhankelijk van derde landen. Een 
belangrijke uitdaging is het bevorderen van 
de consumptie van viseiwitten die in de 
Unie volgens hoge kwaliteitsnormen zijn 
geproduceerd en die voor de consument 
beschikbaar zijn aan betaalbare prijzen.

ontwikkeling van de Verenigde Naties 
wordt het beëindigen van honger en het 
realiseren van voedselveiligheid en 
verbeterde voeding geïdentificeerd als een 
van de 17 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG 2). De Unie wil zich ten volle 
inzetten voor dat doel en voor de 
verwezenlijking ervan. In verband 
hiermee dragen visserij en aquacultuur bij 
tot voedselzekerheid en voeding. 
Momenteel voert de Unie echter meer dan 
60 % van de te koop aangeboden 
visserijproducten in en is zij daarvoor sterk 
afhankelijk van derde landen. Een 
belangrijke uitdaging is het bevorderen van 
de consumptie van viseiwitten die in de 
Unie volgens hoge kwaliteitsnormen zijn 
geproduceerd en die voor de consument 
beschikbaar zijn aan betaalbare prijzen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het moet mogelijk zijn uit het 
EFMZV steun te verlenen voor de 
bevordering en de duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur, met inbegrip van de 
zoetwateraquacultuur, ten bate van de teelt 
van waterdieren en -planten voor de 
productie van voedingsmiddelen en andere 
grondstoffen. In sommige lidstaten worden 
nog steeds complexe administratieve 
procedures toegepast, wat bijvoorbeeld tot 
uiting komt in een moeilijke toegang tot 
ruimte en omslachtige 
vergunningsprocedures. Dat maakt het 
voor de sector moeilijk om het imago en 
het concurrentievermogen van gekweekte 
producten te verbeteren. De steun moet in 
overeenstemming zijn met de meerjarige 
nationale strategische plannen voor de 
aquacultuur, die worden opgesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) 

(32) Het moet mogelijk zijn uit het 
EFMZV steun te verlenen voor de 
bevordering en de duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur, met inbegrip van de 
zoetwateraquacultuur en gesloten 
inperkingssystemen, ten bate van de teelt 
van waterdieren en -planten voor de 
productie van voedingsmiddelen en andere 
grondstoffen. In sommige lidstaten worden 
nog steeds complexe administratieve 
procedures toegepast, wat bijvoorbeeld tot 
uiting komt in een moeilijke toegang tot 
ruimte en omslachtige 
vergunningsprocedures. Dat maakt het 
voor de sector moeilijk om het imago en 
het concurrentievermogen van gekweekte 
producten te verbeteren. De steun moet in 
overeenstemming zijn met de meerjarige 
nationale strategische plannen voor de 
aquacultuur, die worden opgesteld 
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nr. 1380/2013. Met name steun voor 
ecologische duurzaamheid, productieve 
investeringen, innovatie, verwerving van 
beroepsvaardigheden, verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en compenserende 
maatregelen die voorzien in essentiële 
land- en natuurbeheerdiensten, moet in 
aanmerking komen. Acties op het gebied 
van volksgezondheid, 
verzekeringsregelingen voor 
aquacultuurbestanden en acties op het 
gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn moeten eveneens in 
aanmerking komen voor steun. Steun voor 
productieve investeringen mag evenwel 
uitsluitend via financieringsinstrumenten 
en via InvestEU worden verleend, die een 
grotere hefboomwerking op de markten 
hebben en daarom beter geschikt zijn dan 
subsidies om de financiële uitdagingen van 
de sector aan te pakken.

overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Met name steun voor 
ecologische duurzaamheid, productieve 
investeringen, innovatie, verwerving van 
beroepsvaardigheden, verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en compenserende 
maatregelen die voorzien in essentiële 
land- en natuurbeheerdiensten, moet in 
aanmerking komen. Acties op het gebied 
van volksgezondheid, 
verzekeringsregelingen voor 
aquacultuurbestanden en acties op het 
gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn moeten eveneens in 
aanmerking komen voor steun. Steun voor 
productieve investeringen mag evenwel 
uitsluitend via financieringsinstrumenten 
en via InvestEU worden verleend, die een 
grotere hefboomwerking op de markten 
hebben en daarom beter geschikt zijn dan 
subsidies om de financiële uitdagingen van 
de sector aan te pakken.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Werkgelegenheid in kustgebieden 
berust op een plaatselijk aangestuurde 
ontwikkeling van een duurzame blauwe 
economie, die het sociale weefsel van deze 
gebieden nieuw leven inblaast. 
Oceaanindustrieën en -diensten groeien 
waarschijnlijk sneller dan de economie in 
het algemeen en dragen in grote mate bij 
tot de werkgelegenheid en de groei tegen 
2030. Om duurzaam te kunnen zijn, is de 
blauwe groei afhankelijk van innovatie en 
investeringen in nieuwe maritieme 
bedrijven en in de bio-economie, met 
inbegrip van duurzame toerismemodellen, 
hernieuwbare oceaanenergie, innovatieve 
hoogwaardige scheepsbouw en nieuwe 
havendiensten, waar banen kunnen worden 
gecreëerd en tegelijkertijd de lokale 

(35) Werkgelegenheid in kustgebieden 
berust op een plaatselijk aangestuurde 
ontwikkeling van een duurzame blauwe 
economie, die het sociale weefsel van deze 
gebieden, met inbegrip van de eilanden en 
de ultraperifere gebieden, nieuw leven 
inblaast. Oceaanindustrieën en -diensten 
groeien waarschijnlijk sneller dan de 
economie in het algemeen en dragen in 
grote mate bij tot de werkgelegenheid en 
de groei tegen 2030. Om duurzaam te 
kunnen zijn, is de blauwe groei afhankelijk 
van innovatie en investeringen in nieuwe 
maritieme bedrijven en in de bio-
economie, met inbegrip van duurzame 
toerismemodellen, hernieuwbare 
oceaanenergie, innovatieve hoogwaardige 
scheepsbouw en nieuwe havendiensten, 
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ontwikkeling toeneemt. Terwijl 
overheidsinvesteringen in de duurzame 
blauwe economie moeten worden 
geïntegreerd in de hele begroting van de 
Unie, moet het EFMZV met name zijn 
toegespitst op het scheppen van de juiste 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
duurzame blauwe economie en op het 
wegwerken van knelpunten voor 
investeringen en voor de ontwikkeling van 
nieuwe markten en technologieën of 
diensten. Steun voor de ontwikkeling van 
een duurzame blauwe economie moet 
worden verleend via gedeeld, direct en 
indirect beheer.

waar banen kunnen worden gecreëerd en 
tegelijkertijd de lokale ontwikkeling 
toeneemt. Terwijl overheidsinvesteringen 
in de duurzame blauwe economie moeten 
worden geïntegreerd in de hele begroting 
van de Unie, moet het EFMZV met name 
zijn toegespitst op het scheppen van de 
juiste voorwaarden voor de ontwikkeling 
van een duurzame blauwe economie en op 
het wegwerken van knelpunten voor 
investeringen en voor de ontwikkeling van 
nieuwe markten en technologieën of 
diensten. Steun voor de ontwikkeling van 
een duurzame blauwe economie moet 
worden verleend via gedeeld, direct en 
indirect beheer.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De ontwikkeling van een duurzame 
blauwe economie is in grote mate 
afhankelijk van partnerschappen tussen 
lokale actoren die bijdragen tot de vitaliteit 
van kust- en landinwaarts gelegen 
gemeenschappen en economieën. Het 
EFMZV moet voorzien in instrumenten om 
dergelijke partnerschappen te bevorderen. 
Daartoe moet steun onder gedeeld beheer 
beschikbaar zijn voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
(CLLD). Die benadering moet 
economische diversificatie in een lokale 
context stimuleren door de ontwikkeling 
van kust- en binnenvisserij, aquacultuur en 
een duurzame blauwe economie. CLLD-
strategieën moeten ervoor zorgen dat 
lokale gemeenschappen beter 
gebruikmaken van en meer profijt halen uit 
de kansen die de duurzame blauwe 
economie biedt en dat ze daarbij de 
ecologische, culturele, sociale en 
menselijke middelen benutten en 
versterken. Elk lokaal partnerschap moet 

(36) De ontwikkeling van een duurzame 
blauwe economie is in grote mate 
afhankelijk van partnerschappen tussen 
lokale actoren die bijdragen tot de vitaliteit 
en het voortbestaan van de bevolking van 
kust-, eiland- en landinwaarts gelegen 
gebieden en tot de vitaliteit en de 
duurzaamheid van de daar gesitueerde
economieën. Het EFMZV moet voorzien in 
instrumenten om dergelijke 
partnerschappen te bevorderen. Daartoe 
moet steun onder gedeeld beheer 
beschikbaar zijn voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
(CLLD). Die benadering moet 
economische diversificatie in een lokale 
context stimuleren door de ontwikkeling
van kust- en binnenvisserij, aquacultuur en 
een duurzame blauwe economie. CLLD-
strategieën moeten ervoor zorgen dat 
lokale gemeenschappen beter 
gebruikmaken van en meer profijt halen uit 
de kansen die de duurzame blauwe 
economie biedt en dat ze daarbij de
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dan ook het voornaamste aandachtspunt 
van zijn strategie weerspiegelen door te 
zorgen voor een evenwichtige 
betrokkenheid en vertegenwoordiging van 
alle belanghebbende partijen uit de 
plaatselijke duurzame blauwe economie.

ecologische, culturele, sociale en 
menselijke middelen benutten en 
versterken. Elk lokaal partnerschap moet 
dan ook het voornaamste aandachtspunt 
van zijn strategie weerspiegelen door te 
zorgen voor een evenwichtige 
betrokkenheid en vertegenwoordiging van
alle belanghebbende partijen uit de 
plaatselijke duurzame blauwe economie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) In het kader van direct en indirect 
beheer moet het EFMZV de nadruk leggen 
op de randvoorwaarden voor een duurzame 
blauwe economie door de bevordering van 
een geïntegreerde governance en 
geïntegreerd beheer van het maritiem 
beleid, de verbetering van de overdracht en 
de toepassing van onderzoek, innovatie en 
technologie in de duurzame blauwe 
economie, de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen, 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de 
duurzame blauwe economie, de 
bevordering van een koolstofarme en 
klimaatbestendige duurzame blauwe 
economie en de ontwikkeling van 
projectenpijplijnen en innovatieve 
financieringsinstrumenten. Op al deze 
gebieden moet de nodige aandacht worden 
gegeven aan de specifieke situatie van de 
ultraperifere gebieden.

(38) In het kader van direct en indirect 
beheer moet het EFMZV de nadruk leggen 
op de randvoorwaarden voor een duurzame 
blauwe economie door de bevordering van 
een geïntegreerde governance en 
geïntegreerd beheer van het maritiem 
beleid, de verbetering van de overdracht en 
de toepassing van onderzoek, innovatie en 
technologie in de duurzame blauwe 
economie, de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen, 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de 
duurzame blauwe economie, de 
bevordering van een koolstofarme en 
klimaatbestendige duurzame blauwe 
economie en de ontwikkeling van 
projectenpijplijnen en innovatieve 
financieringsinstrumenten. Op al deze 
gebieden moet de nodige aandacht worden 
gegeven aan de specifieke situatie van de 
ultraperifere gebieden en de eilanden die 
onder artikel 174 VWEU vallen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Op de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties is de instandhouding en het 
duurzame gebruik van de oceanen 
opgenomen als een van de 17 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG 5). De Unie wil zich ten volle 
inzetten voor dat doel en voor de 
verwezenlijking ervan. In deze context is 
de uitbanning van discriminatie essentieel 
voor het nakomen van de verbintenissen 
van de Unie ten aanzien van een inclusief 
Europa. Daarom moet een engagement op 
het gebied van gendermainstreaming en 
gendergelijkheid worden opgenomen in 
alle EU-beleid, met inbegrip van deze 
verordening.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) In het kader van gedeeld beheer 
moet elke lidstaat één enkel programma 
opstellen dat door de Commissie moet 
worden goedgekeurd. In de context van 
regionalisering en om de lidstaten aan te 
moedigen tot een meer strategische aanpak 
bij de voorbereiding van de programma's, 
moet de Commissie een analyse 
ontwikkelen voor elk zeegebied, waarin de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten met betrekking tot de 
verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen worden aangegeven. Deze 
analyse moet als basis dienen voor de 
onderhandelingen tussen de lidstaten en de 
Commissie over elk programma, rekening 
houdend met de regionale moeilijkheden 
en behoeften. Bij de beoordeling van de 
programma's moet de Commissie rekening 
houden met de ecologische en 

(43) In het kader van gedeeld beheer 
moet elke lidstaat één enkel programma 
opstellen dat door de Commissie moet 
worden goedgekeurd. In de context van 
regionalisering en om de lidstaten aan te 
moedigen tot een meer strategische aanpak 
bij de voorbereiding van de programma's, 
moet de Commissie een analyse 
ontwikkelen voor elk zeegebied, waarin de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten met betrekking tot de 
verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen worden aangegeven. Deze 
analyse moet als basis dienen voor de 
onderhandelingen tussen de lidstaten en de 
Commissie over elk programma, rekening 
houdend met de regionale moeilijkheden 
en behoeften. Bij de beoordeling van de 
programma's moet de Commissie rekening 
houden met de ecologische en 
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sociaaleconomische uitdagingen van het 
GVB, de sociaaleconomische prestaties 
van de duurzame blauwe economie, de 
uitdagingen op het niveau van het 
zeegebied, de instandhouding en het herstel 
van de mariene ecosystemen, de 
vermindering van zwerfvuil op zee en de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

sociaaleconomische uitdagingen van het 
GVB, de sociaaleconomische prestaties 
van de duurzame blauwe economie, met 
name wat kleinschalige kustvisserij 
betreft, de uitdagingen op het niveau van 
het zeegebied, de instandhouding en het 
herstel van de mariene ecosystemen, de 
vermindering van zwerfvuil op zee en de 
matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

Amendement 21

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 bedragen 6 866 943 600 EUR 
in prijzen van 2018 (d.i. 
7 739 176 524 EUR in lopende prijzen).

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gedeeld beheerde financiële 
middelen, als bedoeld in titel II, bedragen 
5 311 000 000 EUR, in lopende prijzen, 
overeenkomstig de in bijlage V 
vastgestelde jaarlijkse verdeling.

1. De gedeeld beheerde financiële 
middelen, als bedoeld in titel II, bedragen 5
939 794 375 EUR in prijzen van 2018 (d.i. 
6 694 261 648 EUR in lopende prijzen), 
overeenkomstig de in bijlage V 
vastgestelde jaarlijkse verdeling.

Motivering

De verdeling binnen de financiële middelen van het programma die wordt voorgesteld door 
de Begrotingscommissie, is slechts een indicatieve rekenkundige vertaling die het resultaat is 
van de wijziging van de algemene begroting van het programma en er wordt niet mee 
vooruitgelopen op de verdeling waartoe wordt besloten in de bevoegde commissie.



AD\1169474NL.docx 17/22 PE625.572v02-00

NL

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 102 000 000 EUR voor de Azoren 
en Madeira;

(a) 114 076 262 EUR in prijzen van 
2018 (d.i. 128 566 125 EUR in lopende 
prijzen)voor de Azoren en Madeira;

Motivering

De verdeling binnen de financiële middelen van het programma die wordt voorgesteld door 
de Begrotingscommissie, is slechts een indicatieve rekenkundige vertaling die het resultaat is 
van de wijziging van de algemene begroting van het programma en er wordt niet mee 
vooruitgelopen op de verdeling waartoe wordt besloten in de bevoegde commissie.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 82 000 000 EUR voor de 
Canarische Eilanden;

(b) 91 708 367 EUR in prijzen van 
2018 (d.i. 103 357 081 EUR in lopende 
prijzen) voor de Canarische Eilanden;

Motivering

De verdeling binnen de financiële middelen van het programma die wordt voorgesteld door 
de Begrotingscommissie, is slechts een indicatieve rekenkundige vertaling die het resultaat is 
van de wijziging van de algemene begroting van het programma en er wordt niet mee 
vooruitgelopen op de verdeling waartoe wordt besloten in de bevoegde commissie.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) 146 509 709 EUR in prijzen van 
2018 (d.i. 165 119 239 EUR in lopende 
prijzen) voor Guadeloupe, Frans-Guyana, 
Martinique, Mayotte, Réunion en Sint-
Maarten.

Motivering

De verdeling binnen de financiële middelen van het programma die wordt voorgesteld door 
de Begrotingscommissie, is slechts een indicatieve rekenkundige vertaling die het resultaat is 
van de wijziging van de algemene begroting van het programma en er wordt niet mee 
vooruitgelopen op de verdeling waartoe wordt besloten in de bevoegde commissie.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De direct en indirect beheerde 
financiële middelen, als bedoeld in titel II, 
bedragen 829 000 000 EUR, in lopende 
prijzen.

1. De direct en indirect beheerde 
financiële middelen, als bedoeld in titel III, 
bedragen 927 149 225 EUR in prijzen van 
2018 (d.i. 1 044 914 876 EUR in lopende 
prijzen).

Motivering

De verdeling binnen de financiële middelen van het programma die wordt voorgesteld door 
de Begrotingscommissie, is slechts een indicatieve rekenkundige vertaling die het resultaat is 
van de wijziging van de algemene begroting van het programma en er wordt niet mee 
vooruitgelopen op de verdeling waartoe wordt besloten in de bevoegde commissie.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Compensatie van in de ultraperifere 
gebieden gemaakte extra kosten in 

Compensatie van extra kosten in de 
ultraperifere gebieden en bij kleinschalige 
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verband met visserij- en 
aquacultuurproducten

kustvisserij op eilanden die onder artikel 
174 VWEU vallen in verband met visserij-
en aquacultuurproducten

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ter compensatie van de extra 
kosten van de begunstigden voor het 
vissen, het kweken, de verwerking en de 
afzet van bepaalde visserij- en 
aquacultuurproducten van de in artikel 6, 
lid 2, bedoelde ultraperifere gebieden.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ter compensatie van de extra 
kosten van de begunstigden voor het 
vissen, het kweken, de verwerking en de 
afzet van bepaalde visserij- en 
aquacultuurproducten van de in artikel 6, 
lid 2, bedoelde ultraperifere gebieden en 
kleinschalige kustvisserij op eilanden die 
onder artikel 174 VWEU vallen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties voor de bescherming 
en het herstel van de biodiversiteit en de 
ecosystemen van de zee en de kust, met 
inbegrip van die in binnenwateren.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties voor de bescherming 
en het herstel van de biodiversiteit en de 
ecosystemen van de zee en de kust, met 
inbegrip van die in binnenwateren. 
Daartoe moet de samenwerking met het 
Europees Ruimteagentschap en de 
Europese satellietprogramma's worden 
bevorderd om meer gegevens te 
verzamelen over de situatie van de 
verontreiniging van de zee en met name 
plasticafval in de wateren.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) investeringen in de analyse en 
observatie van de verontreiniging van de 
zee, met name plastic, om meer gegevens 
over de situatie te verzamelen;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het vergroten van de kennis over 
plastic zwerfvuil op zee en de concentratie 
daarvan.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) internationale samenwerking op het 
gebied van en ontwikkeling van onderzoek 
en gegevens betreffende oceanen.

(f) internationale samenwerking op het 
gebied van en ontwikkeling van onderzoek 
en gegevens betreffende oceanen, met 
name over plastic zwerfvuil op zee, 
verkregen door middel van geschikte 
sensoren op satellieten, met name van het 
Copernicus-onderdeel van het EU-
ruimtevaartprogramma, autonome 
vliegtuigen en observatiesystemen ter 
plaatse die in staat zijn om grotere 
hoeveelheden drijvend zwerfvuil en 
concentraties van kleinere objecten te 
monitoren.
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