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Amendement 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
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.

Schrappen

Or. es

Amendement 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
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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 
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.

(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 
bestaande 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.

Or. en

Amendement 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De ontwikkeling van een duurzame 
blauwe economie is in grote mate 

(36) De ontwikkeling van een duurzame 
blauwe economie is in grote mate 
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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 
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.

afhankelijk van partnerschappen tussen 
lokale actoren die bijdragen tot de vitaliteit 
van kust- en landinwaarts gelegen 
gemeenschappen en economieën. Het 
EFMZVA 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 
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.

Or. en

Amendement 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

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. 

(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. 
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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 
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.

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 kustvisserij, 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 
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.

Or. en

Motivering

De steun aan activiteiten met betrekking tot de binnenvisserij valt al onder het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling. Activiteiten met betrekking tot de binnenvisserij vallen 
voorts niet onder het maritiem beleid en/of het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Amendement 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie door 
middel van de verzameling, het beheer en 
het gebruik van gegevens ter verbetering 
van de kennis over de toestand van het 
mariene milieu. Die steun moet gericht 
zijn op het voldoen aan de vereisten uit 

Schrappen
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hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EG, op de 
ondersteuning van maritieme ruimtelijke 
ordening en op het verbeteren van de 
kwaliteit en van de uitwisseling van 
gegevens in het kader van het Europees 
marien observatie- en datanetwerk.

Or. es

Amendement 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie door 
middel van de verzameling, het beheer en 
het gebruik van gegevens ter verbetering 
van de kennis over de toestand van het 
mariene milieu. Die steun moet gericht zijn 
op het voldoen aan de vereisten uit hoofde 
van Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 
2009/147/EG, op de ondersteuning van 
maritieme ruimtelijke ordening en op het 
verbeteren van de kwaliteit en van de 
uitwisseling van gegevens in het kader van 
het Europees marien observatie- en 
datanetwerk.

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZVA steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie door 
middel van de verzameling, het beheer en 
het gebruik van gegevens ter verbetering 
van de kennis over de toestand van het 
mariene en zoetwatermilieu. Die steun 
moet gericht zijn op het voldoen aan de 
vereisten uit hoofde van Richtlijn 
92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG, op 
de ondersteuning van maritieme 
ruimtelijke ordening en de duurzaamheid 
van de visserij- en aquacultuursector, 
alsook op het verbeteren van de kwaliteit 
en van de uitwisseling van gegevens in het 
kader van het Europees marien observatie-
en datanetwerk.

Or. en

Amendement 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie door 
middel van de verzameling, het beheer en 
het gebruik van gegevens ter verbetering 
van de kennis over de toestand van het 
mariene milieu. Die steun moet gericht zijn 
op het voldoen aan de vereisten uit hoofde 
van Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 
2009/147/EG, op de ondersteuning van 
maritieme ruimtelijke ordening en op het 
verbeteren van de kwaliteit en van de 
uitwisseling van gegevens in het kader van 
het Europees marien observatie- en 
datanetwerk.

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie die 
zich ontwikkelt binnen ecologische 
grenzen, door middel van de verzameling, 
het beheer en het gebruik van gegevens ter 
verbetering van de kennis over de toestand 
van het mariene milieu. Die steun moet 
gericht zijn op het voldoen aan de vereisten 
uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EG, op de 
ondersteuning van maritieme ruimtelijke 
ordening en op het verbeteren van de 
kwaliteit en van de uitwisseling van 
gegevens in het kader van het Europees 
marien observatie- en datanetwerk.

Or. en

Amendement 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie door 
middel van de verzameling, het beheer en 
het gebruik van gegevens ter verbetering 
van de kennis over de toestand van het 
mariene milieu. Die steun moet gericht zijn 
op het voldoen aan de vereisten uit hoofde 
van Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 
2009/147/EG, op de ondersteuning van 
maritieme ruimtelijke ordening en op het 
verbeteren van de kwaliteit en van de 
uitwisseling van gegevens in het kader van 
het Europees marien observatie- en 
datanetwerk.

(37) Onder gedeeld beheer moet uit het 
EFMZV steun kunnen worden verleend 
voor een duurzame blauwe economie door 
middel van de verzameling, het beheer en 
het gebruik van gegevens ter verbetering 
van de kennis over de toestand van het 
mariene milieu en van de rijkdommen van 
de zee. Die steun moet gericht zijn op het 
voldoen aan de vereisten uit hoofde van 
Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 
2009/147/EG, op de ondersteuning van 
maritieme ruimtelijke ordening en op het 
verbeteren van de kwaliteit en van de 
uitwisseling van gegevens in het kader van 
het Europees marien observatie- en 
datanetwerk.
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Or. en

Amendement 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

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.

Schrappen

Or. es

Amendement 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 

(38) In het kader van direct en indirect 
beheer moet het EFMZV de nadruk leggen 
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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.

op het creëren van de randvoorwaarden 
voor een duurzame blauwe economie die 
een gezond marien milieu bevordert 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 en 
milieugegevens 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.

Or. es

Motivering

Een duurzame blauwe economie houdt in dat de economische, sociale en milieugerelateerde 
activiteiten integraal deel uitmaken van het mariene ecosysteem. Daartoe moet een evenwicht 
worden gevonden tussen het verbeteren van de levensomstandigheden en het welzijn van de 
plaatselijke kustgemeenschappen, enerzijds, en de bescherming van de mariene ecosystemen, 
anderzijds. Een duurzame blauwe economie zal alleen economische waarde scheppen uit het 
mariene milieu indien zij zo kan worden tot stand gebracht dat de mariene rijkdommen en 
ecosystemen in stand worden gehouden en worden beschermd.

Amendement 306
Isabelle Thomas

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 

(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 
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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.

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 in artikel 174 
VWEU genoemde eilanden.

Or. fr

Amendement 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(38) In het kader van direct en indirect 
beheer moet het EFMZV de nadruk leggen 
op de randvoorwaarden voor een duurzame 
blauwe economie die zich ontwikkelt 
binnen ecologische grenzen, 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 
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financieringsinstrumenten. Op al deze 
gebieden moet de nodige aandacht worden 
gegeven aan de specifieke situatie van de 
ultraperifere gebieden.

ontwikkeling van projectenpijplijnen en 
innovatieve financieringsinstrumenten. Op 
al deze gebieden moet de nodige aandacht 
worden gegeven aan de specifieke situatie 
van de ultraperifere gebieden.

Or. en

Amendement 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 EFMZVA 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.

Or. en

Amendement 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
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Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) 60 % van de oceanen valt buiten de 
grenzen van de jurisdictie van nationale 
staten. Dit impliceert een gedeelde 
internationale verantwoordelijkheid. De 
meeste problemen waaronder de oceanen te 
lijden hebben, zoals overbevissing, 
klimaatverandering, verzuring, vervuiling 
en afnemende biodiversiteit, zijn 
grensoverschrijdend en vragen dus om een 
gezamenlijke reactie. Krachtens het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee, waarbij de Unie op 
grond van Besluit 98/392/EG van de 
Raad16 partij is, zijn talrijke 
rechtsbevoegdheden, instellingen en 
specifieke kaders opgezet om de 
menselijke activiteiten in de oceanen te 
reguleren en te beheren. De laatste jaren is 
men het er wereldwijd over eens geworden 
dat het mariene milieu en de menselijke 
activiteiten op zee op een meer 
doeltreffende manier moeten worden 
beheerd om het hoofd te kunnen bieden aan 
de toenemende druk op de oceanen.

(39) 60 % van de oceanen valt buiten de 
grenzen van de jurisdictie van nationale 
staten. Dit impliceert een gedeelde 
internationale verantwoordelijkheid. De 
meeste problemen waaronder de oceanen te 
lijden hebben, zoals overbevissing, 
klimaatverandering, verzuring, vervuiling, 
aardolie-exploratie of diepzeemijnbouw, 
die leiden tot afnemende biodiversiteit, zijn 
grensoverschrijdend en vragen dus om een 
gezamenlijke reactie. Krachtens het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee, waarbij de Unie op 
grond van Besluit 98/392/EG van de 
Raad16 partij is, zijn talrijke 
rechtsbevoegdheden, instellingen en 
specifieke kaders opgezet om de 
menselijke activiteiten in de oceanen te 
reguleren en te beheren. De laatste jaren is 
men het er wereldwijd over eens geworden 
dat het mariene milieu en de menselijke 
activiteiten op zee op een meer 
doeltreffende manier moeten worden 
beheerd om het hoofd te kunnen bieden aan 
de toenemende druk op de oceanen.

_________________ _________________

16 Besluit 98/392/EG van de Raad van 23 
maart 1998 betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee van 10 december 1982 en de 
Overeenkomst inzake de toepassing van 
deel XI van dat verdrag van 28 juli 1994 
(PB L 179 van 23.6.1998, blz. 1).

16 Besluit 98/392/EG van de Raad van 23 
maart 1998 betreffende de sluiting door de
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee van 10 december 1982 en de 
Overeenkomst inzake de toepassing van 
deel XI van dat verdrag van 28 juli 1994 
(PB L 179 van 23.6.1998, blz. 1).

Or. es

Amendement 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
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Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) 60 % van de oceanen valt buiten de 
grenzen van de jurisdictie van nationale 
staten. Dit impliceert een gedeelde 
internationale verantwoordelijkheid. De 
meeste problemen waaronder de oceanen te 
lijden hebben, zoals overbevissing, 
klimaatverandering, verzuring, vervuiling 
en afnemende biodiversiteit, zijn 
grensoverschrijdend en vragen dus om een 
gezamenlijke reactie. Krachtens het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee, waarbij de Unie op 
grond van Besluit 98/392/EG van de 
Raad16 partij is, zijn talrijke 
rechtsbevoegdheden, instellingen en 
specifieke kaders opgezet om de 
menselijke activiteiten in de oceanen te 
reguleren en te beheren. De laatste jaren is 
men het er wereldwijd over eens geworden 
dat het mariene milieu en de menselijke 
activiteiten op zee op een meer 
doeltreffende manier moeten worden 
beheerd om het hoofd te kunnen bieden aan 
de toenemende druk op de oceanen.

(39) 60 % van de oceanen valt buiten de 
grenzen van de jurisdictie van nationale 
staten. Dit impliceert een gedeelde 
internationale verantwoordelijkheid. De 
meeste problemen waaronder de oceanen te 
lijden hebben, zoals overbevissing, 
klimaatverandering, verzuring, vervuiling 
en vermindering van de biodiversiteit, zijn 
grensoverschrijdend en vragen dus om een 
gezamenlijke reactie. Krachtens het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee, waarbij de Unie op 
grond van Besluit 98/392/EG van de 
Raad16 partij is, zijn talrijke 
rechtsbevoegdheden, instellingen en 
specifieke kaders opgezet om de 
menselijke activiteiten in de oceanen te 
reguleren en te beheren. De laatste jaren is 
men het er wereldwijd over eens geworden 
dat het mariene milieu en de menselijke 
activiteiten op zee op een meer 
doeltreffende manier moeten worden 
beheerd om het hoofd te kunnen bieden aan 
de toenemende druk op oceanen en zeeën.

_________________ _________________

16 Besluit 98/392/EG van de Raad van 23 
maart 1998 betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee van 10 december 1982 en de 
overeenkomst inzake de toepassing van 
deel XI van dat verdrag van 28 juli 1994 
(PB L 179 van 23.6.1998, blz. 1).

16 Besluit 98/392/EG van de Raad van 23 
maart 1998 betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee van 10 december 1982 en de 
overeenkomst inzake de toepassing van 
deel XI van dat verdrag van 28 juli 1994 
(PB L 179 van 23.6.1998, blz. 1).

Or. en

Amendement 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 40



AM\1167348NL.docx 15/188 PE629.603v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de 
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkersrol vervullen voor een betere 
internationale oceaangovernance op 
bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie en om het 
internationale oceaanonderzoek en 
internationale oceaangegevens te 
versterken.

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de 
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkersrol vervullen voor een betere 
internationale oceaangovernance op 
bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie en om het 
internationale oceaanonderzoek en 
internationale oceaangegevens te 
versterken. De Commissie dient de 
lidstaten voorts op te roepen niet langer 
steun te verlenen voor vergunningen voor 
boorwerkzaamheden in de diepzee in 
gebieden buiten hun nationale jurisdictie 
en geen toelating te geven voor 
diepzeemijnbouw op het continentaal plat 
van de lidstaten, en een internationaal 
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moratorium op vergunningen voor 
commerciële boorwerkzaamheden in de 
diepzee te ondersteunen tot de gevolgen 
van diepzeemijnbouw op het mariene 
milieu, de mariene biodiversiteit en de 
menselijke activiteiten op zee afdoende 
zijn onderzocht en alle mogelijke risico's 
gekend zijn, zoals bepaald in de 
paragrafen 40 en 42 van de resolutie van 
het Europees Parlement van 16 januari 
2018 over internationale 
oceaangovernance: een agenda voor de 
toekomst van onze oceanen in de context 
van de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling voor 2030.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. es

Amendement 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
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14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de 
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkersrol vervullen voor een betere 
internationale oceaangovernance op 
bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie en om het 
internationale oceaanonderzoek en 
internationale oceaangegevens te 
versterken.

14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de 
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkersrol vervullen voor een betere 
internationale oceaangovernance op 
bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie die zich 
ontwikkelt binnen ecologische grenzen en 
om het internationale oceaanonderzoek en 
internationale oceaangegevens te 
versterken.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Amendement 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
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agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de 
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkersrol vervullen voor een betere 
internationale oceaangovernance op 
bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie en om het 
internationale oceaanonderzoek en 
internationale oceaangegevens te 
versterken.

agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkersrol vervullen voor een betere 
internationale oceaangovernance op 
bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om IOO-visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen 
en het effect ervan op het mariene milieu 
te minimaliseren, om het internationale 
kader voor oceaangovernance te 
verbeteren, om de druk op de oceanen en 
zeeën te verlagen, om de voorwaarden te 
creëren voor een duurzame blauwe 
economie en om het internationale 
oceaanonderzoek en internationale 
oceaangegevens te versterken.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Amendement 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 

(40) De Unie zet zich als wereldspeler 
resoluut in voor de bevordering van 
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internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de 
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkersrol vervullen voor een betere 
internationale oceaangovernance op 
bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie en om het 
internationale oceaanonderzoek en 
internationale oceaangegevens te 
versterken.

internationale oceaangovernance, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's van 10 november 2016, genaamd 
"Internationale oceaangovernance: een 
agenda voor de toekomst van onze 
oceanen"17. Het beleid van de Unie inzake 
oceaangovernance is een nieuw 
beleidsterrein dat de oceanen op 
geïntegreerde wijze bestrijkt. Internationale 
oceaangovernance is niet alleen belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling, en met 
name duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
14 (instandhouding en duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en rijkdommen van de 
zee voor duurzame ontwikkeling), maar 
ook om veilige, beveiligde, schone en 
duurzaam beheerde zeeën en oceanen te 
waarborgen voor de volgende generaties. 
De Unie moet deze internationale 
verbintenissen nakomen en een 
voortrekkers- en leidersrol vervullen voor 
een betere internationale oceaangovernance 
op bilateraal, regionaal en multilateraal 
niveau, onder meer om illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
om het internationale kader voor 
oceaangovernance te verbeteren, om de 
druk op de oceanen en zeeën te verlagen, 
om de voorwaarden te creëren voor een 
duurzame blauwe economie en om het 
internationale oceaanonderzoek en 
internationale oceaangegevens te 
versterken.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49. 17 JOIN(2016) 49.

Or. en

Amendement 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato



PE629.603v01-00 20/188 AM\1167348NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Acties ter bevordering van 
internationale oceaangovernance in het 
kader van het EFMZV moeten leiden tot 
een verbetering van het overkoepelende 
kader van internationale en regionale 
processen, overeenkomsten, voorschriften 
en instellingen om menselijke activiteiten 
in de oceanen te reguleren en te beheren. 
Het EFMZV moet steun verlenen voor
internationale overeenkomsten die de Unie 
heeft gesloten betreffende gebieden die niet 
onder partnerschapsovereenkomsten inzake 
duurzame visserij met verschillende derde 
landen vallen, alsook voor de bijdrage van 
de Unie voor haar lidmaatschap bij 
regionale organisaties voor visserijbeheer 
(ROVB's). Partnerschapsovereenkomsten 
inzake duurzame visserij en ROVB's zullen 
nog steeds uit hoofde van verschillende 
onderdelen van de begroting van de Unie 
worden gefinancierd.

(41) Acties ter bevordering van 
internationale oceaangovernance in het 
kader van het EFMZVA moeten leiden tot 
een verbetering van het overkoepelende 
kader van internationale en regionale 
processen, overeenkomsten, voorschriften 
en instellingen om menselijke activiteiten 
in de oceanen te reguleren en te beheren. 
Het EFMZVA moet steun verlenen voor 
internationale overeenkomsten die de Unie 
heeft gesloten betreffende gebieden die niet 
onder partnerschapsovereenkomsten inzake 
duurzame visserij met verschillende derde 
landen vallen, alsook voor de bijdrage van 
de Unie voor haar lidmaatschap bij 
regionale organisaties voor visserijbeheer 
(ROVB's). Partnerschapsovereenkomsten 
inzake duurzame visserij en ROVB's zullen 
nog steeds uit hoofde van verschillende 
onderdelen van de begroting van de Unie 
worden gefinancierd.

Or. en

Amendement316
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Op het gebied van veiligheid en 
defensie zijn betere grensbescherming en 
betere maritieme beveiliging van 
essentieel belang. In het kader van de op 
24 juni 2014 door de Raad van de 
Europese Unie aangenomen strategie van 
de Europese Unie voor maritieme 
veiligheid en het op 16 december 2014 
aangenomen bijbehorende actieplan 
spelen informatie-uitwisseling en 

Schrappen
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samenwerking inzake grens- en kustwacht 
tussen het Europees Bureau voor 
visserijcontrole, het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid en het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap een 
belangrijke rol voor de verwezenlijking 
van die doelstellingen. Daarom moet uit 
het EFMZV steun worden verleend, zowel 
onder gedeeld als direct beheer, voor 
samenwerking op het gebied van 
maritieme bewaking en kustwachttaken, 
onder meer door de aankoop van 
artikelen voor multifunctionele maritieme 
operaties. Ook moeten de betrokken 
agentschappen steun onder indirect 
beheer kunnen implementeren op het 
gebied van maritieme bewaking en 
beveiliging.

Or. pt

Amendement 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Op het gebied van veiligheid en 
defensie zijn betere grensbescherming en 
betere maritieme beveiliging van 
essentieel belang. In het kader van de op 
24 juni 2014 door de Raad van de 
Europese Unie aangenomen strategie van 
de Europese Unie voor maritieme 
veiligheid en het op dinsdag 16 december 
2014 aangenomen bijbehorende actieplan 
spelen informatie-uitwisseling en 
samenwerking inzake grens- en kustwacht 
tussen het Europees Bureau voor 
visserijcontrole, het Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid en het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap een 
belangrijke rol voor de verwezenlijking 
van die doelstellingen. Daarom moet uit 
het EFMZV steun worden verleend, zowel 

(42) Uit het EFMZV mag uitsluitend 
steun voor de controle op 
visserijactiviteiten worden verleend via het 
Europees Bureau voor visserijcontrole.
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onder gedeeld als direct beheer, voor 
samenwerking op het gebied van 
maritieme bewaking en kustwachttaken, 
onder meer door de aankoop van 
artikelen voor multifunctionele maritieme 
operaties. Ook moeten de betrokken 
agentschappen steun onder indirect 
beheer kunnen implementeren op het 
gebied van maritieme bewaking en 
beveiliging.

Or. es

Amendement 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Op het gebied van veiligheid en 
defensie zijn betere grensbescherming en 
betere maritieme beveiliging van essentieel 
belang. In het kader van de op 24 juni 2014 
door de Raad van de Europese Unie 
aangenomen strategie van de Europese 
Unie voor maritieme veiligheid en het op 
16 december 2014 aangenomen 
bijbehorende actieplan spelen informatie-
uitwisseling en samenwerking inzake 
grens- en kustwacht tussen het Europees 
Bureau voor visserijcontrole, het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid en 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap een belangrijke rol 
voor de verwezenlijking van die 
doelstellingen. Daarom moet uit het 
EFMZV steun worden verleend, zowel 
onder gedeeld als direct beheer, voor 
samenwerking op het gebied van maritieme 
bewaking en kustwachttaken, onder meer 
door de aankoop van artikelen voor 
multifunctionele maritieme operaties. Ook 
moeten de betrokken agentschappen steun 
onder indirect beheer kunnen 

(42) Op het gebied van veiligheid en 
defensie zijn betere grensbescherming en 
betere maritieme beveiliging van essentieel 
belang. In het kader van de op 24 juni 2014 
door de Raad van de Europese Unie 
aangenomen strategie van de Europese 
Unie voor maritieme veiligheid en het op 
16 december 2014 aangenomen 
bijbehorende actieplan spelen informatie-
uitwisseling en samenwerking inzake 
grens- en kustwacht tussen het Europees 
Bureau voor visserijcontrole, het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid en 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap een belangrijke rol 
voor de verwezenlijking van die 
doelstellingen. Daarom moet uit het 
EFMZVA steun worden verleend, zowel 
onder gedeeld als direct beheer, voor 
samenwerking op het gebied van maritieme 
bewaking en kustwachttaken, onder meer 
door de aankoop van artikelen voor 
multifunctionele maritieme operaties. Ook 
moeten de betrokken agentschappen steun 
onder indirect beheer kunnen 
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implementeren op het gebied van 
maritieme bewaking en beveiliging.

implementeren op het gebied van 
maritieme bewaking en beveiliging.

Or. en

Amendement 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
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.

(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 
sociaaleconomische uitdagingen van het 
GVB, de sociaaleconomische prestaties 
van een duurzame blauwe economie die 
zich ontwikkelt binnen ecologische 
grenzen, 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.

Or. en



PE629.603v01-00 24/188 AM\1167348NL.docx

NL

Amendement 320
Alain Cadec

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 
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.

(43) In het kader van gedeeld beheer 
moet elke lidstaat, in overleg met de 
regio's, 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 
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.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de uitwerking van programma's die de behoeften en specifieke kenmerken van 
de regio's van de Unie weerspiegelen, is het van belang de regio's bij de opstelling van dit ene 
programma te betrekken.
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Amendement 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
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.

(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 
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 en inzameling van zwerfvuil 
op zee en de bestrijding en matiging van 
alsook de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 322
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 43 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Met het oog op een 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
beheersmaatregelen op regionaal niveau 
moeten de lidstaten een regeling voor 
gezamenlijk beheer opzetten waarbij de 
adviesraden, vissersorganisaties en de 
bevoegde instellingen of autoriteiten 
betrokken zijn teneinde de dialoog en de 
inzet van de partijen aan te zwengelen.

Or. es

Amendement 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De prestaties van de EFMZV-steun
in de lidstaten moeten worden beoordeeld 
aan de hand van indicatoren. De lidstaten 
moeten rapporteren over de vooruitgang in 
de richting van vastgestelde mijlpalen en 
streefdoelen en de Commissie moet de 
prestaties evalueren op basis van door de 
lidstaten opgestelde jaarlijkse
prestatieverslagen, zodat mogelijke 
problemen met de tenuitvoerlegging tijdig 
kunnen worden opgespoord en 
corrigerende maatregelen kunnen worden 
genomen. Daartoe moet een monitoring- en 
evaluatiekader worden vastgesteld.

(44) De prestaties van de EFMZVA-
steun in de lidstaten moeten worden 
beoordeeld aan de hand van indicatoren. 
De lidstaten moeten om twee jaar
rapporteren over de vooruitgang in de 
richting van vastgestelde mijlpalen en 
streefdoelen en de Commissie moet de 
prestaties evalueren op basis van door de 
lidstaten opgestelde tweejaarlijkse
prestatieverslagen, zodat mogelijke 
problemen met de tenuitvoerlegging tijdig 
kunnen worden opgespoord en 
corrigerende maatregelen kunnen worden 
genomen. Daartoe moet een monitoring- en 
evaluatiekader worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Ik kan mij niet vinden in een verplichting voor de lidstaten tot jaarlijkse verslaglegging over 
de prestaties. Noch de lidstaten, noch de regionale regeringen zijn in staat de benodigde 
gegevens te verzamelen om elk jaar een verslag op te stellen. Een twee- of driejaarlijkse 
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verslaglegging is wel haalbaar en daarmee wordt de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid 
van de verslagen gewaarborgd.

Amendement 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Op grond van de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven18

moet het EFMZV worden geëvalueerd op 
basis van gegevens die zijn verzameld aan 
de hand van specifieke voorschriften 
inzake monitoring, waarbij echter 
overregulering en administratieve lasten, in 
het bijzonder voor de lidstaten, worden 
vermeden. Waar passend kunnen in die 
voorschriften ook meetbare indicatoren 
worden opgenomen als basis om de 
effecten van het EFMZV op het terrein te 
evalueren.

(45) Op grond van de punten 22 en 23 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven18

moet het EFMZVA worden geëvalueerd op 
basis van gegevens die zijn verzameld aan 
de hand van specifieke voorschriften 
inzake monitoring, waarbij echter 
overregulering en administratieve lasten, in 
het bijzonder voor de lidstaten, worden 
vermeden. Waar passend kunnen in die 
voorschriften ook meetbare indicatoren 
worden opgenomen als basis om de 
effecten van het EFMZVA op het terrein te 
evalueren.

_________________ _________________

18 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB 
L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

18 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB 
L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(46) De Commissie moet informatie- en 
communicatieacties uitvoeren met 
betrekking tot het EFMZV, de acties in het 
kader van het EFMZV en de resultaten 
ervan. De aan het EFMZV toegewezen 
financiële middelen moeten tevens 
bijdragen tot de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de prioriteiten van het 
EFMZV.

(46) De Commissie moet informatie- en 
communicatieacties uitvoeren met 
betrekking tot het EFMZVA, de acties in 
het kader van het EFMZVA en de 
resultaten ervan. De aan het EFMZVA
toegewezen financiële middelen moeten 
tevens bijdragen tot de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de prioriteiten van het 
EFMZVA.

Or. en

Amendement 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) De Commissie moet tevens 
voorzien in toereikende instrumenten om 
de maatschappij te informeren over de 
activiteiten van de visserij en de 
aquacultuur en de voordelen van de 
diversificatie van de consumptie van vis 
en zeevruchten.

Or. es

Motivering

De diversificatie van de consumptie van vis zal de visserijdruk op de populairste visbestanden 
doen afnemen.

Amendement 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(47) Overeenkomstig Verordening (EU) 
XX/XX [verordening tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie], 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad19, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad20, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad21 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad22 moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd door evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen voorkoming, 
opsporing, correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
onderzoeken, met inbegrip van controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
kan het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) overgaan tot onderzoek en 
vervolging van fraude en andere strafbare 
feiten die de financiële belangen van de 
Unie schaden in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad23. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig 
Verordening (EU) XX/XX [verordening tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie] ten volle meewerken aan de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, de nodige rechten en toegang 
verlenen aan de Commissie, OLAF, het 
EOM en de Europese Rekenkamer alsmede 
ervoor zorgen dat derden die betrokken 

(47) Overeenkomstig Verordening (EU) 
XX/XX [verordening tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie], 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad19, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad20, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad21 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad22 moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd door evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen voorkoming, 
opsporing, correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
moet het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
onderzoeken, met inbegrip van controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
moet het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) overgaan tot onderzoek en 
vervolging van fraude en andere strafbare 
feiten die de financiële belangen van de 
Unie schaden in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad23. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig 
Verordening (EU) XX/XX [verordening tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie] ten volle meewerken aan de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, de nodige rechten en toegang 
verlenen aan de Commissie, OLAF, het 
EOM en de Europese Rekenkamer alsmede 
ervoor zorgen dat derden die betrokken
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zijn bij de uitvoering van middelen van de 
Unie, gelijkwaardige rechten verlenen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij het 
beheer en de uitvoering van het EFMZV de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd, overeenkomstig Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie] en 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

zijn bij de uitvoering van middelen van de 
Unie, gelijkwaardige rechten verlenen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij het 
beheer en de uitvoering van het EFMZV de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd, overeenkomstig Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie] en 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

_________________ _________________

19 Verordening (EU, Euratom)
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 (PB L 248 van 18.9.2013, 
blz. 1).

19 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 (PB L 248 van 18.9.2013, 
blz. 1).

20 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

20 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

21 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

21 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

22 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie (PB 
L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

22 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie (PB 
L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

23 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 

23 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
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belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Or. en

Amendement 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Overeenkomstig Verordening (EU) 
XX/XX [verordening tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie], 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad19, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad20, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad21 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad22 moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd door evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen voorkoming, 
opsporing, correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
onderzoeken, met inbegrip van controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
kan het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) overgaan tot onderzoek en 
vervolging van fraude en andere strafbare 

(47) Overeenkomstig Verordening (EU) 
XX/XX [verordening tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie], 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad19, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad20, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad21 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad22 moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd door evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen voorkoming, 
opsporing, correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
onderzoeken, met inbegrip van controles 
en verificaties ter plaatse, uitvoeren om 
vast te stellen of er sprake is van fraude,
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
kan het Europees Openbaar Ministerie 
(EOM) overgaan tot onderzoek en 
vervolging van fraude en andere strafbare 
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feiten die de financiële belangen van de 
Unie schaden in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad23. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig 
Verordening (EU) XX/XX [verordening tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie] ten volle meewerken aan de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, de nodige rechten en toegang 
verlenen aan de Commissie, OLAF, het 
EOM en de Europese Rekenkamer alsmede 
ervoor zorgen dat derden die betrokken 
zijn bij de uitvoering van middelen van de 
Unie, gelijkwaardige rechten verlenen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij het 
beheer en de uitvoering van het EFMZV
de financiële belangen van de Unie worden 
beschermd, overeenkomstig Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie] en 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

feiten die de financiële belangen van de 
Unie schaden in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad23. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig 
Verordening (EU) XX/XX [verordening tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie] ten volle meewerken aan de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, de nodige rechten en toegang 
verlenen aan de Commissie, OLAF, het 
EOM en de Europese Rekenkamer alsmede 
ervoor zorgen dat derden die betrokken 
zijn bij de uitvoering van middelen van de 
Unie, gelijkwaardige rechten verlenen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij het 
beheer en de uitvoering van het EFMZVA
de financiële belangen van de Unie worden 
beschermd, overeenkomstig Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie] en 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

_________________ _________________

19 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 (PB L 248 van 18.9.2013, 
blz. 1).

19 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 (PB L 248 van 18.9.2013, 
blz. 1).

20 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

20 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

21 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 

21 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
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uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

22 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie (PB 
L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

22 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie (PB 
L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

23 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

23 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Or. en

Amendement 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Met het oog op meer transparantie 
betreffende de besteding van de fondsen 
van de Unie en op beter financieel beheer 
van die fondsen, met name door de 
publieke controle op de bestede gelden te 
versterken, moet bepaalde informatie over 
de concrete acties die in het kader van het 
EFMZV worden gefinancierd, worden 
gepubliceerd op een website van de lidstaat 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]. Wanneer 
een lidstaat informatie over in het kader 
van het EFMZV gefinancierde concrete 
acties publiceert, moeten de in 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad24 vervatte 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens worden nageleefd.

(48) Met het oog op meer transparantie 
betreffende de besteding van de fondsen
van de Unie en op beter financieel beheer 
van die fondsen, met name door de 
publieke controle op de bestede gelden te 
versterken, moet bepaalde informatie over 
de concrete acties die in het kader van het 
EFMZVA worden gefinancierd, worden 
gepubliceerd op een website van de lidstaat 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]. Wanneer 
een lidstaat informatie over in het kader 
van het EFMZVA gefinancierde concrete 
acties publiceert, moeten de in 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad24 vervatte 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens worden nageleefd.
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_________________ _________________

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Met het oog op meer transparantie 
betreffende de besteding van de fondsen 
van de Unie en op beter financieel beheer 
van die fondsen, met name door de 
publieke controle op de bestede gelden te 
versterken, moet bepaalde informatie over 
de concrete acties die in het kader van het 
EFMZV worden gefinancierd, worden 
gepubliceerd op een website van de lidstaat 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]. Wanneer 
een lidstaat informatie over in het kader 
van het EFMZV gefinancierde concrete 
acties publiceert, moeten de in 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad24 vervatte 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens worden nageleefd.

(48) Met het oog op meer transparantie 
betreffende de besteding van de fondsen 
van de Unie en op beter financieel beheer 
van die fondsen, met name door de 
publieke controle op de bestede gelden te 
versterken, moet alle informatie over de 
concrete acties die in het kader van het 
EFMZV worden gefinancierd, worden 
gepubliceerd op een website van de lidstaat 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]. Wanneer 
een lidstaat informatie over in het kader 
van het EFMZV gefinancierde concrete 
acties publiceert, moeten de in 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad24 vervatte 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens worden nageleefd.

_________________ _________________

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
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verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement331
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de 
goedkeuring en wijziging van de 
operationele programma's, met 
betrekking tot de goedkeuring en 
wijziging van de nationale 
werkprogramma's voor 
gegevensverzameling, met betrekking tot 
de schorsing van de betalingen en met 
betrekking tot de financiële correcties.

Schrappen

Or. pt

Amendement332
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 

Schrappen
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toegekend met betrekking tot de 
procedures, het format en de tijdschema's 
voor de indiening van nationale 
werkprogramma's voor 
gegevensverzameling en de presentatie 
van de jaarlijkse prestatieverslagen,

Or. pt

Amendement 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV) vastgesteld. De verordening 
bevat de prioriteiten van het EFMZV, de 
begroting voor de periode 2021-2027, de
vormen van financiering door de Unie en 
de specifieke regels voor de verstrekking 
van die financiering, tot aanvulling van de 
algemene regels die van toepassing zijn op 
het EFMZV krachtens Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen].

Bij deze verordening wordt het Europees 
Fonds voor maritieme zaken, visserij en 
aquacultuur (EFMZVA) vastgesteld. De 
verordening bevat de prioriteiten van het 
EFMZVA, de begroting voor de periode 
2021-2027, de vormen van financiering 
door de Unie en de specifieke regels voor 
de verstrekking van die financiering, tot 
aanvulling van de algemene regels die van 
toepassing zijn op het EFMZVA krachtens 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

Or. en

Motivering

Het fonds moet de naam "Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur 
(EFMZVA)" krijgen. Het belang van de aquacultuur groeit in de wereld en in de EU gestaag, 
zodat deze sector het verdient eenafzonderlijk hoofdstuk in zowel het EU-visserijbeleid als in 
de fondsen te krijgen.

Amendement 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV) vastgesteld. De verordening 
bevat de prioriteiten van het EFMZV, de 
begroting voor de periode 2021-2027, de 
vormen van financiering door de Unie en 
de specifieke regels voor de verstrekking 
van die financiering, tot aanvulling van de 
algemene regels die van toepassing zijn op 
het EFMZV krachtens Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen].

Bij deze verordening wordt het Europees 
Fonds voor maritieme zaken, visserij en 
aquacultuur (EFMZV) vastgesteld. De 
verordening bevat de prioriteiten van het 
EFMZV, de begroting voor de periode 
2021-2027, de vormen van financiering 
door de Unie en de specifieke regels voor 
de verstrekking van die financiering, tot 
aanvulling van de algemene regels die van 
toepassing zijn op het EFMZV krachtens 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het EFMZV ook aquacultuur moet steunen.

Amendement 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "gemeenschappelijke 
gegevensuitwisselingsstructuur" (CISE –
Common information sharing 
environment): een structuur van systemen 
voor de ondersteuning van de sector- en 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
informatie tussen autoriteiten die betrokken 
zijn bij maritieme bewaking met als doel 
hun kennis over activiteiten op zee te 
verbeteren;

(2) "gemeenschappelijke 
gegevensuitwisselingsstructuur" (CISE –
Common information sharing 
environment): een structuur van systemen 
voor de ondersteuning van de sector- en 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
informatie tussen autoriteiten die betrokken 
zijn bij maritieme bewaking met als doel 
hun kennis over activiteiten verricht op zee 
te verbeteren;

Or. en

Amendement336
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "kustwacht": nationale autoriteiten 
die kustwachttaken uitvoeren, waaronder 
maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging, maritieme douane, preventie 
en uitbanning van mensenhandel en 
mensensmokkel, handhaving van het 
zeerecht, maritieme grenscontrole,
maritieme bewaking, bescherming van het 
mariene milieu, opsporing en redding, 
hulpverlening bij ongelukken en rampen, 
visserijcontrole en andere activiteiten die 
met deze taken verband houden;

(3) "kustwacht": nationale autoriteiten 
die kustwachttaken uitvoeren, waaronder 
maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging, maritieme douane, preventie 
en uitbanning van mensenhandel en 
mensensmokkel, handhaving van het 
zeerecht, maritieme bewaking, 
bescherming van het mariene milieu, 
opsporing en redding, hulpverlening bij 
ongelukken en rampen, visserijcontrole en 
andere activiteiten die met deze taken 
verband houden;

Or. pt

Amendement 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "kustwacht": nationale autoriteiten 
die kustwachttaken uitvoeren, waaronder 
maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging, maritieme douane, preventie 
en uitbanning van mensenhandel en 
mensensmokkel, handhaving van het 
zeerecht, maritieme grenscontrole, 
maritieme bewaking, bescherming van het 
mariene milieu, opsporing en redding, 
hulpverlening bij ongelukken en rampen, 
visserijcontrole en andere activiteiten die 
met deze taken verband houden;

(3) "kustwacht": nationale autoriteiten 
die kustwachttaken uitvoeren, waaronder 
maritieme veiligheid, maritieme 
beveiliging, maritieme douane, preventie 
en uitbanning van mensenhandel en 
mensensmokkel, handhaving van het 
zeerecht, maritieme grenscontrole, 
maritieme bewaking, bescherming van het 
mariene milieu, opsporing en redding, 
hulpverlening bij ongelukken en rampen, 
visserijcontrole, inspecties en andere 
activiteiten die met deze taken verband 
houden;

Or. en
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Amendement 338
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "experimentele visserij": de 
visserij op bestanden waarop de voorbije 
tien jaar niet is gevist of niet met een 
specifiek vistuigtype of een specifieke 
techniek is gevist;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de hieronder voorgestelde wijziging aan artikel 13, eerste 
alinea, onder e).

Amendement 339
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "experimentele visserij": de visserij 
op bestanden waarop de voorbije tien jaar 
niet is gevist of niet met een specifiek 
vistuigtype of een specifieke techniek is 
gevist;

(5) "experimentele visserij": de visserij 
op bestanden waarop de voorbije tien jaar 
niet commercieel is gevist of niet met een 
specifiek vistuigtype of een specifieke 
techniek is gevist;

Or. en

Amendement 340
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(6) "visser": een door de desbetreffende 
lidstaat als zodanig erkend natuurlijk 
persoon die commerciële 
visserijactiviteiten uitoefent;

(6) "visser": een door de desbetreffende 
lidstaat als zodanig erkend natuurlijk 
persoon die als eigenaar van een 
vissersvaartuig of als werknemer 
commerciële visserijactiviteiten uitoefent;

Or. fr

Amendement 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "visser": een door de desbetreffende 
lidstaat als zodanig erkend natuurlijk 
persoon die commerciële 
visserijactiviteiten uitoefent;

(6) "beroepsvisser": een door de 
desbetreffende lidstaat als zodanig erkend 
natuurlijk persoon die commerciële 
visserijactiviteiten uitoefent;

Or. en

Amendement 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "recreatievisserij": niet-
commerciële visserijactiviteiten waarmee 
de biologische rijkdommen van de zee 
voor recreatieve, toeristische of sportieve 
doeleinden worden geëxploiteerd;

Or. en

Amendement 343
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "binnenvisserij": 
visserijactiviteiten voor commerciële 
doeleinden in de binnenwateren door 
vaartuigen of met behulp van andere 
apparatuur, waaronder die welke voor het 
vissen op het ijs worden gebruikt;

Schrappen

Or. en

Motivering

De steun aan activiteiten met betrekking tot de binnenvisserij valt al onder het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling. Activiteiten met betrekking tot de binnenvisserij vallen 
voorts niet onder het maritiem beleid en/of het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Amendement 344
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "visser te voet": een door de 
desbetreffende lidstaat als zodanig erkend 
natuurlijk persoon die commerciële 
visserijactiviteiten te voet uitoefent;

Or. fr

Motivering

De situatie van vissers te voet is vaak vergelijkbaar met die van vissers uit de kleinschalige 
kustvisserij. In dit opzicht zouden vissers te voet ook onder de steunbepalingen van het 
EFMZV moeten vallen.

Amendement 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening



PE629.603v01-00 42/188 AM\1167348NL.docx

NL

Artikel 3 – lid 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "maritiem beleid": het beleid van de 
Unie dat erop gericht is een geïntegreerde 
en coherente besluitvorming tot stand te 
brengen teneinde, door middel van een 
coherent beleid op het gebied van 
maritieme zaken en door middel van 
internationale samenwerking ter zake, te 
komen tot een optimale duurzame 
ontwikkeling, economische groei en 
sociale cohesie in de Unie, in het bijzonder 
in de kust-, eiland- en ultraperifere 
gebieden en in de sectoren van de 
duurzame blauwe economie;

(9) "maritiem beleid": het beleid van de 
Unie dat erop gericht is een geïntegreerde 
en coherente besluitvorming tot stand te 
brengen teneinde, door middel van een 
coherent beleid op het gebied van 
maritieme zaken en door middel van 
internationale samenwerking ter zake, te 
komen tot een optimale duurzame 
ontwikkeling, economische groei en 
sociale cohesie in de Unie, in het bijzonder 
in de kust-, eiland- en ultraperifere 
gebieden;

Or. es

Amendement346
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "maritiem beleid": het beleid van de 
Unie dat erop gericht is een geïntegreerde 
en coherente besluitvorming tot stand te 
brengen teneinde, door middel van een 
coherent beleid op het gebied van 
maritieme zaken en door middel van 
internationale samenwerking ter zake, te 
komen tot een optimale duurzame 
ontwikkeling, economische groei en 
sociale cohesie in de Unie, in het bijzonder 
in de kust-, eiland- en ultraperifere 
gebieden en in de sectoren van de 
duurzame blauwe economie;

(9) "geïntegreerd maritiem beleid": het 
beleid van de Unie dat erop gericht is een 
geïntegreerde en coherente besluitvorming 
tot stand te brengen teneinde, door middel 
van een coherent beleid op het gebied van 
maritieme zaken en door middel van 
internationale samenwerking ter zake, te 
komen tot een optimale duurzame 
ontwikkeling, economische groei en 
sociale cohesie in de Unie, in het bijzonder 
in de kust-, eiland- en ultraperifere 
gebieden en in de sectoren van de 
duurzame blauwe economie;

Or. pt

Amendement347
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João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "maritieme beveiliging en 
bewaking": de activiteiten die gericht zijn 
op het begrijpen, in voorkomend geval het 
voorkomen en het beheren op een 
omvattende wijze van alle gebeurtenissen 
en handelingen op maritiem gebied die 
gevolgen zouden hebben op het vlak van 
maritieme veiligheid en beveiliging, 
rechtshandhaving, defensie, 
grenscontrole, bescherming van het 
mariene milieu, visserijcontrole, handel 
en economische belangen van de Unie;

Schrappen

Or. pt

Amendement 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "maritieme beveiliging en 
bewaking": de activiteiten die gericht zijn 
op het begrijpen, in voorkomend geval het 
voorkomen en het beheren op een 
omvattende wijze van alle gebeurtenissen 
en handelingen op maritiem gebied die 
gevolgen zouden hebben op het vlak van 
maritieme veiligheid en beveiliging, 
rechtshandhaving, defensie, grenscontrole,
bescherming van het mariene milieu, 
visserijcontrole, handel en economische 
belangen van de Unie;

(10) "maritieme beveiliging en 
bewaking": de activiteiten die gericht zijn 
op het begrijpen, in voorkomend geval het 
voorkomen en het beheren op een 
omvattende wijze van alle gebeurtenissen 
en handelingen op maritiem gebied die 
gevolgen zouden hebben op het vlak van 
maritieme veiligheid en beveiliging, 
rechtshandhaving, bescherming van het 
mariene milieu, visserijcontrole, handel en 
economische belangen van de Unie;

Or. es
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Amendement 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "productieve investeringen in 
aquacultuur": investeringen in de bouw, 
de uitbreiding, de modernisering of de 
uitrusting van installaties voor 
aquacultuurproductie;

Schrappen

Or. es

Amendement 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "productieve investeringen in 
aquacultuur": investeringen in de bouw, 
de uitbreiding, de modernisering of de 
uitrusting van installaties voor 
aquacultuurproductie;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op de verwijdering van het woord "productieve" in artikel 23, lid 3.

Amendement 351
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "productieve investeringen in 
aquacultuur": investeringen in de bouw, de 

(12) "productieve investeringen in 
aquacultuur": investeringen in de bouw, de 
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uitbreiding, de modernisering of de 
uitrusting van installaties voor 
aquacultuurproductie;

uitbreiding, de modernisering of de 
uitrusting van installaties – en andere 
algemene en speciale instrumenten die 
door aquacultuurproducenten worden 
gebruikt – voor aquacultuurproductie;

Or. en

Motivering

In deze definitie moet de nodige flexibiliteit worden ingebouwd. Het is de moeite waard om 
aan te geven dat elke investering die de productiviteit van de aquacultuursector verbetert, kan 
worden gesubsidieerd met EU-middelen.

Amendement 352
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "productieve investeringen in 
aquacultuur": investeringen in de bouw, de 
uitbreiding, de modernisering of de 
uitrusting van installaties voor 
aquacultuurproductie;

(12) "productieve investeringen in 
aquacultuur": investeringen in de bouw, de 
uitbreiding, de modernisering, de 
innovatie of de uitrusting van installaties 
voor aquacultuurproductie;

Or. nl

Amendement 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "zeegebiedstrategie": een 
geïntegreerd kader voor de aanpak van 
gemeenschappelijke mariene en maritieme 
problemen van lidstaten en, in voorkomend 
geval, derde landen in een zeegebied of in 
een of meer onderzeegebieden, en voor de 

(13) "zeegebiedstrategie": een 
geïntegreerd kader voor de aanpak van 
gemeenschappelijke mariene en maritieme 
problemen van lidstaten en, in voorkomend 
geval, derde landen in een specifiek
zeegebied of in een of meer 
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bevordering van samenwerking en 
coördinatie met het oog op economische, 
sociale en territoriale cohesie; een 
dergelijke strategie wordt ontwikkeld door 
de Commissie in samenwerking met de 
betrokken landen, hun regio's en in 
voorkomend geval ook andere 
belanghebbenden;

onderzeegebieden, en voor de bevordering 
van samenwerking en coördinatie met het 
oog op economische, sociale en territoriale 
cohesie; een dergelijke strategie wordt 
ontwikkeld door de Commissie in 
samenwerking met de betrokken lidstaten 
en derde landen, hun regio's en in 
voorkomend geval ook andere 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement354
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26;

(14) "kleinschalige visserij": de visserij 
door vissersvaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 meter die geen 
gebruik maken van het gesleept vistuig 
zoals bedoeld in tabel 3 van bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 26/2004 van de 
Commissie van 30 december 2003 
betreffende het communautaire 
gegevensbestand over de vissersvloot, of, 
anders, die visserij waarbij de 
vissersvaartuigen een periode op zee 
verblijven (de duur van het tij) die niet 
langer duurt dan 24 uur en waarvan de 
vis vers worden verkocht. In geval van de 
plaatselijke vloot van ultraperifere 
gebieden en afgelegen eilanden wordt een 
maximaal verblijf op zee toegestaan van 
36 uur. De lidstaten mogen voorstellen 
om, op grond van plaatselijke historische 
redenen, het concept van "kleinschalige 
visserij" uit te breiden tot de visserij die 
wordt bedreven door andere vaartuigen, 
mits het gebruikte vistuig gekenmerkt 
wordt door hoge selectiviteit en beperkte 
invloed op het mariene ecosysteem;

_________________
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26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, 
blz. 11).

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring ervan brengt 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
mee.)

Or. pt

Amendement 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig 
als bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad26;

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte van minder dan 12 m, die wordt 
gekenmerkt door korte visreizen, een 
selectieve exploitatie van de visbestanden, 
verse producten, micro-ondernemingen 
en familiebedrijven en de duurzame, 
verrijkende bijdrage die zij levert aan het 
sociaaleconomische weefsel en de 
culturele identiteit van de 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van 
de visserij. Tot dit segment behoren ook 
schaal- en schelpdieractiviteiten of de 
vangst van tweekleppigen en de visserij 
met tonnara's;

_________________

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
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intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, 
blz. 11).

Or. es

Motivering

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Amendement 356
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig 
als bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad26;

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij en schelpdieroogst en -cultuur. De 
definitie moet flexibel en realistisch zijn 
en dient niet alleen betrekking te hebben 
op de afmetingen van het vaartuig, maar 
ook op criteria die zijn vastgesteld met 
aandacht voor specifieke vaardigheden, 
regionale diversiteit en geomorfologie en 
technische, sociale, culturele en 
milieuaspecten.

_________________

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
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nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, 
blz. 11).

Or. es

Amendement 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26;

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26, de 
visserij waarbij te voet wordt gevist en de 
schelpdiervisserij;

_________________ _________________

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 
11).

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 
11).

Or. es

Motivering

Er moet uitdrukkelijk worden vermeld dat vissers die te voet vissen onder de kleinschalige 
kustvisserij vallen. In de EFMZV-periode 2014-2020 hebben de diensten van de Commissie 
op een vraag over de uitlegging van de definitie van kleinschalige kustvisserij geantwoord dat 
visserij waarbij te voet wordt gevist en schepdiervisserij onder de kleinschalige kustvisserij 
vallen.

Amendement 358
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26;

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26, tenzij 
anders is bepaald in het nationale 
operationele programma;

_________________ _________________

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 
11).

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 
11).

Or. es

Amendement 359
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26;

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
door de lidstaten in het kader van hun 
programma gedefinieerde visserij door 
kleine vissersvaartuigen die geen gebruik 
maken van gesleept vistuig als bedoeld in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1967/2006 van de Raad26;

_________________ _________________

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
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exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 
11).

exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, 
blz. 11).

Or. fr

Amendement 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26;

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 10 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26;

_________________ _________________

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, 
blz. 11).

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, 
blz. 11).

Or. en

Amendement 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



PE629.603v01-00 52/188 AM\1167348NL.docx

NL

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26;

(14) "kleinschalige kustvisserij": de 
visserij door vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 10 m die 
geen gebruikmaken van gesleept vistuig als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad26;

_________________ _________________

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, 
blz. 11).

26 Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 inzake 
beheersmaatregelen voor de duurzame 
exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, 
blz. 11).

Or. en

Amendement 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) "kleinschalige vloot uit een 
ultraperifeer gebied": een kleinschalige 
vloot die actief is in de ultraperifere 
gebieden zoals gedefinieerd in elk van de 
nationale operationele programma's;

Or. en

Amendement 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(15) "duurzame blauwe economie": 
alle sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten op de 
eengemaakte markt die verband houden 
met de oceanen, zeeën, kusten en 
binnenwateren, waaronder de 
ultraperifere gebieden van de Unie en de 
niet aan zee grenzende landen, met 
inbegrip van opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, en die in 
overeenstemming zijn met de 
milieuwetgeving van de Unie.

Schrappen

Or. es

Amendement 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "duurzame blauwe economie": alle 
sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten op de 
eengemaakte markt die verband houden 
met de oceanen, zeeën, kusten en 
binnenwateren, waaronder de ultraperifere 
gebieden van de Unie en de niet aan zee 
grenzende landen, met inbegrip van 
opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, en die in 
overeenstemming zijn met de 
milieuwetgeving van de Unie.

(15) "duurzame blauwe economie": alle 
sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten op de 
eengemaakte markt die verband houden 
met de oceanen, zeeën, kusten en 
binnenwateren, waaronder de ultraperifere 
gebieden van de Unie en de niet aan zee 
grenzende landen, met inbegrip van 
opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, die tot doel 
hebben het ecologische, sociale en 
economische welzijn van de huidige en 
volgende generaties te verzekeren en de 
mariene ecosystemen weer gezond te 
maken, door kwetsbare natuurlijke 
rijkdommen te beschermen, in 
overeenstemming met de milieuwetgeving 
van de Unie.

Or. es
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Motivering

Een duurzame blauwe economie houdt in dat de economische, sociale en milieugerelateerde 
activiteiten integraal deel uitmaken van het mariene ecosysteem. Daartoe moet een evenwicht 
worden gevonden tussen het verbeteren van de levensomstandigheden en het welzijn van de 
plaatselijke kustgemeenschappen, enerzijds, en de bescherming van de mariene ecosystemen, 
anderzijds. Een duurzame blauwe economie zal alleen economische waarde scheppen uit het 
mariene milieu indien zij zo kan worden tot stand gebracht dat de mariene rijkdommen en 
ecosystemen in stand worden gehouden en worden beschermd.

Amendement 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "duurzame blauwe economie": alle 
sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten op de 
eengemaakte markt die verband houden 
met de oceanen, zeeën, kusten en 
binnenwateren, waaronder de ultraperifere 
gebieden van de Unie en de niet aan zee 
grenzende landen, met inbegrip van 
opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, en die in 
overeenstemming zijn met de 
milieuwetgeving van de Unie.

(15) "duurzame blauwe economie": alle 
sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten binnen 
ecologische grenzen op de eengemaakte 
markt die verband houden met de oceanen, 
zeeën, kusten en binnenwateren, waaronder 
de ultraperifere gebieden van de Unie en de 
niet aan zee grenzende landen, met 
inbegrip van opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, en die in 
overeenstemming zijn met de 
milieuwetgeving van de Unie met het oog 
op het herstel en de instandhouding van 
de mariene ecosystemen alsook op de 
bescherming van kwetsbare natuurlijke 
rijkdommen, goederen en diensten;

Or. en

Amendement366
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(15) "duurzame blauwe economie": alle 
sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten op de 
eengemaakte markt die verband houden 
met de oceanen, zeeën, kusten en 
binnenwateren, waaronder de ultraperifere 
gebieden van de Unie en de niet aan zee 
grenzende landen, met inbegrip van 
opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, en die in 
overeenstemming zijn met de 
milieuwetgeving van de Unie.

(15) "duurzame blauwe economie": alle 
sectorale en sectoroverschrijdende 
economische activiteiten die verband 
houden met de oceanen, zeeën, kusten en 
binnenwateren, waaronder de ultraperifere 
gebieden van de Unie en de niet aan zee 
grenzende landen, met inbegrip van 
opkomende sectoren en niet-
marktgoederen en -diensten, en die in 
overeenstemming zijn met de 
milieuwetgeving van de Unie.

Or. pt

Amendement 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "gezamenlijk beheer": een 
partnerschapsregeling waarbij de 
overheid, de gemeenschap van gebruikers 
van lokale hulpbronnen (vissers), externe 
actoren (niet-gouvernementele 
organisaties, onderzoeksinstellingen) en 
soms nog andere belanghebbenden op het 
gebied van visserij en kustrijkdommen 
(booteigenaren, vishandelaren, 
kredietinstellingen of geldschieters, de 
toeristische sector enz.) betrokken zijn om 
de verantwoordelijkheid en bevoegdheden 
met betrekking tot de besluitvorming 
inzake visserijbeheer te delen.

Or. en

Motivering

De FAO-defenitie als vermeld op het terminologieportaal van de FAO: 
http://www.fao.org/faoterm/en/
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Amendement 368
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "gezamenlijk beheer": 
proces van beheer van de bestanden ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het GVB waarbij de nationale overheden 
hun bevoegdheden delen met regionale 
overheden, adviesraden en spelers uit de 
plaatselijke visserijsector en hen 
specifieke verantwoordelijkheden en 
rechten toewijzen met betrekking tot de 
besluitvorming over een verantwoord 
beheer van de visbestanden.

Or. es

Amendement 369
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "onvoorziene stopzetting": 
situatie waarin een kleinschalige visser 
niet kan vissen vanwege onveilige 
weersomstandigheden;

Or. en

Amendement 370
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(15 bis) "recreatievisserij": niet-
commerciële visserijactiviteiten waarmee 
de mariene levende aquatische 
hulpbronnen voor recreatieve, toeristische 
of sportieve doeleinden worden 
geëxploiteerd;

Or. en

Amendement 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "milieuongeval": ongeval 
van natuurlijke of menselijke oorsprong 
dat tot een achteruitgang van het milieu 
leidt.

Or. es

Motivering

Het in artikel 18, lid 1, onder d), gehanteerde begrip milieuongeval is niet gedefinieerd en 
moet omwille van de rechtszekerheid worden gedefinieerd.

Amendement 372
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) "visserij in gezamenlijk 
beheer": een partnerschapsregeling 
tussen de overheid en de 
vertegenwoordigers van een bepaalde 
groep vissers met als doel de 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid te 
delen voor het beheer van activiteiten die 
effect hebben op de visbestanden en het 
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aquatische ecosysteem in ruimere zin in 
het specifieke gebied waar deze vissers 
hun activiteiten uitvoeren (bijv. een 
beschermd gebied, kustvisserijzone enz.), 
die in het ideale geval op paritaire basis 
ten uitvoer wordt gelegd door middel van 
een comité voor gezamenlijk beheer. Dit 
comité voor gezamenlijk beheer laat zich 
bij zijn besluitvorming adviseren door 
wetenschappers en voert overleg met 
andere belanghebbenden.

Or. en

Amendement 373
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) "recreatievisserijsector": 
alle takken van de recreatievisserij en de 
ondernemingen en banen die daarvan 
afhankelijk zijn of daaruit voortkomen.

Or. en

Amendement 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFMZV draagt bij tot de uitvoering 
van het GVB en van het maritiem beleid. 
Met het EFMZV worden de volgende 
prioriteiten nagestreefd:

Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering 
van het GVB en van het maritiem beleid. 
Met het EFMZVA worden de volgende 
prioriteiten nagestreefd:

Or. en
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Motivering

Het fonds moet de naam "Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur 
(EFMZVA)" krijgen. Het belang van de aquacultuur groeit in de wereld en in de EU gestaag, 
zodat deze sector het verdient eenafzonderlijk hoofdstuk in zowel het EU-visserijbeleid als in 
de fondsen te krijgen.

Amendement 375
Izaskun Bilbao Barandica

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 die sociaaleconomische en 
milieuvoordelen oplevert, bijvoorbeeld 
door werkgelegenheid te creëren in 
kustgebieden, en van de instandhouding 
van de biologische rijkdommen van de zee;

Or. es

Amendement 376
Elisabetta Gardini

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 instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee, 
rekening houdend met de 
sociaaleconomische aspecten;

Or. it

Motivering

De bestemming en omvang van de steun uit het EFMZV moeten worden bepaald met een 
evenwicht tussen ecologische, sociale en economische aspecten voor ogen. Het amendement 
is bedoeld om van de sociaaleconomische doelstellingen opnieuw een van de prioriteiten te 
maken.
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Amendement 377
Renata Briano

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 instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee, 
rekening houdend met de 
sociaaleconomische aspecten;

Or. it

Amendement 378
Nicola Caputo

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 instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee,
rekening houdend met de 
sociaaleconomische aspecten;

Or. it

Motivering

De bestemming en omvang van de steun uit het EFMZV moeten worden bepaald met een 
evenwicht tussen ecologische, sociale en economische aspecten voor ogen. Het amendement 
is bedoeld om van de sociaaleconomische doelstellingen opnieuw een van de prioriteiten te 
maken.

Amendement 379
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1
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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 instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee, 
rekening houdend met de 
sociaaleconomische aspecten;

Or. it

Motivering

De bestemming en omvang van de steun uit het EFMZV moeten worden bepaald met een 
evenwicht tussen ecologische, sociale en economische aspecten voor ogen. Het amendement 
is bedoeld om van de sociaaleconomische doelstellingen opnieuw een van de prioriteiten te 
maken.

Amendement 380
João Ferreira, Younous Omarjee

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. fr

Amendement 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 aquacultuur en van de 
instandhouding van de biologische 
rijkdommen uit zoet water en van de zee;
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Or. en

Amendement 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) bevorderen van duurzame 
aquacultuur;

Or. en

Motivering

Voor meer duidelijkheid is een prioriteit voor aquacultuur toegevoegd. Prioriteiten – en 
natuurlijk ook de inhoud ervan – moeten in evenwicht zijn.

Amendement383
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame aquacultuur en markten;

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
en -kwaliteit in de Unie door de 
voorziening van duurzaam betrokken 
verse vis uit de visserij of de aquacultuur;

Or. pt

Amendement 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame aquacultuur en markten;

(2) bevorderen van concurrerende en 
duurzame markten en 
verwerkingssectoren voor visserij en 
aquacultuur, die bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie;

Or. en

Motivering

Voor meer duidelijkheid is een prioriteit voor aquacultuur toegevoegd. Daarom moet deze 
prioriteit worden aangepast.

Amendement 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en
duurzame aquacultuur en markten;

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door duurzame markten;

Or. es

Amendement 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame aquacultuur en markten;

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame zeewater- en 
zoetwateraquacultuur en markten;

Or. en
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Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de aquacultuursector is gestoeld op twee pijlers: 
aquacultuur in zeewater en zoetwaterviskweek.

Amendement 387
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame aquacultuur en markten;

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame visserij, aquacultuur en markten;

Or. de

Motivering

Er moet duidelijk worden vastgelegd dat niet alleen de aquacultuur, maar ook de visserij tot 
de voedselzekerheid bijdraagt.

Amendement 388
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame aquacultuur en markten;

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame visserij, aquacultuur en markten;

Or. fr

Amendement 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame aquacultuur en markten;

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid 
in de Unie door concurrerende en 
duurzame visserij, aquacultuur en markten;

Or. en

Amendement 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) mogelijk maken van de groei van
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen;

(3) herstellen van de zeeën tot een 
goede milieutoestand en mogelijk maken 
van een duurzame blauwe economie die 
zich ontwikkelt binnen ecologische 
grenzen en welvarende 
kustgemeenschappen bevordert;

Or. en

Amendement 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) mogelijk maken van de groei van
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen;

(3) mogelijk maken van gunstige 
voorwaarden voor een duurzame blauwe 
economie die een gezond marien milieu 
en welvarende kustgemeenschappen 
bevordert;

Or. es
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Motivering

Een duurzame blauwe economie houdt in dat de economische, sociale en milieugerelateerde 
activiteiten integraal deel uitmaken van het mariene ecosysteem. Daartoe moet een evenwicht 
worden gevonden tussen het verbeteren van de levensomstandigheden en het welzijn van de 
plaatselijke kustgemeenschappen, enerzijds, en de bescherming van de mariene ecosystemen, 
anderzijds. Een duurzame blauwe economie zal alleen economische waarde scheppen uit het 
mariene milieu indien zij zo kan worden tot stand gebracht dat de mariene rijkdommen en 
ecosystemen in stand worden gehouden en worden beschermd.

Amendement 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen;

(3) mogelijk maken van goede 
levensomstandigheden voor werknemers 
in de visserijsector en bevorderen van 
welvarende kustgemeenschappen;

Or. es

Amendement 393
João Ferreira, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen;

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van de welvaart en de sociale 
en economische cohesie van
kustgemeenschappen;

Or. fr

Amendement 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen;

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende kust- en 
waterkantgemeenschappen;

Or. en

Motivering

Naar mijn oordeel is het nodig alle gemeenschappen te ondersteunen die zich langs de 
waterkant (van zowel zee- als zoetwaterlichamen) bevinden.

Amendement 395
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen;

(3) mogelijk maken van de groei van 
een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende kust- en 
eilandgemeenschappen;

Or. en

Amendement 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun in het kader van het EFMZV draagt 
bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie betreffende de 
matiging van en de aanpassing aan de 
milieu- en klimaatverandering. Die 

Steun in het kader van het EFMZV 
draagt tevens bij tot het voorzien in de 
behoeften van zowel producenten als 
consumenten. Steun in het kader van het 
EFMZV draagt bij tot de verwezenlijking 



PE629.603v01-00 68/188 AM\1167348NL.docx

NL

bijdrage wordt gevolgd volgens de in 
bijlage IV beschreven methodologie.

van de doelstellingen van de Unie 
betreffende de matiging van en de 
aanpassing aan de milieu- en 
klimaatverandering. Die bijdrage wordt 
gevolgd volgens de in bijlage IV 
beschreven methodologie.

Or. en

Motivering

Eén GVB-doelstelling is "rekening houden met de belangen van zowel consumenten als 
producenten" en het is belangrijk bij het erkennen van de waarde van welzijnsprojecten dat 
de belangen van consumenten daar stevig in verankerd zijn.

Amendement 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun in het kader van het EFMZV draagt 
bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie betreffende de 
matiging van en de aanpassing aan de 
milieu- en klimaatverandering. Die 
bijdrage wordt gevolgd volgens de in 
bijlage IV beschreven methodologie.

Steun in het kader van het EFMZVA
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie betreffende de 
matiging van en de aanpassing aan de 
milieu- en klimaatverandering en de 
voedselzekerheid. Die bijdrage wordt 
gevolgd volgens de in bijlage IV 
beschreven methodologie.

Or. en

Motivering

Het EFMZVA moet niet alleen waardevolle milieudiensten leveren, maar ook een voorname 
rol spelen bij het waarborgen van de voedselzekerheid in de EU.

Amendement 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun in het kader van het EFMZV draagt 
bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie betreffende de 
matiging van en de aanpassing aan de 
milieu- en klimaatverandering. Die 
bijdrage wordt gevolgd volgens de in 
bijlage IV beschreven methodologie.

Steun in het kader van het EFMZV draagt 
prioritair bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie betreffende de 
matiging van en de aanpassing aan de 
milieu- en klimaatverandering. Die 
bijdrage wordt gevolgd volgens de in 
bijlage IV beschreven methodologie.

Or. fr

Amendement 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun in het kader van het EFMZV draagt 
bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie betreffende de 
matiging van en de aanpassing aan de 
milieu- en klimaatverandering. Die 
bijdrage wordt gevolgd volgens de in 
bijlage IV beschreven methodologie.

Steun in het kader van het EFMZV draagt 
ook bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie betreffende de 
bestrijding en matiging van alsook de 
aanpassing aan de milieu- en 
klimaatverandering. Die bijdrage wordt 
gevolgd volgens de in bijlage IV 
beschreven methodologie.

Or. en

Amendement 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het nastreven van die prioriteiten mag 
geen vergroting van de vangstcapaciteit 
tot gevolg hebben.

Or. en



PE629.603v01-00 70/188 AM\1167348NL.docx

NL

Amendement 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Ultraperifere gebieden

Bij alle bepalingen van deze verordening 
dient rekening te worden gehouden met 
de specifieke beperkingen die worden 
erkend in artikel 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

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 6 867 000 000 EUR 
in constante prijzen van 2018 (d.w.z. 
7 739 000 000 EUR in lopende prijzen).

Or. en

Motivering

Dit sluit aan op het advies van de Begrotingscommissie van het EP over het EFMZV.

Amendement 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar
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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 6 867 000 000 EUR 
in constante prijzen van 2018 (d.w.z. 
7 739 000 000 EUR in lopende prijzen).

Or. en

Amendement 404
Isabelle Thomas

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 bestemd 
voor de uitvoering van het EFMZV voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
6 866 943 600 EUR in constante prijzen 
van 2018 (d.w.z. 7 739 176 524 EUR in 
lopende prijzen).

Or. fr

Amendement 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

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 constante prijzen van 2018 (d.w.z. 
7 739 176 524 EUR in lopende prijzen).
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Or. en

Amendement 406
Alain Cadec

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 
2014-2020 moeten behouden blijven voor 
de periode 2021-2027 (6 400 000 000 EUR
in lopende prijzen).

Or. fr

Motivering

Het EFMZV is een essentieel instrument om de door het gemeenschappelijk visserijbeleid 
vastgestelde doelstellingen te behalen. De verlaging van de financiële middelen ervan vormt 
een bedreiging voor de goede uitvoering van de bestaande projecten, maar ook voor de 
tegemoetkoming aan nieuwe uitdagingen, zoals de blauwe economie. Het EFMZV moet 
inspelen op de politieke verbintenissen in de visserijsector en mag er voor de periode 2021-
2027 niet op achteruitgaan.

Amendement 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 EFMZVA voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
6 400 000 000 EUR in lopende prijzen.

Or. en



AM\1167348NL.docx 73/188 PE629.603v01-00

NL

Motivering

Naast duurzame visserij vereisen ook de belangen van de aquacultuursector dat de huidige 
begroting van het visserijfonds (6,4 miljard EUR voor zeven jaar) in de toekomst moet 
worden behouden.

Amendement 408
Ana Miranda

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 6 400 000 000 EUR
in lopende prijzen.

Or. es

Amendement409
João Ferreira

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 [...]* EUR in lopende 
prijzen.

Or. pt

Motivering

* De voorgestelde bedragen zijn duidelijk onvoldoende. De totale kredieten uit het EFMZV 
moeten aanzienlijk worden verhoogd, aangezien zij mogelijk lager zijn dan de bedragen die in 
het MFK 2014-2020 zijn vastgesteld.

Amendement 410
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Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De middelen die op grond van titel 
II aan het EFMZV worden toegewezen, 
worden uitgevoerd onder gedeeld beheer 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] en 
artikel 63 van Verordening XX/XX 
[verordening tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie].

2. De middelen die op grond van titel 
II aan het EFMZVA worden toegewezen, 
worden uitgevoerd onder gedeeld beheer 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] en 
artikel 63 van Verordening XX/XX 
[verordening tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie].

Or. en

Amendement 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De middelen die op grond van titel 
III aan het EFMZV worden toegewezen, 
worden uitgevoerd hetzij overeenkomstig 
artikel 62, lid 1, onder a), van Verordening 
XX/XX [verordening tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie] onder 
direct beheer door de Commissie, hetzij 
overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder c), 
van die verordening onder indirect beheer.

3. De middelen die op grond van titel 
III aan het EFMZVA worden toegewezen, 
worden uitgevoerd hetzij overeenkomstig 
artikel 62, lid 1, onder a), van Verordening
XX/XX [verordening tot vaststelling van 
de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie] onder 
direct beheer door de Commissie, hetzij 
overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder c), 
van die verordening onder indirect beheer.

Or. en

Amendement 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős
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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 
6 965 100 000 EUR, in lopende prijzen, 
overeenkomstig de in bijlage V 
vastgestelde jaarlijkse verdeling.

Or. en

Motivering

De verhouding tussen gedeeld beheer en direct/indirect beheer op grond van het huidige 
EFMZV moet worden behouden.

Amendement 413
Isabelle Thomas

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 
6 031 674 028 EUR in constante prijzen 
van 2018 (d.w.z. 6 797 811 771 EUR in 
lopende prijzen), overeenkomstig de in 
bijlage V vastgestelde jaarlijkse verdeling.

Or. fr

Amendement 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 

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

86,5 % van de totale begroting voor het 
EFMZV, wat overeenkomt met 
5 940 000 000 EUR in constante prijzen 
van 2018 (d.w.z. 6 694 000 000 EUR in 
lopende prijzen), overeenkomstig de in 
bijlage V vastgestelde jaarlijkse verdeling.

Or. en

Amendement 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

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 
5 939 794 374 EUR in constante prijzen 
van 2018 (d.w.z. 6 694 261 648 EUR in 
lopende prijzen), overeenkomstig de in 
bijlage V vastgestelde jaarlijkse verdeling.

Or. en

Amendement 416
Alain Cadec

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 
90 % van de totale begroting voor het 
EFMZV (5 740 000 000 EUR in lopende 
prijzen), overeenkomstig de in bijlage V 
vastgestelde jaarlijkse verdeling.

Or. fr
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Motivering

Het EFMZV is een essentieel instrument om de door het gemeenschappelijk visserijbeleid 
vastgestelde doelstellingen te behalen. De verlaging van de financiële middelen ervan vormt 
een bedreiging voor de goede uitvoering van de bestaande projecten, maar ook voor de 
tegemoetkoming aan nieuwe uitdagingen, zoals de blauwe economie. Het EFMZV moet 
inspelen op de politieke verbintenissen in de visserijsector en mag er voor de periode 2021-
2027 niet op achteruitgaan.

Amendement 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 
5 740 000 000 EUR in lopende prijzen, 
overeenkomstig de in bijlage V 
vastgestelde jaarlijkse verdeling.

Or. en

Motivering

De begroting van het eerdere fonds, evenals hetzelfde aandeel dat wordt uitgetrokken in het 
kader van gedeeld en van direct beheer, moet worden behouden.

Amendement418
João Ferreira

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 
[...]* EUR, in lopende prijzen, 
overeenkomstig de in bijlage V 
vastgestelde jaarlijkse verdeling.

Or. pt
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Motivering

* De bedragen zijn duidelijk ontoereikend en moeten aanzienlijk worden verhoogd; ze mogen 
in geen geval minder zijn dan de bedragen die zijn opgenomen in het MFK 2014-2020.

Amendement 419
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor zeewater- en 
zoetwateraquacultuur wordt een 
specifieke deelbegroting uitgetrokken.

Or. en

Motivering

Duurzame zeewater- en zoetwateraquacultuur is een specifieke en belangrijke sector, die 
duidelijk moet worden afgebakend van de visserij. Daarom moeten hiervoor een specifieke 
deelbegroting en een apart hoofdstuk worden vastgesteld in de verordeningen inzake de 
EFMZVA en het GVB.

Amendement 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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) 123 340 000 EUR voor de Azoren 
en Madeira;

Or. en

Motivering

Dit sluit aan op het advies van de Begrotingscommissie van het EP over het EFMZV.

Amendement 421
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

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) 114 000 000 EUR in constante 
prijzen van 2018 (d.w.z. 128 566 000 EUR 
in lopende prijzen) voor de Azoren en 
Madeira;

Or. en

Amendement 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

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) 113 076 262 EUR in constante 
prijzen van 2018 (d.w.z 127 439 106 EUR 
in lopende prijzen) voor de Azoren en 
Madeira;

Or. fr

Amendement423
João Ferreira

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) [...] EUR voor de Azoren en 
Madeira;

Or. pt
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Motivering

De bedragen zijn duidelijk ontoereikend en moeten aanzienlijk worden verhoogd; ze mogen in 
geen geval minder zijn dan de bedragen die zijn opgenomen in het MFK 2014-2020.

Amendement 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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) 104 110 000 EUR voor de 
Canarische Eilanden;

Or. en

Motivering

Dit sluit aan op het advies van de Begrotingscommissie van het EP over het EFMZV. De 
begroting voor de Canarische Eilanden wordt extra verhoogd om rekening te houden met de 
programmering op grond van het huidige EFMZV en de werkelijke actuele behoefte.

Amendement 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

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) 91 700 000 EUR in constante 
prijzen van 2018 (d.w.z. 103 357 000 EUR 
in lopende prijzen) voor de Canarische 
Eilanden;

Or. en

Amendement 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour
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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) 90 708 367 EUR in constante 
prijzen van 2018 (d.w.z. 102 223 062 EUR 
in lopende prijzen) voor de Canarische 
Eilanden;

Or. fr

Amendement427
João Ferreira

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) [...] EUR voor de Canarische 
Eilanden;

Or. pt

Motivering

De bedragen zijn duidelijk ontoereikend en moeten aanzienlijk worden verhoogd; ze mogen in 
geen geval minder zijn dan de bedragen die zijn opgenomen in het MFK 2014-2020.

Amendement 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

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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Motivering

Biedt ruimte voor onderhoud, afgezet tegen de eerdere programmering van dezelfde bedragen 
voor de middelen.

Amendement 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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) 158 407 000 EUR voor 
Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, 
Mayotte, Réunion en Sint-Maarten.

Or. en

Motivering

Dit sluit aan op het advies van de Begrotingscommissie van het EP over het EFMZV.

Amendement 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

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) 149 509 709 EUR in constante 
prijzen van 2018 (d.w.z. 168 500 296 EUR 
in lopende prijzen) voor Guadeloupe, 
Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion en Sint-Maarten.

Or. fr

Motivering

Deze ultraperifere gebieden moeten gebruik kunnen maken van een gunstigere verdeelsleutel 
ter bestrijding van de risico's van IOO-visserij.
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Amendement 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

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) 146 500 000 EUR in constante 
prijzen van 2018 (d.w.z. 165 119 000 EUR 
in lopende prijzen) voor Guadeloupe, 
Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, 
Réunion en Sint-Maarten.

Or. en

Amendement432
João Ferreira

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) [...] EUR voor Guadeloupe, Frans-
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en 
Sint-Maarten.

Or. pt

Motivering

De bedragen zijn duidelijk ontoereikend en moeten aanzienlijk worden verhoogd; ze mogen in 
geen geval minder zijn dan de bedragen die zijn opgenomen in het MFK 2014-2020.

Amendement433
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3. De in artikel 21 bedoelde 
compensatie is niet hoger dan 50 % van 
elk van de in lid 2, onder a), b) en c), 
bedoelde toewijzingen.

Schrappen

Or. pt

Amendement 434
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 21 bedoelde 
compensatie is niet hoger dan 50 % van 
elk van de in lid 2, onder a), b) en c), 
bedoelde toewijzingen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 21 bedoelde 
compensatie is niet hoger dan 50 % van elk 
van de in lid 2, onder a), b) en c), 
bedoelde toewijzingen.

3. De in artikel 21 bedoelde 
compensatie is niet hoger dan jaarlijks:
(a) 6 450 000 EUR voor de Azoren en
Madeira;
(b) 8 700 000 EUR voor de 
Canarische Eilanden; en
(c) 12 350 000 EUR voor de 
ultraperifere Franse gebieden, zoals 
bedoeld in artikel 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en
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Amendement 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Minstens 15 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie 
wordt toegewezen aan de in de artikelen 19 
en 20 bedoelde steungebieden. Lidstaten 
die geen toegang tot de Uniewateren 
hebben, kunnen een lager percentage 
toepassen, rekening houdend met de 
omvang van hun taken op het gebied van 
controle en gegevensverzameling.

4. Minstens 30 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie 
wordt toegewezen aan de in de artikelen 19 
en 20 bedoelde steungebieden. Lidstaten 
die geen toegang tot de Uniewateren 
hebben, kunnen een lager percentage 
toepassen, rekening houdend met de 
omvang van hun taken op het gebied van 
controle en gegevensverzameling.

Or. en

Motivering

Er moeten overheidsmiddelen worden toegewezen om exploitanten en lidstaten te helpen meer 
gegevens voor voorraadbeheer te leveren en te voldoen aan de regels van het GVB. 
Visserijcontrole en gegevensverzameling zijn van het allergrootste belang voor de uitvoering 
van het GVB. Bepaalde verplichtingen die zijn opgenomen in de controleverordening en de 
herziening daarvan vereisen specifieke en hogere steun ten behoeve van een efficiënte 
handhaving door de lidstaten en de vissers.

Amendement 437
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Minstens 15 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie 
wordt toegewezen aan de in de artikelen 19 
en 20 bedoelde steungebieden. Lidstaten 
die geen toegang tot de Uniewateren 
hebben, kunnen een lager percentage 
toepassen, rekening houdend met de 
omvang van hun taken op het gebied van 
controle en gegevensverzameling.

4. Minstens 20 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie 
wordt toegewezen aan de in de artikelen 19 
en 20 bedoelde steungebieden. Lidstaten 
die geen toegang tot de Uniewateren 
hebben, kunnen een lager percentage 
toepassen, rekening houdend met de 
omvang van hun taken op het gebied van 
controle en gegevensverzameling.
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Or. en

Amendement 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Minstens 20 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie 
wordt toegewezen aan de in artikelen 22 
en 27 bedoelde steungebieden.

Or. en

Motivering

Teneinde erop toe te zien dat het EFMZV een bijdrage levert aan de aanpak van de 
ecologische uitdagingen waar onze oceanen mee te kampen hebben, dient 25 % van de 
begroting voor iedere lidstaat te worden geoormerkt voor activiteiten die verband houden met 
de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en ecosystemen.

Amendement 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Alle middelen die niet uit hoofde 
van de artikelen 19 en 20 worden 
uitgegeven aan controle en 
gegevensverzameling, kunnen opnieuw 
worden toegewezen aan het Europees 
Bureau voor visserijcontrole.

Or. en

Amendement 440
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Minstens 30 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie 
wordt toegewezen aan de in de 
artikelen 22 en 27 bedoelde 
steungebieden.

Or. en

Motivering

Teneinde erop toe te zien dat het EFMZV een bijdrage levert aan de aanpak van de 
ecologische uitdagingen waar onze oceanen mee te kampen hebben, dient 30 % van de 
begroting voor iedere lidstaat te worden geoormerkt voor activiteiten die verband houden met 
de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en ecosystemen.

Amendement 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële steun van de Unie uit 
het EFMZV die per lidstaat aan de in 
artikel 17, lid 2, en artikel 18, bedoelde 
steungebieden wordt toegewezen, is niet 
hoger dan de hoogste van de volgende twee 
drempels:

5. De financiële steun van de Unie uit 
het EFMZV die per lidstaat aan de in 
artikel 18 bedoelde steungebieden wordt 
toegewezen, is niet hoger dan de hoogste 
van de volgende twee drempels:

Or. en

Motivering

Regelingen voor directe subsidies, zoals steun voor de permanente stopzetting van 
visserijactiviteiten, zijn in het verleden gebruikt zonder rekening te houden met de 
doelstellingen van capaciteitsvermindering of de duurzaamheid van de visbestanden en 
hebben de wanverhouding tussen de beschikbare visbestanden en vangstcapaciteit van de 
vloten in de EU alleen maar verslechterd. Overheidsmiddelen moeten worden ingezet om 
toegevoegde waarde te creëren voor de samenleving als geheel, en niet om het onttrekken van 
vaartuigen uit de sector of het op kunstmatige wijze waarborgen dat actoren in de sector 
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actief kunnen blijven te financieren, een benadering die weinig toegevoegde waarde voor de 
visserij en het mariene milieu oplevert.

Amendement442
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële steun van de Unie uit 
het EFMZV die per lidstaat aan de in 
artikel 17, lid 2, en artikel 18, bedoelde 
steungebieden wordt toegewezen, is niet 
hoger dan de hoogste van de volgende twee 
drempels:

5. De financiële steun van de Unie uit 
het EFMZV die per lidstaat aan de in 
artikel 17, lid 2, bedoelde steungebieden 
wordt toegewezen, is niet hoger dan de 
hoogste van de volgende twee drempels:

Or. pt

Amendement 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële steun van de Unie uit 
het EFMZV die per lidstaat aan de in 
artikel 17, lid 2, en artikel 18, bedoelde 
steungebieden wordt toegewezen, is niet 
hoger dan de hoogste van de volgende twee 
drempels:

5. De financiële steun van de Unie uit 
het EFMZVA die per lidstaat aan de in 
artikel 17, lid 2, en artikel 18, bedoelde 
steungebieden wordt toegewezen, is niet 
hoger dan de hoogste van de volgende twee 
drempels:

Or. en

Amendement 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 6 000 000 EUR, of (a) 5 000 000 EUR, of

Or. en

Amendement 445
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 10 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie.

(b) minstens 20 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie.

Or. en

Motivering

De huidige alarmerende toestand van de visbestanden in de Oostzee is onder andere het 
gevolg van de invoering van buitensporig hoge totaal toegestane vangsten en de voortzetting 
van industriële visserij. De ondersteuning van beleidsmaatregelen inzake industriële visserij 
heeft bijgedragen aan een verslechtering van de visbestanden in de kustzone. Door de 
drempel op te trekken tot 20 % wordt het mogelijk gemaakt om directe steun te verlenen aan 
vissers in de Oostzee, met name in de kleinschalige kustvisserij, die het momenteel erg 
moeilijk heeft. Als de drempels voor ondersteuning voor deze maatregel niet worden 
verhoogd, zullen de Oostzeelanden niet in staat zijn het probleem effectief op te lossen.

Amendement 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 10 % van de per lidstaat 
toegewezen financiële steun van de Unie.

(b) 8 % van de per lidstaat toegewezen 
financiële steun van de Unie.

Or. en
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Amendement 447
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Overeenkomstig de artikelen 30 tot 
en met 32 van Verordening (EU) XX/XX
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan uit 
het EFMZV op initiatief van een lidstaat 
steun worden verleend voor technische 
bijstand voor het doeltreffende beheer en 
gebruik van dit fonds.

6. Overeenkomstig de artikelen 30 tot 
en met 32 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan uit 
het EFMZV op initiatief van een lidstaat 
steun worden verleend voor technische 
bijstand voor het doeltreffende beheer en 
gebruik van dit fonds. Voor de 
administratieve kosten die worden 
gedragen door de lidstaat of door 
semioverheidsinstellingen om 
overabsorptie van middelen te voorkomen, 
geldt een plafond van 20 %.

Or. en

Amendement 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Overeenkomstig de artikelen 30 tot 
en met 32 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan uit 
het EFMZV op initiatief van een lidstaat 
steun worden verleend voor technische 
bijstand voor het doeltreffende beheer en 
gebruik van dit fonds.

6. Overeenkomstig de artikelen 30 tot
en met 32 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan uit 
het EFMZVA op initiatief van een lidstaat 
steun worden verleend voor technische 
bijstand voor het doeltreffende beheer en 
gebruik van dit fonds.

Or. en

Amendement 449
Alain Cadec
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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 10 % van de totale begroting 
voor het EFMZV (d.w.z. 
640 000 000 EUR in lopende prijzen).

Or. fr

Motivering

Het EFMZV is een essentieel instrument om de door het gemeenschappelijk visserijbeleid 
vastgestelde doelstellingen te behalen. De verlaging van de financiële middelen ervan vormt 
een bedreiging voor de goede uitvoering van de bestaande projecten, maar ook voor de 
tegemoetkoming aan nieuwe uitdagingen, zoals de blauwe economie. Het EFMZV moet 
inspelen op de politieke verbintenissen in de visserijsector en mag er voor de periode 2021-
2027 niet op achteruitgaan.

Amendement 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 640 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

Or. en

Motivering

De begroting van het eerdere fonds, evenals hetzelfde aandeel dat wordt uitgetrokken in het 
kader van gedeeld en van direct beheer, moet worden behouden.

Amendement 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős
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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 773 900 000 EUR in lopende 
prijzen.

Or. en

Motivering

De verhouding tussen gedeeld beheer en direct/indirect beheer op grond van het huidige 
EFMZV moet worden behouden.

Amendement 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 20 % van de totale begroting 
voor het EFMZV in lopende prijzen.

Or. en

Amendement 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

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 927 149 226 EUR in constante 
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prijzen van 2018 (d.w.z. 
1 044 914 876 EUR in lopende prijzen).

Or. en

Amendement 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 13,5 % van de totale begroting 
voor het EFMZV, wat overeenkomt met 
927 000 000 EUR in constante prijzen van 
2018 (d.w.z. 1 045 000 000 EUR in 
lopende prijzen).

Or. en

Amendement 455
Isabelle Thomas

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 835 269 572 EUR in prijzen van 
2018 (d.w.z. 941 364 753 EUR in lopende 
prijzen).

Or. fr

Amendement 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in lid 1 bedoelde bedrag kan worden 
gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor de uitvoering 
van het EFMZV, zoals werkzaamheden op 
het gebied van voorbereiding, monitoring, 
controle, audit en evaluatie, daaronder 
begrepen institutionele 
informatietechnologiesystemen.

Het in lid 1 bedoelde bedrag kan worden 
gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor de uitvoering 
van het EFMZVA, zoals werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, 
monitoring, controle, audit en evaluatie, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologiesystemen.

Or. en

Amendement 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan op initiatief van de 
Commissie en ten bedrage van maximaal 
1,7 % van de in artikel 5, lid 1, bedoelde 
financiële middelen met name steun 
worden verleend voor:

Uit het EFMZVA kan op initiatief van de 
Commissie en ten bedrage van maximaal 
1,7 % van de in artikel 5, lid 1, bedoelde 
financiële middelen met name steun 
worden verleend voor:

Or. en

Amendement 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uit het EFMZV wordt steun 
verleend voor de kosten van voorlichtings-
en communicatieactiviteiten in verband 
met de uitvoering van deze verordening.

3. Uit het EFMZVA wordt steun 
verleend voor de kosten van voorlichtings-
en communicatieactiviteiten in verband 
met de uitvoering van deze verordening.
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Or. en

Amendement 459
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
stelt elke lidstaat één enkel programma op 
waarmee uitvoering wordt gegeven aan de 
in artikel 4 bedoelde prioriteiten.

1. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
stelt elke lidstaat één enkel nationaal 
programma of regionale operationele 
programma's op waarmee uitvoering 
wordt gegeven aan de in artikel 4 bedoelde 
prioriteiten.

Or. fr

Amendement 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
stelt elke lidstaat één enkel programma op 
waarmee uitvoering wordt gegeven aan de 
in artikel 4 bedoelde prioriteiten.

1. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
stelt elke lidstaat één enkel nationaal
programma of meerdere regionale 
operationele programma's op waarmee 
uitvoering wordt gegeven aan de in 
artikel 4 bedoelde prioriteiten.

Or. en

Amendement 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in voorkomend geval, de 
actieplannen voor zeebekkens voor de 
subnationale of regionale autoriteiten die 
bevoegd zijn voor visserij, de 
schelpdierensector en maritieme zaken.

Or. es

Motivering

De coördinatie van strategieën en maatregelen op het niveau van de zeebekkens zou voor 
zeebekkens die door meerdere lidstaten worden gedeeld een gezamenlijke planning en overleg 
met andere regio's en landen kunnen vereisen om tot geharmoniseerde doelstellingen, 
maatregelen en financiële middelen te komen. Een voorbeeld hiervan is Andalusië, dat 
kustgebieden omvat in het Middellandse Zeegebied, het zuidelijke deel van de Atlantische 
Oceaan en een gebied met specifieke eigenschappen – de Straat van Gibraltar –, die elk 
gekenmerkt worden door uiteenlopende situaties.

Amendement 462
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in voorkomend geval, het actieplan 
of nationaal operationeel programma 
voor de regionale of subnationale 
autoriteiten die bevoegd zijn voor visserij 
en maritieme zaken.

Or. es

Amendement 463
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in voorkomend geval het actieplan 
of een regionaal operationeel programma 
voor de op het gebied van visserij en 
maritieme zaken bevoegde subnationale 
autoriteiten.

Or. fr

Amendement 464
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een analyse van de sociale en 
economische ongelijkheden tussen 
vlootsegmenten, met speciale aandacht 
voor de situatie van kleinschalige vloten.

Or. en

Amendement 465
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken lidstaten stellen, als 
onderdeel van hun programma, een 
actieplan op voor elk van hun ultraperifere 
gebieden zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, 
dat de volgende elementen bevat:

4. De betrokken lidstaten stellen, als 
onderdeel van hun programma, samen met 
de betrokken autoriteiten een actieplan op 
voor elk van hun gebieden, waaronder 
hun ultraperifere gebieden zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 2, dat de volgende elementen 
bevat:

Or. fr
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Amendement 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken lidstaten stellen, als 
onderdeel van hun programma, een 
actieplan op voor elk van hun ultraperifere 
gebieden zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, 
dat de volgende elementen bevat:

4. De betrokken lidstaten stellen, als 
onderdeel van hun programma, een 
specifiek actieplan op voor elk van hun 
ultraperifere gebieden zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 2, dat de volgende elementen 
bevat:

Or. en

Amendement 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
duurzame blauwe economie;

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij, de ontwikkeling 
van de sectoren van de duurzame blauwe 
economie, met inbegrip van acties die 
nodig zijn om tot duurzame 
kustgemeenschappen te komen, alsook 
een strategie inzake de bijdrage van het 
EFMZV aan de verwezenlijking van een 
goede milieutoestand, onder andere door 
middel van de prioritaire actiekaders op 
grond van Natura 2000;

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten prioritaire actiekaders – financiële plannen voor de levering van hun 
Natura 2000-gebieden – ontwikkelen. Daarom moet het EFMZV gekoppeld zijn aan de 
manier waarop de lidstaten hun mariene Natura 2000-gebieden willen ondersteunen. Bij de 
programma-activiteiten die de lidstaten opzetten voor de tenuitvoerlegging van het EFMZV 
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mogen de sociaaleconomische prestaties niet los worden gezien van de instandhouding of het 
herstel van mariene ecosystemen.

Amendement 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
duurzame blauwe economie;

(a) een strategie met nadere 
bepalingen inzake de bijdrage van het 
EFMZV aan het bereiken van een goede 
milieutoestand, de duurzame exploitatie 
van de visserij, het Natura 2000-netwerk 
en de duurzaamheid van de sectoren van 
de blauwe economie, met inbegrip van de 
maatregelen die nodig zijn om duurzame 
kustgemeenschappen tot stand te brengen;

Or. es

Motivering

Een duurzame blauwe economie houdt in dat de economische, sociale en milieugerelateerde 
activiteiten integraal deel uitmaken van het mariene ecosysteem. Daartoe moet een evenwicht 
worden gevonden tussen het verbeteren van de levensomstandigheden en het welzijn van de 
plaatselijke kustgemeenschappen, enerzijds, en de bescherming van de mariene ecosystemen, 
anderzijds. Een duurzame blauwe economie zal alleen economische waarde scheppen uit het 
mariene milieu indien zij zo kan worden tot stand gebracht dat de mariene rijkdommen en 
ecosystemen in stand worden gehouden en worden beschermd.

Amendement 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
duurzame blauwe economie;

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
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duurzame blauwe economie die zich 
ontwikkelt binnen ecologische grenzen;

Or. en

Amendement 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
duurzame blauwe economie;

(a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
instandhouding van de plaatselijke 
kleinschalige visserij;

Or. es

Amendement 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de structurele steun voor de 
visserij- en de aquacultuursector uit 
hoofde van titel II;

i) de structurele steun voor de 
visserijsector uit hoofde van titel II;

Or. es

Amendement 472
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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i bis) gedetailleerde vergoedingsregels, 
per gebied, met betrekking tot steun 
(vergroening van zeewater en zoetwater) 
voor inspanningen op het gebied van 
milieu- en klimaatbescherming door 
aquacultuurproducent;

Or. en

Motivering

Het is van belang op te merken dat producenten van zowel zee- als 
zoetwateraquacultuurproducten belangrijke milieu- en ecosysteemdiensten leveren en daar 
door middel van passende steun voor moeten worden gecompenseerd. Naar mijn mening zou 
een gebiedsgerichte vergroeningsbetaling, zoals die al voor landbouwers wordt gehanteerd, 
ook voor aquacultuurproducenten gerechtvaardigd zijn, en ik roep dan ook op tot de 
invoering van vergroeningsbetalingen voor zee- en zoetwateraquacultuurproducenten.

Amendement 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de in artikel 21 bedoelde 
compensatie voor extra kosten;

ii) de in artikel 21 bedoelde 
compensatie voor extra kosten, met 
inbegrip van de door de betrokken lidstaat 
berekende extra kosten en de als 
compensatie geschatte steunbedragen;

Or. en

Amendement 474
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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ii. de in artikel 21 bedoelde 
compensatie voor extra kosten;

ii. voor de ultraperifere gebieden, de 
in artikel 21 bedoelde compensatie voor 
extra kosten;

Or. fr

Amendement 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) alle andere investeringen in de 
duurzame blauwe economie die nodig zijn 
voor een duurzame ontwikkeling van 
kustgebieden.

Schrappen

Or. es

Amendement 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) alle andere investeringen in de 
duurzame blauwe economie die nodig zijn 
voor een duurzame ontwikkeling van 
kustgebieden.

iii) alle andere investeringen in de 
duurzame blauwe economie die nodig zijn 
voor een duurzame ontwikkeling van 
kustgebieden die zich ontwikkelen binnen 
ecologische grenzen.

Or. en

Amendement 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie ontwikkelt voor elk 
zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse 
wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

5. De Commissie ontwikkelt voor elk 
zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen, en de verwezenlijking 
van een goede milieutoestand als bedoeld 
in Richtlijn 2008/56/EG. In deze analyse 
wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

Or. en

Amendement 478
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie ontwikkelt voor elk 
zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse 
wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

5. De Commissie ontwikkelt, na 
raadpleging van de relevante adviesraden,
voor elk zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse 
wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

Or. it

Motivering

Het amendement heeft tot doel een brede consensus te bereiken in het kader van de 
zeegebiedstrategieën, om de sterke en zwakke punten beter te identificeren met een bottom-
upbenadering. Hiertoe wil het amendement het werk van de Commissie ondersteunen door 
middel van adviezen van de adviesraden.
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Amendement 479
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie ontwikkelt voor elk 
zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse 
wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

5. De Commissie ontwikkelt, na 
raadpleging van de relevante adviesraden,
voor elk zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse 
wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

Or. it

Motivering

Het amendement heeft tot doel een brede consensus te bereiken in het kader van de 
zeegebiedstrategieën, om de sterke en zwakke punten beter te identificeren met een bottom-
upbenadering. Hiertoe wil het amendement het werk van de Commissie ondersteunen door 
middel van adviezen van de adviesraden.

Amendement 480
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie ontwikkelt voor elk 
zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse 
wordt, in voorkomend geval, rekening 

5. De Commissie ontwikkelt, na 
raadpleging van de relevante adviesraden,
voor elk zeegebied een analyse van de 
gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse 
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gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

Or. it

Motivering

Het amendement heeft tot doel een brede consensus te bereiken in het kader van de 
zeegebiedstrategieën, om de sterke en zwakke punten beter te identificeren met een bottom-
upbenadering. Hiertoe wil het amendement het werk van de Commissie ondersteunen door 
middel van adviezen van de adviesraden.

Amendement 481
Gabriel Mato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) indien van toepassing, de 
noodzaak om de vloot te verwerven, 
moderniseren of vernieuwen;

Or. en

Amendement 482
Izaskun Bilbao Barandica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) indien van toepassing, de 
noodzaak om de vloot te moderniseren of 
vernieuwen;

Or. es

Amendement 483
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Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting als bedoeld in 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013;

(d) de uitvoering van de knellende
aanlandingsverplichting als bedoeld in 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013;

Or. nl

Amendement 484
Annie Schreijer-Pierik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de bestrijding van invasieve exoten 
die de productiviteit van de visserij in 
aanzienlijke mate schaden;

Or. nl

Motivering

Resolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2018 over Naar een duurzame en 
concurrerende Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken en toekomstige 
uitdagingen.

Amendement 485
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) de ondersteuning van de 
verspreiding van innovatief selectief 
vistuig in de gehele Unie, met bijzondere 
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aandacht voor artikel 27 van Verordening 
(EU) 1380/2013;

Or. nl

Amendement 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de recentste gegevens over de 
sociaaleconomische prestaties van de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

(e) de verwachte sociaaleconomische 
en milieubijdrage van het programma 
inzake de duurzame blauwe economie, en 
met name van de visserij- en 
aquacultuursector;

Or. es

Motivering

De Europese Commissie dient de sociaaleconomische en milieubijdrage van de voorgestelde 
maatregelen te beoordelen, eerder dan de nationale programma's te evalueren op basis van 
gegevens.

Amendement 487
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de recentste gegevens over de 
sociaaleconomische prestaties van de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

(e) de verwachte sociaaleconomische 
bijdrage van het programma inzake de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

Or. es

Amendement 488
Isabelle Thomas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de recentste gegevens over de 
sociaaleconomische prestaties van de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

(e) de van het programma verwachte 
sociaaleconomische bijdrage aan de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

Or. fr

Amendement 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de recentste gegevens over de 
sociaaleconomische prestaties van de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

(e) de recentste gegevens over het 
evenwicht tussen de milieuprioriteiten en
de sociaaleconomische prestaties van de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

Or. en

Amendement 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de recentste gegevens over de 
sociaaleconomische prestaties van de 
duurzame blauwe economie, en met name 
van de visserij- en aquacultuursector;

(e) de recentste gegevens over de 
sociaaleconomische prestaties van de 
visserijsector;

Or. es
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Amendement 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de bijdrage van het programma aan 
de instandhouding en het herstel van de 
mariene ecosystemen, terwijl de steun in 
verband met Natura 2000-gebieden in 
overeenstemming is met de op grond van 
artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG 
vastgestelde prioritaire actiekaders;

(g) de bijdrage van het programma aan 
de instandhouding en het herstel van de 
mariene en zoetwaterecosystemen, terwijl 
de steun in verband met Natura 2000-
gebieden in overeenstemming is met de op 
grond van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 
92/43/EEG vastgestelde prioritaire 
actiekaders;

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de aquacultuursector is gestoeld op twee pijlers: 
aquacultuur in zeewater en zoetwaterviskweek.

Amendement 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de bijdrage van het programma aan 
de vermindering van zwerfvuil op zee 
overeenkomstig Richtlijn xx/xx van het 
Europees Parlement en de Raad [Richtlijn 
betreffende de vermindering van de 
effecten van bepaalde kunststofproducten 
op het milieu]27;

(h) de bijdrage van het programma aan 
de inzameling en vermindering van 
zwerfvuil op zee overeenkomstig Richtlijn 
xx/xx van het Europees Parlement en de 
Raad [Richtlijn betreffende de 
vermindering van de effecten van bepaalde 
kunststofproducten op het milieu]27;

_________________ _________________

27 PB C […] van […], blz. […]. 27 PB C […] van […], blz. […].

Or. en
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Amendement 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de bijdrage van het programma aan 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering.

(i) de bijdrage van het programma aan 
de bestrijding en matiging van alsook de 
aanpassing aan de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 494
João Ferreira, Younous Omarjee

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. fr

Amendement495
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Behoudens artikel 18 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke 
bepalingen] stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast tot 
goedkeuring van het programma. De 
Commissie keurt het voorgestelde 
programma goed mits de vereiste 
informatie is ingediend.

Schrappen



AM\1167348NL.docx 111/188 PE629.603v01-00

NL

Or. pt

Amendement496
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Behoudens artikel 19 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke 
bepalingen] stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast tot 
goedkeuring van wijzigingen van een 
programma.

Schrappen

Or. pt

Amendement 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de visserij- en 
aquacultuurproducten die vermeld staan 
in bijlage I bij het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
en waarop de artikelen 107, 108 en 109 
van datzelfde Verdrag van toepassing zijn, 
kan de Commissie op grond van 
artikel 108 VWEU toestaan dat in de 
ultraperifere gebieden als bedoeld in 
artikel 349 VWEU bedrijfssteun wordt 
verleend in de sectoren van de productie, 
verwerking en verkoop van die producten, 
ter verlichting van de specifieke 
beperkingen van deze gebieden in verband 
met hun afgelegen en insulaire ligging en 
kun kenmerken als ultraperifeer gebied. 
De lidstaten kunnen aanvullende 
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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 plannen kan 
goedkeuren. De Commissie acht zich in 
dat geval op de hoogte gebracht van de 
aldus gemelde staatssteun overeenkomstig 
de eerste zin van artikel 108, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een door een begunstigde 
ingediende aanvraag voor steun uit het 
EFMZV is gedurende een op grond van 
lid 4 vastgestelde, nader bepaalde periode 
niet ontvankelijk, indien de bevoegde 
autoriteit heeft vastgesteld dat de betrokken 
begunstigde:

1. Een door een begunstigde 
ingediende aanvraag voor steun uit het 
EFMZVA is gedurende een op grond van 
lid 4 vastgestelde, nader bepaalde periode 
niet ontvankelijk, indien de bevoegde 
autoriteit heeft vastgesteld dat de betrokken 
begunstigde:

Or. en

Amendement 499
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een door een begunstigde
ingediende aanvraag voor steun uit het 
EFMZV is gedurende een op grond van 
lid 4 vastgestelde, nader bepaalde periode 

1. Een door een aanvrager ingediende 
aanvraag voor steun uit het EFMZV is 
gedurende een op grond van lid 4 
vastgestelde, nader bepaalde periode niet 
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niet ontvankelijk, indien de bevoegde 
autoriteit heeft vastgesteld dat de betrokken 
begunstigde:

ontvankelijk, indien de bevoegde autoriteit 
heeft vastgesteld dat de betrokken 
aanvrager:

Or. en

Motivering

De ontvankelijkheid van de aanvrager dient te worden geverifieerd voordat de desbetreffende 
aanvrager als begunstigde kan worden beschouwd.

Amendement 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 
artikel 90 van Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad of in andere door 
het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

(a) herhaaldelijk of continu een 
ernstige inbreuk heeft gemaakt als bedoeld 
in artikel 42 van Verordening (EG) nr. 
1005/2008 van de Raad28 of in artikel 90 
van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en de gewraakte gedragingen 
blijft stellen, of in andere door het 
Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

_________________ _________________

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 
2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 
601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 
2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 
601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

Or. es
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Motivering

Sommige van de in artikel 90 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 genoemde inbreuken 
kunnen zich onbewust voordoen bij het normale, gebruikelijke verloop van de dagelijkse 
visserijactiviteiten. Er moet derhalve rekening worden gehouden met de vraag of de 
betrokkene de gewraakte gedragingen blijft stellen. Het Bureau voor visserijcontrole dient 
een officieel communautair register bij te houden van marktdeelnemers die ernstige inbreuken 
hebben gepleegd om het beheer te bespoedigen en de coördinatie tussen de bij het beheer van 
het EFMZV betrokken diensten te verbeteren.

Amendement 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 
artikel 90 van Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad of in andere door 
het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

(a) herhaaldelijk een ernstige inbreuk 
heeft gemaakt als bedoeld in artikel 42 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad28 of in artikel 90 van Verordening 
(EG) nr. 1224/2009 van de Raad;

_________________ _________________

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 
2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 
601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 
2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 
601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

Or. es

Motivering

Artikel 90 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 bevat een exhaustieve lijst van ernstige 
inbreuken, die naargelang van de ernst van niet-naleving (aantallen, verkregen winst...) 
aanzienlijk kunnen verschillen. Dergelijke inbreuken kunnen zich ook onbewust voordoen bij 
het normale, gebruikelijke verloop van de dagelijkse visserijactiviteiten. Daarom wordt 
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voorgesteld om de term "herhaaldelijk" toe te voegen om buitensporige of overbodige straffen 
("non bis in idem") vanwege dergelijke vaak onbedoelde inbreuken te voorkomen.

Amendement 502
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad28 of in artikel 90 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad of in andere door het Europees 
Parlement en de Raad aangenomen 
wetgeving;

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad28 of in artikel 90 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad;

_________________ _________________

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) 
nr. 601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) 
nr. 601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

Or. it

Motivering

Artikel 12, lid 1, creëert onzekerheid bij de vaststelling van de ontvankelijkheid van een door 
een begunstigde ingediende aanvraag voor steun uit het EFMZV. Het is immers onmogelijk 
vooraf te weten welke wetgeving met sanctieregelingen nog zal worden vastgesteld, waarvan 
men de ontvankelijkheid laat afhangen.

Amendement 503
Renata Briano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad28 of in artikel 90 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad of in andere door het Europees 
Parlement en de Raad aangenomen 
wetgeving;

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van 
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad28 of in artikel 90 van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad;

_________________ _________________

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) 
nr. 601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) 
nr. 601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

Or. it

Motivering

Artikel 12, lid 1, creëert onzekerheid bij de vaststelling van de ontvankelijkheid van een door 
een begunstigde ingediende aanvraag voor steun uit het EFMZV. Het is immers onmogelijk 
vooraf te weten welke wetgeving met sanctieregelingen nog zal worden vastgesteld, waarvan 
men de ontvankelijkheid laat afhangen.

Amendement 504
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 

(a) in het kader van het GVB 
herhaaldelijk een ernstige inbreuk heeft 
gemaakt als bedoeld in artikel 42 van 
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artikel 90 van Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad of in andere door 
het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad28 of in artikel 90 van Verordening 
(EG) nr. 1224/2009 van de Raad of in 
andere door het Europees Parlement en de 
Raad aangenomen wetgeving;

_________________ _________________

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 
2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 
601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 
2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 
601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) 
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, 
blz. 1).

Or. es

Amendement 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 
artikel 90 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad of in andere 
door het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 
artikel 90 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad of in andere 
door het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving die verband houdt 
met het GVB;

_________________ _________________

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
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wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en 
(EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en 
(EG) nr. 1447/1999 (PB L 286 van 
29.10.2008, blz. 1).

wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en 
(EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en 
(EG) nr. 1447/1999 (PB L 286 van 
29.10.2008, blz. 1).

Or. en

Amendement 506
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
als bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 
artikel 90 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad of in andere 
door het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

(a) een inbreuk heeft gemaakt als 
bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad28 of in 
artikel 90 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad of in andere 
door het Europees Parlement en de Raad 
aangenomen wetgeving;

_________________ _________________

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en 
(EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en 
(EG) nr. 1447/1999 (PB L 286 van 
29.10.2008, blz. 1).

28 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 
Raad van 29 september 2008 houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen, tot 
wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en 
(EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en 
(EG) nr. 1447/1999 (PB L 286 van 
29.10.2008, blz. 1).

Or. en

Amendement 507
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een van de in de artikelen 3 en 4 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad29 beschreven 
milieudelicten heeft gepleegd, indien de 
aanvraag gericht is op steun op grond van 
artikel 23.

(c) een van de in de artikelen 3 en 4 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad29 beschreven 
milieudelicten heeft gepleegd.

_________________ _________________

29 Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht (PB L 328 
van 6.12.2008, blz. 28).

29 Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht (PB L 328 
van 6.12.2008, blz. 28).

Or. es

Amendement 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een van de in de artikelen 3 en 4 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad29 beschreven 
milieudelicten heeft gepleegd, indien de 
aanvraag gericht is op steun op grond van 
artikel 23.

(c) een van de in de artikelen 3 en 4 
van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad29 beschreven 
milieudelicten heeft gepleegd.

_________________ _________________

29 Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht (PB L 328 
van 6.12.2008, blz. 28).

29 Richtlijn 2008/99/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht (PB L 328 
van 6.12.2008, blz. 28).

Or. es

Amendement 509
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Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie.

Or. es

Amendement 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie.

Or. en

Amendement 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

Or. en

Motivering

Exploitanten of begunstigden mogen zich op geen enkel moment schuldig maken aan een 
ernstige inbreuk of IOO-visserij, of een milieudelict plegen.

Amendement 512
Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en 
gedurende een periode van zes jaar na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

Or. en

Amendement 513
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
voldoet de begunstigde aan de op grond 
van lid 4 vastgestelde
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voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

ontvankelijkheidsvoorwaarden gedurende 
de hele periode van uitvoering van de 
concrete actie en gedurende een periode 
van vijf jaar na de laatste oplevering aan 
die begunstigde.

Or. it

Motivering

In lid 2 zorgt het amendement voor een betere afstemming op de leden 3 en 4 erna, om de 
voorwaarden en de draagwijdte van de overdracht aan de Commissie van de bevoegdheid om 
de ontvankelijkheidscriteria voor steun uit het EFMZV te bepalen, duidelijker te omschrijven.

Amendement 514
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
blijft de begunstigde aan de in lid 1 
bedoelde ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoen gedurende de hele periode van 
uitvoering van de concrete actie en 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
laatste betaling aan die begunstigde.

2. Na de indiening van zijn aanvraag 
voldoet de begunstigde aan de op grond 
van lid 4 vastgestelde
ontvankelijkheidsvoorwaarden gedurende 
de hele periode van uitvoering van de 
concrete actie en gedurende een periode 
van vijf jaar na de laatste oplevering aan 
die begunstigde.

Or. it

Motivering

Het amendement zorgt voor een betere afstemming op de leden 3 en 4 erna, om de 
voorwaarden en de draagwijdte van de overdracht aan de Commissie van de bevoegdheid om 
de ontvankelijkheidscriteria voor steun uit het EFMZV te bepalen, duidelijker te omschrijven.

Amendement515
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot:

Schrappen

(a) de bepaling van de in de leden 1 en 
3 bedoelde drempel voor 
onontvankelijkheid en lengte van de 
onontvankelijkheidsperiode, die evenredig 
moet zijn met de aard, de ernst, de duur 
en de eventuele herhaling van de ernstige 
inbreuk, het delict of de fraude, en ten 
minste één jaar moet bedragen;

(b) de vaststelling van de begin- of 
einddatum van de in de leden 1 en 3 
bedoelde periode.

Or. pt

Amendement 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bepaling van de in de leden 1 en 
3 bedoelde drempel voor 
onontvankelijkheid en lengte van de 
onontvankelijkheidsperiode, die evenredig 
moet zijn met de aard, de ernst, de duur en 
de eventuele herhaling van de ernstige
inbreuk, het delict of de fraude, en ten 
minste één jaar moet bedragen;

(a) de bepaling van de in de leden 1 en 
3 bedoelde drempel voor 
onontvankelijkheid en lengte van de 
onontvankelijkheidsperiode, die evenredig 
moet zijn met de aard, de ernst, de duur en 
de eventuele herhaling van de inbreuk, het 
delict of de fraude, en ten minste één jaar 
moet bedragen;

Or. en

Amendement 517
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
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Artikel 12 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) eventuele voorwaarden waaronder 
de lengte van de 
onontvankelijkheidsperiode wordt 
ingekort;

Or. it

Amendement 518
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) eventuele voorwaarden waaronder 
de lengte van de 
onontvankelijkheidsperiode wordt 
ingekort;

Or. it

Amendement 519
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de bepaling van de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan na de 
indiening van de in lid 2 bedoelde 
aanvraag, en van de wijzen van 
terugvordering van de toegekende 
gedragen in geval van niet-naleving, 
afgestemd op de ernst van de inbreuk.

Or. it
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Amendement 520
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de bepaling van de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan na de 
indiening van de in lid 2 bedoelde 
aanvraag, en van de wijzen van 
terugvordering van de toegekende 
gedragen in geval van niet-naleving, 
afgestemd op de ernst van de inbreuk.

Or. it

Amendement 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de begunstigden 
die een aanvraag in het kader van het 
EFMZV indienen, om ten aanzien van de 
beheersautoriteit schriftelijk te verklaren 
dat zij voldoen aan de in de leden 1 en 3 
vermelde criteria. Alvorens de concrete 
actie goed te keuren, verifiëren de lidstaten 
of die schriftelijke verklaring 
waarheidsgetrouw is in het licht van de 
beschikbare informatie uit hun nationaal 
register van inbreuken als bedoeld in 
artikel 93 van Verordening (EG) nr. 
1224/2009 of in het licht van andere 
beschikbare gegevens.

De lidstaten verplichten de begunstigden 
die een aanvraag in het kader van het 
EFMZVA indienen, om ten aanzien van de 
beheersautoriteit schriftelijk te verklaren 
dat zij voldoen aan de in de leden 1 en 3 
vermelde criteria. Alvorens de concrete 
actie goed te keuren, verifiëren de lidstaten 
of die schriftelijke verklaring 
waarheidsgetrouw is in het licht van de 
beschikbare informatie uit hun nationaal 
register van inbreuken als bedoeld in 
artikel 93 van Verordening (EG) nr. 
1224/2009 of in het licht van andere 
beschikbare gegevens.

Or. en

Amendement 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen tevens een 
periode van niet-ontvankelijkheid 
toepassen op aanvragen die zijn ingediend 
door vissers in binnenwateren die ernstige 
inbreuken hebben gepleegd op de 
nationale voorschriften.

Or. en

Amendement 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Subsidiabele concrete acties

Door het EFMZV kan een 
verscheidenheid aan concrete acties 
worden gesteund die de lidstaten in hun 
programma hebben vastgesteld, mits deze 
acties onder één of meer van de in deze 
verordening vastgestelde prioriteiten 
vallen geen deel uitmaken van acties die 
als niet-subsidiabel worden beschouwd.

Or. en

Amendement 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Subsidiabele concrete acties

In de programma's van de lidstaten dient 
een verscheidenheid aan concrete acties te 
worden vastgesteld die kunnen worden 
ondersteund door het EFMZV. Deze 
acties dienen onder één of meer van de 
prioriteiten van deze verordening te 
vallen.

Or. en

Amendement 525
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot;

(a) concrete acties die de capaciteit in 
brutotonnage of in kilowatt van een 
vissersvaartuig vergroten, met 
uitzondering van vergrotingen die tot 
verbetering van de veiligheid van de 
bemanning, de kwaliteit van de producten 
of de uitvoering van de 
aanlandingsverplichting dienen;

Or. de

Motivering

De term "vangstcapaciteit" is niet gedefinieerd in artikel 3. De regeling is strijdig met het 
streven naar een verbetering van het concurrentievermogen van de vloot. Een verbetering van 
het opsporen van vis kan de energie-efficiëntie vergroten en daarmee bijdragen tot de 
verwezenlijking van klimaatdoelen.

Amendement526
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van 
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot;

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van 
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot, behalve in het geval van 
kleinschalige visserij en alleen als die 
concrete acties worden verricht zonder het 
algehele evenwicht tussen 
vangstcapaciteit en beschikbare 
vangstmogelijkheden in gevaar te 
brengen;

Or. pt

Amendement 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van 
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot;

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van 
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot; verhogingen van de capaciteit 
die uitsluitend bestemd zijn om de 
levensomstandigheden en de veiligheid 
aan boord te verbeteren, worden niet als 
vangstcapaciteit beschouwd;

Or. es

Motivering

De bouw of aankoop van vissersvaartuigen is een algemeen verzoek van de sector en de 
regio's, die specifiek vragen om de mogelijkheid om nieuwe schepen te kunnen bouwen of 
aankopen die betere levensomstandigheden en meer veiligheid bieden voor de bemanning.

Amendement 528
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Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van 
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot;

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten, tenzij deze binnen de aan de 
lidstaat toegewezen grenzen blijft, of die 
de aankoop steunen van uitrusting 
waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot;

Or. en

Motivering

Indien vissersvaartuigen worden gemoderniseerd om de vangstcapaciteit te vergroten, is het 
van cruciaal belang dat de eigenaar van het desbetreffende vaartuig beschikt over 
aanvullende capaciteit binnen voornoemde grenzen. Deze capaciteit wordt doorgaans 
ontleend aan de capaciteitsvermindering van een ander vaartuig. Lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat de capaciteit van hun vloot nooit de grenzen van de vangstcapaciteit zoals bedoeld 
in bijlage II te boven gaat, en dat er dus ook geen rechtsgrond bestaat op grond waarvan 
personen die investeren in de ontwikkeling van hun economische activiteiten door middel van 
de modernisering van hun vissersvaartuigen, van steun kunnen worden uitgesloten.

Amendement 529
Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van 
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot;

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van 
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot, tenzij anderszins bepaald in deze 
verordening;

Or. en
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Amendement 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) concrete acties die de 
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig 
vergroten of die de aankoop steunen van 
uitrusting waarmee het vermogen van het 
vissersvaartuig om vis op te sporen, wordt 
vergroot;

(a) concrete acties die kunnen leiden 
tot een vergroting van de vangstcapaciteit 
van een vissersvaartuig of die de aankoop 
steunen van uitrusting waarmee het 
vermogen van het vissersvaartuig om vis 
op te sporen, wordt vergroot;

Or. en

Amendement 531
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

Schrappen

Or. fr

Amendement 532
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 

(b) de invoer van vissersvaartuigen, 
tenzij in deze verordening anders is 
bepaald;



AM\1167348NL.docx 131/188 PE629.603v01-00

NL

vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

Or. es

Amendement 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

(b) de invoer van vissersvaartuigen, 
tenzij in deze verordening anders is 
bepaald;

Or. es

Motivering

De bouw of aankoop van vissersvaartuigen is een algemeen verzoek van de sector en de 
regio's, in het bijzonder voor nieuwe schepen die betere levensomstandigheden en meer 
veiligheid bieden voor de bemanning. De verschillende hervormingen van het GVB hebben 
ervoor gezorgd dat de Europese vloot gemiddeld erg oud is. Deze situatie leidt 
noodzakelijkerwijs tot een achteruitgang van de arbeidsomstandigheden van de werknemers 
op zee. De vloot moet derhalve worden vernieuwd, zonder dat dit tot een toename van de 
visserij-inspanning of de vangstcapaciteit van het vaartuig leidt.

Amendement 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, behalve in het geval van 
de ambachtelijke en kleinschalige visserij;

Or. es
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Amendement 535
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van
vissersvaartuigen, tenzij deze bouw, 
aankoop of invoer plaatsvindt binnen de 
grenzen van de vangstcapaciteit die aan 
de desbetreffende lidstaat is toegewezen, 
en tenzij in deze verordening anders is 
bepaald;

Or. en

Motivering

Krachtens artikel 22, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad, dient elke lidstaat erop toe te zien dat de capaciteit van diens vloot nooit groter is 
dan de grenzen van de vangstcapaciteit zoals uiteengezet in bijlage II. Dus zolang de 
capaciteit binnen de vangstcapaciteit van de lidstaat blijft, is de introductie van nieuwe 
technologie altijd milieuvriendelijk. Anders gezegd, het is beter om binnen de beschikbare 
vangstcapaciteit een nieuw vaartuig te bouwen dan om een oud en koolstofintensief vaartuig 
te renoveren.

Amendement 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

(b) de bouw, de aankoop of de 
modernisering van vissersvaartuigen, 
onder meer door middel van vervanging 
van de motor, of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

Or. en
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Motivering

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel’s ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with ‘fuel efficient’ engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Amendement 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

(b) de invoer van vissersvaartuigen, 
tenzij in deze verordening anders is 
bepaald;

Or. es

Motivering

De bouw of aankoop van vissersvaartuigen is een algemeen verzoek van de sector en de 
regio's, die specifiek vragen om de mogelijkheid om nieuwe schepen te kunnen bouwen of 
aankopen die betere levensomstandigheden en meer veiligheid bieden voor de bemanning.

Amendement538
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw en de aankoop van 
vissersvaartuigen of de invoer van 
vissersvaartuigen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

(b) de invoer van vissersvaartuigen, 
tenzij in deze verordening anders is 
bepaald;

Or. pt
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Amendement 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de tijdelijke of definitieve 
stopzetting van visserijactiviteiten, tenzij 
in deze verordening anders is bepaald;

Schrappen

Or. es

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid mag dit, aangezien in andere artikelen van de verordening is 
voorzien in de mogelijkheid om steun te verlenen voor de tijdelijke of definitieve stopzetting, 
niet algemeen gelden.

Amendement 540
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de tijdelijke of definitieve 
stopzetting van visserijactiviteiten, tenzij 
in deze verordening anders is bepaald;

Schrappen

Or. fr

Amendement 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(d) de tijdelijke of definitieve 
stopzetting van visserijactiviteiten, tenzij in 
deze verordening anders is bepaald;

(d) de definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten;

Or. en

Amendement542
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de tijdelijke of definitieve 
stopzetting van visserijactiviteiten, tenzij in 
deze verordening anders is bepaald;

(d) de definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

Or. pt

Amendement 543
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) experimentele visserij; Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling leidt tot een aanzienlijke terugval in innovatie, onder andere in de vorm van 
het testen van nieuw visgerei, hetgeen onbegrijpelijk is in een situatie die de uitvoering van 
maatregelen vereist waarbij de biodiversiteit centraal staat en die zijn gericht op de 
vermindering van de druk van de visserij op het milieu, met name in de Oostzee.

Amendement544
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
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Artikel 13 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) experimentele visserij; Schrappen

Or. pt

Amendement 545
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) experimentele visserij; (e) experimentele visserij, tenzij in 
deze verordening anders is bepaald;

Or. de

Amendement 546
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) experimentele visserij; (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 547
Sylvie Goddyn

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(e bis) visserij met elektrische pulsen;

Or. fr

Amendement 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de overdracht van de eigendom van 
een bedrijf;

(f) de overdracht van de eigendom van 
een bedrijf, behalve de overdracht van een 
onderneming aan een visser of een 
aquacultuurproducent die jonger is dan 
veertig jaar;

Or. en

Motivering

De verjonging van vissers en aquacultuurproducenten vormt een grote uitdaging voor het 
visserijbeleid en de aquacultuursector. We moeten vissers en aquacultuurproducenten met 
alle legale en potentiële middelen helpen om toe te treden tot de sector.

Amendement 549
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien, 
of in geval van het experimenteel uitzetten 
van vis;

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Initiatieven voor het experimenteel uitzetten van vis kunnen een manier vormen voor behoud 
van visbestanden.

Amendement 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien, of 
in geval van het experimenteel uitzetten 
van vis;

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien, of 
in geval van het experimenteel uitzetten 
van vis of in verband met processen om de 
milieuomstandigheden en de 
productieomstandigheden van het milieu 
te verbeteren;

Or. es

Motivering

Het rechtstreeks uitzetten van vis is een wezenlijk onderdeel van veel maatregelen in verband 
met het herstel van onproductieve zones met het oog op activiteiten van groot sociaal, 
ecologisch en economisch belang, zoals de aquacultuur.

Amendement 551
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien, of 
in geval van het experimenteel uitzetten 
van vis;

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien, of 
in geval van het experimenteel uitzetten 
van vis of in verband met processen om de 
milieuomstandigheden en de 
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productieomstandigheden van het milieu 
te verbeteren;

Or. es

Amendement 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien, of
in geval van het experimenteel uitzetten 
van vis;

(g) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien, of 
in geval van het experimenteel uitzetten 
van vis of in verband met processen om de 
milieuomstandigheden en de 
productieomstandigheden van het milieu 
te verbeteren;

Or. es

Motivering

Het rechtstreeks uitzetten van vis is een wezenlijk onderdeel van veel maatregelen in verband 
met het herstel van onproductieve zones met het oog op activiteiten van groot sociaal, 
ecologisch en economisch belang, zoals schelpdieractiviteiten.

Amendement553
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de aanleg van nieuwe havens, 
nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe 
afslagen;

Schrappen

Or. pt
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Amendement 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de aanleg van nieuwe havens, 
nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe 
afslagen;

(h) behalve wanneer dit plaatsheeft in 
de ultraperifere gebieden en in perifere, 
niet-stedelijke kustgebieden, de aanleg van 
nieuwe havens, nieuwe 
aanlandingsplaatsen of nieuwe afslagen;

Or. es

Motivering

De aanleg van havens en aanlandings- of verkoopplaatsen is van fundamenteel belang in veel 
niet-stedelijke kustgebieden, aangezien de afstand tot verkooppunten ervoor kan zorgen dat 
de visserijactiviteiten in deze gebieden niet rendabel of levensvatbaar zijn. Zie ook de situatie 
in Galicië, waar er 128 havens zijn om de gehele kust te bedienen.

Amendement 555
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de aanleg van nieuwe havens, 
nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe 
afslagen;

(h) behalve wanneer dit plaatsheeft in 
de ultraperifere gebieden, de aanleg van 
nieuwe havens, nieuwe 
aanlandingsplaatsen of nieuwe afslagen;

Or. es

Amendement 556
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de aanleg van nieuwe havens,
nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe 
afslagen;

(h) buiten de ultraperifere gebieden, 
de aanleg van nieuwe havens en nieuwe 
aanlandingsplaatsen, met uitzondering van
nieuwe afslagen;

Or. fr

Amendement 557
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de aanleg van nieuwe havens,
nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe 
afslagen;

(h) de aanleg van nieuwe havens en 
nieuwe aanlandingsplaatsen;

Or. fr

Motivering

Visveilingen moeten worden toegevoegd aan de door het EFMZV ondersteunde investeringen.

Amendement 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de aanleg van nieuwe havens, 
nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe 
afslagen;

(h) de aanleg van nieuwe havens, 
nieuwe aanlandingsplaatsen;

Or. es

Motivering

De aanleg van nieuwe afslagen of de vernieuwing van de bestaande afslagen is van 
fundamenteel belang aangezien een aantal afslagen vanwege hun ligging in oververzadigde 
stedelijke gebieden, vanwege het gebrek aan voorzieningen om aan de nieuwe voorschriften 



PE629.603v01-00 142/188 AM\1167348NL.docx

NL

inzake traceerbaarheid, controle, aanlandingsverplichtingen te voldoen enzovoort verouderd 
zijn. De aanleg van nieuwe afslagen ter vervanging van verouderde afslagen in het kader van 
een strategische planning die overcapaciteit voorkomt, mag niet worden uitgesloten van steun 
uit het EFMZV.

Amendement 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) onverminderd het bepaalde 
onder h), kunnen dergelijke concrete 
acties wel worden uitgevoerd in kleine, 
onbemande havens in afgelegen gebieden, 
met name op afgelegen eilanden;

Or. en

Amendement 560
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) marktinterventiemechanismen om 
visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk 
of definitief uit de markt te nemen met het 
oog op een verminderd aanbod om een 
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen 
op te drijven; bij uitbreiding, concrete 
acties in verband met opslag in een 
logistieke keten die zowel bedoeld als 
onbedoeld dezelfde effecten zouden 
hebben;

Schrappen

Or. es

Amendement 561
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) marktinterventiemechanismen om 
visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk 
of definitief uit de markt te nemen met het 
oog op een verminderd aanbod om een 
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen 
op te drijven; bij uitbreiding, concrete 
acties in verband met opslag in een 
logistieke keten die zowel bedoeld als 
onbedoeld dezelfde effecten zouden 
hebben;

Schrappen

Or. es

Amendement562
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) marktinterventiemechanismen om 
visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk 
of definitief uit de markt te nemen met het 
oog op een verminderd aanbod om een 
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen 
op te drijven; bij uitbreiding, concrete 
acties in verband met opslag in een 
logistieke keten die zowel bedoeld als 
onbedoeld dezelfde effecten zouden 
hebben;

Schrappen

Or. pt

Amendement 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening



PE629.603v01-00 144/188 AM\1167348NL.docx

NL

Artikel 13 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) marktinterventiemechanismen om 
visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk 
of definitief uit de markt te nemen met het 
oog op een verminderd aanbod om een 
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen 
op te drijven; bij uitbreiding, concrete 
acties in verband met opslag in een 
logistieke keten die zowel bedoeld als 
onbedoeld dezelfde effecten zouden 
hebben;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het probleem van crisisbeheer moet ook in de visserij en de aquacultuursector worden 
opgelost. Daarom zijn er in deze context interventiemechanismen en met name 
opslagactiviteiten en -hulpmiddelen nodig.

Amendement 564
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) marktinterventiemechanismen om 
visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk 
of definitief uit de markt te nemen met het 
oog op een verminderd aanbod om een 
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen 
op te drijven; bij uitbreiding, concrete 
acties in verband met opslag in een 
logistieke keten die zowel bedoeld als 
onbedoeld dezelfde effecten zouden 
hebben;

(i) marktinterventiemechanismen om 
visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk 
of definitief uit de markt te nemen met het 
oog op een verminderd aanbod om een 
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen 
op te drijven;

Or. fr

Amendement 565
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) marktinterventiemechanismen om 
visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk 
of definitief uit de markt te nemen met het 
oog op een verminderd aanbod om een 
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen 
op te drijven; bij uitbreiding, concrete 
acties in verband met opslag in een 
logistieke keten die zowel bedoeld als 
onbedoeld dezelfde effecten zouden 
hebben;

(i) marktinterventiemechanismen om 
visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk 
of definitief uit de markt te nemen met het 
oog op een verminderd aanbod om een 
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen 
op te drijven;

Or. en

Amendement566
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de 
context van regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

Schrappen

Or. pt

Amendement 567
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de 
context van regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Vissers mogen niet de mogelijkheid worden ontnomen om gebruik te maken van het fonds ter 
vergemakkelijking van de technische aanpassing van vaartuigen met het oog op hun 
aanlandingsverplichting.

Amendement 568
Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de 
context van regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

Schrappen

Or. it

Amendement 569
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de 
context van regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

Schrappen

Or. it

Motivering

De reden voor het verbod op steun voor investeringen die nodig zijn om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen, zoals nieuwe apparatuur, besturingssystemen, aanpassingen aan de 
vistuig, enz., is onduidelijk.

Amendement 570
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de 
context van regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

Schrappen

Or. it

Motivering

De reden voor het verbod op steun voor investeringen die nodig zijn om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen, zoals nieuwe apparatuur, besturingssystemen, aanpassingen aan de
vistuig enz., is onduidelijk.

Amendement 571
Renata Briano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de 
context van regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

Schrappen

Or. it

Motivering

De reden voor het verbod op steun voor investeringen die nodig zijn om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen, zoals nieuwe apparatuur, besturingssystemen, aanpassingen aan de 
vistuig, enz., is onduidelijk.

Amendement 572
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de context 
van regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

(j) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen met als doel 
de naleving van vereisten krachtens het 
recht van de Unie of nationaal recht, met 
inbegrip van de vereisten in het kader van 
de verplichtingen van de Unie in de context 
van regionale organisaties voor 
visserijbeheer; deze bepaling is niet van 
toepassing als het gaat om uitgaven met 
betrekking tot de aanlandingsverplichting 
of elke andere verplichting uit hoofde van 
het Unierecht of het nationaal recht die 
aanzienlijke kosten voor exploitanten 
meebrengt;

Or. fr
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Amendement 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende minder dan 60 dagen per jaar 
activiteiten op zee hebben verricht.

Schrappen

Or. es

Motivering

Investeringen in de situatie aan boord van vissersvaartuigen dragen bij aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen om de veiligheid, energie-efficiëntie en beperking van 
klimaatverandering te verbeteren, teruggooi uit te bannen enzovoort. Vaartuigen die de twee 
voorgaande kalenderjaren om een of andere reden geen 60 dagen actief waren, mogen niet 
worden uitgesloten.

Amendement574
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende minder dan 60 dagen per jaar 
activiteiten op zee hebben verricht.

Schrappen

Or. pt

Amendement 575
Rosa D'Amato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) investeringen in de situatie aan
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
minder dan 60 dagen per jaar activiteiten 
op zee hebben verricht.

(k) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
minder dan 60 dagen per jaar activiteiten 
op zee hebben verricht, met uitzondering 
van de in artikel 16 bedoelde 
investeringen.

Or. it

Motivering

Louter ter afstemming op de bepalingen van artikel 16.

Amendement 576
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
minder dan 60 dagen per jaar activiteiten 
op zee hebben verricht.

(k) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
minder dan 60 dagen per jaar activiteiten 
op zee hebben verricht, met uitzondering 
van de in artikel 16 bedoelde 
investeringen.

Or. it

Amendement 577
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter k
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
minder dan 60 dagen per jaar activiteiten 
op zee hebben verricht.

(k) investeringen in de situatie aan 
boord van vissersvaartuigen die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
minder dan 60 dagen per jaar activiteiten 
op zee hebben verricht, met uitzondering 
van de in artikel 16 bedoelde 
investeringen.

Or. it

Motivering

Het amendement zorgt voor samenhang met de bepalingen van artikel 16.

Amendement 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) investeringen in concrete acties op 
het gebied van aquacultuur waarbij de 
aanbevelingen van de Gezondheidscode 
voor aquatische dieren van de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid en 
de Gedragscode voor verantwoorde 
visserij van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie, op basis van een 
beoordeling door de relevante nationale 
autoriteiten niet ten uitvoer zijn gelegd.

Or. en

Motivering

Het EFMZV is opgezet met de bedoeling dat de middelen alleen beschikbaar zijn voor 
exploitanten die hun activiteit op duurzame wijze uitoefenen. Bij wildvangstvisserij is dit 
duidelijk omschreven aan de hand van milieu- en beheersmaatregelen, met name via het 
concept van de maximaal duurzame opbrengst. Bij gebrek aan een omschrijving van 
duurzame aquacultuur omvatten de aanbevelingen van deze intergouvernementele 
organisaties basisaanbevelingen die onder meer een duurzaam gebruik van middelen, het 
gebruik van zo min mogelijk medicatie, behandelingspraktijken en dierenwelzijn omvatten.



PE629.603v01-00 152/188 AM\1167348NL.docx

NL

Amendement 579
Isabelle Thomas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor van het 
vaartuig met een toename van het 
vermogen in kW als gevolg;

Or. fr

Amendement 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor indien die tot 
een toename van het vermogen in kW 
leidt.

Or. es

Motivering

De vervanging van de hoofd- of hulpmotor mag niet tot een toename van het vermogen van 
het vaartuig en dus tot een toename van de visserij-inspanning leiden.

Amendement 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(k bis) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor indien die tot 
een toename van het vermogen in kW 
leidt;

Or. es

Amendement 582
Izaskun Bilbao Barandica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) de productie van genetisch 
gemodificeerde organismen.

Or. es

Amendement 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) binnenlandse visserijactiviteiten;

Or. en

Amendement 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k ter) exploitatiekosten, met inbegrip van 
kosten voor verzekeringen, overhead, 
brandstof, of uitrustingen die uitsluitend 
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worden gebruikt voor het bedrijfsvaardig 
of navigeerbaar maken van 
vissersvaartuigen, zoals touwen, de 
verplichte beveiligings- of 
veiligheidsvoorschriften, en 
onderhoudsdiensten.

Or. en

Amendement 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k ter) de productie van genetisch 
gemodificeerde organismen, voor zover 
die nadelige gevolgen kan hebben voor de 
natuur.

Or. es

Motivering

Met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen kan het nodig zijn om studies te 
verrichten en foklijnen te ontwikkelen die resistent zijn tegen ziekten die de exploitatie van 
bepaalde soorten, zoals tweekleppige weekdieren, in gevaar brengen, zonder dat dit nadelige 
gevolgen heeft voor het milieu.

Amendement 586
Isabelle Thomas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k ter) de productie van genetisch 
gemodificeerde organismen.

Or. fr
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Amendement 587
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 1: Bevorderen van een duurzame 
visserij en van de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee

Prioriteit 1: bevorderen van een duurzame 
visserij en van de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee en de 
sociaaleconomische duurzaamheid

Or. es

Amendement 588
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, en 
bevordert de sociale dialoog tussen de 
partijen.

Or. it

Motivering

De herinvoering van de maatregelen ter bevordering van de sociale dialoog wordt essentieel 
geacht om de cohesie tussen de partijen te behouden en zowel aan boord als aan de wal 
betere arbeidsomstandigheden tot stand te brengen, ook via opleidingen en stimuli om goede 
praktijken te hanteren.

Amendement 589
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, en 
bevordert de sociale dialoog tussen de 
partijen.

Or. it

Motivering

De herinvoering van de maatregelen ter bevordering van de sociale dialoog wordt essentieel 
geacht om de cohesie tussen de partijen te behouden en zowel aan boord als aan de wal 
betere arbeidsomstandigheden tot stand te brengen, ook via opleidingen en stimuli om goede 
praktijken te hanteren.

Amendement 590
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, en 
bevordert de sociale dialoog tussen de 
partijen.

Or. it

Motivering

De herinvoering van de maatregelen ter bevordering van de sociale dialoog wordt essentieel 
geacht om de cohesie tussen de partijen te behouden en zowel aan boord als aan de wal 
betere arbeidsomstandigheden tot stand te brengen, ook via opleidingen en stimuli om goede 
praktijken te hanteren.
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Amendement 591
João Ferreira, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt prioritair bij tot de verwezenlijking 
van de milieu-, economische, 
maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

Or. fr

Amendement 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke 
en werkgelegenheidsdoelstellingen van 
het GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen als omschreven in artikel 2 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013, en 
met name in lid 2 daarvan.

Or. en

Amendement 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in dit hoofdstuk 
bedoelde steun voor een vaartuig wordt 

2. Wanneer de in dit hoofdstuk 
bedoelde steun voor een vaartuig wordt 
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verleend, wordt dat vaartuig gedurende ten 
minste vijf jaar vanaf de laatste betaling 
voor de ondersteunde concrete actie niet 
overgedragen of omgevlagd buiten de 
Unie.

verleend, wordt dat vaartuig gedurende ten 
minste acht jaar vanaf de laatste betaling 
voor de ondersteunde concrete actie niet 
overgedragen of omgevlagd buiten de 
Unie.

Or. en

Amendement 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun op grond van dit hoofdstuk 
is ook van toepassing op de binnenvisserij, 
met uitzondering van de artikelen 15 en 
17.

Schrappen

Or. en

Motivering

De steun aan activiteiten met betrekking tot de binnenvisserij valt al onder het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling. Activiteiten met betrekking tot de binnenvisserij vallen 
voorts niet onder het maritiem beleid en/of het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Amendement 595
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Actieplan voor de kleinschalige 
kustvisserij

Actieplan voor de kleinschalige visserij 
langs de kust, op open zee, op 
binnenwateren en rond eilanden

Or. en
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Amendement 596
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen in hun 
programma een actieplan voor de 
kleinschalige kustvisserij op, dat een 
strategie omvat voor de ontwikkeling van 
een winstgevende en duurzame 
kleinschalige kustvisserij. Deze strategie 
wordt opgezet rond de volgende 
onderdelen, waar van toepassing:

1. De lidstaten nemen in hun 
programma, in goede samenwerking met 
de kleinschalige sectoren voor visserij 
langs de kust, op binnenwateren, op open 
zee en rond eilanden, een actieplan voor 
de kleinschalige visserij op binnenwateren 
en op open zee op, dat een strategie omvat 
voor de ontwikkeling van een 
winstgevende en duurzame visserij. Deze 
strategie wordt opgezet rond de volgende 
onderdelen, waar van toepassing:

Or. en

Amendement 597
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen in hun 
programma een actieplan voor de 
kleinschalige kustvisserij op, dat een 
strategie omvat voor de ontwikkeling van 
een winstgevende en duurzame 
kleinschalige kustvisserij. Deze strategie 
wordt opgezet rond de volgende 
onderdelen, waar van toepassing:

1. De lidstaten nemen in hun 
programma een actieplan voor de 
kleinschalige kustvisserij op, gezien de 
sociale, economische en ecologische 
samenhang die dit soort visserij met zich 
brengt, dat een strategie omvat voor de 
ontwikkeling van een winstgevende en 
duurzame kleinschalige kustvisserij. Deze 
strategie wordt opgezet rond de volgende 
onderdelen, waar van toepassing:

Or. es

Amendement 598
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen in hun 
programma een actieplan voor de 
kleinschalige kustvisserij op, dat een 
strategie omvat voor de ontwikkeling van 
een winstgevende en duurzame 
kleinschalige kustvisserij. Deze strategie 
wordt opgezet rond de volgende 
onderdelen, waar van toepassing:

1. De lidstaten nemen in hun 
programma een specifiek actieplan voor de 
kleinschalige kustvisserij op, dat een 
strategie omvat voor de ontwikkeling van 
een winstgevende en duurzame 
kleinschalige kustvisserij. Deze strategie 
wordt opgezet rond de volgende 
onderdelen, waar van toepassing:

Or. en

Amendement599
João Ferreira

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

Amendement 600
Liadh Ní Riada

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) aanpassing en beheer van de 
vangstcapaciteit;

(a) aanpassing en beheer van de 
vangstcapaciteit, waarbij er tegelijkertijd 
voor wordt gezorgd dat de vloot voor 
kleinschalige visserij een eerlijk aandeel 
in de visserijrechten geniet;

Or. en

Amendement 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevordering van milieuvriendelijke, 
klimaatbestendige en koolstofarme 
visserijpraktijken die zo weinig mogelijk 
schade toebrengen aan het mariene milieu;

(b) bevordering van milieuvriendelijke, 
klimaatbestendige en koolstofarme 
visserijpraktijken die zo weinig mogelijk 
schade toebrengen aan het mariene milieu 
en zo min mogelijk effect hebben op het 
dierenwelzijn;

Or. en

Amendement602
João Ferreira

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 
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prijzen die worden betaald aan 
producenten worden verhoogd en de 
prijzen die worden betaald door klanten 
worden beperkt;

Or. pt

Amendement 603
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 die zijn aangepast aan 
lokale kenmerken, en die ook de 
mogelijkheid van rechtstreekse verkoop 
moeten omvatten, zoals vastgesteld in 
paragraaf 6 van de resolutie van het 
Europees Parlement van 29 mei 2018 over 
de optimalisering van de waardeketen in 
de visserijsector van de EU
(2017/2119(INI));

Or. es

Amendement 604
Liadh Ní Riada

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 en 
bevordering van afzetstrategieën voor de 
producten die door de sector worden 
verkregen, onder andere door de 
oprichting van producentenorganisaties;

Or. en
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Amendement605
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevordering van vaardigheden, 
kennis, innovatie en capaciteitsopbouw;

(d) bevordering van vaardigheden, 
kennis, innovatie en capaciteitsopbouw
voor vissers, door middel van 
beroepsopleiding en het creëren van 
prikkels die waarde toevoegen aan de 
activiteit en op deze manier in het 
bijzonder bijdragen aan het aantrekken 
van jongeren in de bedrijfstak;

Or. pt

Amendement 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevordering van vaardigheden, 
kennis, innovatie en capaciteitsopbouw;

(d) bevordering van vaardigheden, 
kennis, innovatie en capaciteitsopbouw, 
teneinde de generatievernieuwing te 
waarborgen, in het bijzonder in de 
ambachtelijke sector;

Or. es

Amendement 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(d) bevordering van vaardigheden, 
kennis, innovatie en capaciteitsopbouw;

(d) bevordering van vaardigheden, 
kennis, innovatie en capaciteitsopbouw 
voor vissers;

Or. en

Amendement 608
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gemakkelijkere toegang tot 
kredieten, verzekerings- en 
financieringsinstrumenten;

Or. it

Amendement 609
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gemakkelijkere toegang tot 
kredieten, verzekerings- en 
financieringsinstrumenten;

Or. it

Motivering

De toevoeging van dit bijkomende onderdeel is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling 
van de kleinschalige kustvisserij.

Amendement 610
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
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Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gemakkelijkere toegang tot 
kredieten, verzekerings- en 
financieringsinstrumenten;

Or. it

Motivering

Er worden bijkomende onderdelen toegevoegd die van fundamenteel belang worden geacht 
voor de ontwikkeling van de kleinschalige kustvisserij.

Amendement 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen;

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen, waarbij 
bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan aandoeningen waardoor 
specifiek de vrouwen die in de sector 
werken, zoals nettenboetsters en 
schelpdierzoeksters, worden getroffen;

Or. es

Amendement 612
Nicola Caputo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen;

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen, zodat er meer 
jongeren aangetrokken kunnen worden 
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en de oorzaken van ongevallen op zee in 
belangrijke mate weggenomen kunnen 
worden;

Or. it

Amendement 613
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen;

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen en op het land 
in de aan de visserij verwante activiteiten;

Or. es

Motivering

Het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden aan boord van de 
vissersvaartuigen en op het land, vanwege de vele aan de visserij verwante activiteiten die 
worden verricht zodra de vangsten aankomen in de havens en de afslagen.

Amendement 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen;

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen en in de 
visserij waarbij te voet wordt gevist en de 
schelpdiervisserij;

Or. es
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Motivering

De visserij waarbij te voet wordt gevist en de schelpdiervisserij zijn van sociaal en 
economisch belang in visserijgebieden. In het fonds moet ook rekening worden gehouden met 
de verbetering van gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden voor vissers die te 
voet vissen en voor schelpdierzoekers.

Amendement 615
Renata Briano

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen;

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen en 
bevordering van fatsoenlijk werk;

Or. it

Amendement 616
Rosa D'Amato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen;

(e) verbetering van gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen en 
bevordering van fatsoenlijk werk;

Or. it

Amendement 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) betrokkenheid bij participatief 
beheer van de maritieme ruimte, met 
inbegrip van beschermde mariene gebieden 
en Natura 2000-gebieden;

(g) betrokkenheid van de mensen die 
werkzaam zijn in de ambachtelijke en 
kleinschalige visserij bij participatief 
beheer van de maritieme ruimte, met 
inbegrip van beschermde mariene gebieden 
en Natura 2000-gebieden;

Or. es

Amendement618
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) diversificatie van de activiteiten in 
de bredere duurzame blauwe economie;

(h) diversificatie van de activiteiten in 
de bredere duurzame blauwe economie, die 
de ondersteuning van de cultuur van 
gemeenschappen omvatten en die de 
vangst van bijproducten en producten die 
ondanks hun potentieel geen commerciële 
waarde hebben, bevorderen;

Or. pt

Amendement 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) diversificatie van de activiteiten in 
de bredere duurzame blauwe economie;

(h) diversificatie van de activiteiten in 
de bredere duurzame blauwe economie, 
met name door vissers te laten 
overstappen op andere activiteiten om, 
indien nodig, de algehele 
vissersactiviteiten terug te brengen;
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Or. en

Amendement 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) diversificatie van de activiteiten in 
de bredere duurzame blauwe economie;

(h) diversificatie van de activiteiten in 
de bredere duurzame blauwe economie en 
in de ontwikkelingsmogelijkheden in het 
desbetreffende gebied;

Or. es

Motivering

Door de diversificatie te beperken tot activiteiten in het kader van de blauwe economie, en 
dus tot toerisme en aquacultuur, worden andere activiteiten zoals de aan de afzet van 
producten uit de plaatselijke visserij verbonden activiteiten en andere activiteiten die de 
blauwe economie ten goede kunnen komen, uitgesloten. Vandaar dat we hier spreken van 
"ontwikkelingsmogelijkheden in het desbetreffende gebied".

Amendement 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) diversificatie van de activiteiten in 
de bredere duurzame blauwe economie;

(h) diversificatie van de activiteiten in 
een bredere duurzame blauwe economie 
die zich ontwikkelt binnen ecologische 
grenzen;

Or. en

Amendement622
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) collectieve organisatie van en 
deelname aan besluitvorming en 
adviesprocedures.

(i) collectieve organisatie van en 
deelname aan besluitvorming en 
adviesprocedures, teneinde groepen 
vissers, beroepsorganisaties en ngo's met 
betrekking tot kleinschalige visserij te 
stimuleren, zulks met het oog op hun 
coördinatie, voorbereiding en deelname 
aan adviesraden.

Or. pt

Amendement 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) participatie in het duurzame 
beheer en de instandhouding van de 
natuurlijke rijkdommen en ecosystemen 
in Natura 2000-gebieden en kusthabitats 
die van bijzonder belang zijn voor de 
visserijsector.

Or. es

Motivering

De vissers kunnen actief deelnemen aan de duurzame exploitatie van de visbestanden via de 
beheersplannen en ondernemen voorts acties om de ecosystemen en de natuurlijke 
rijkdommen in stand te houden. Deze acties dienen derhalve te worden opgenomen in het 
actieplan voor de kleinschalige kustvisserij.

Amendement 624
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)



AM\1167348NL.docx 171/188 PE629.603v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De kleinschalige kustvisserij is 
uitgesloten van de verdeling van TAC's en 
quota wanneer er in het kader van het 
visserijbeheer is voorzien in 
bevoegdheden voor het beheer van de 
eigen visserij.

Or. es

Amendement 625
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het actieplan wordt rekening 
gehouden met de vrijwillige richtsnoeren 
voor duurzame kleinschalige visserij van 
de FAO en, waar van toepassing, het 
regionale actieplan voor de kleinschalige 
visserij van de Algemene 
Visserijcommissie voor de Middellandse 
Zee.

2. In het actieplan wordt rekening 
gehouden met de vrijwillige richtsnoeren 
voor duurzame kleinschalige visserij van 
de FAO, met name de criteria met 
betrekking tot economische, sociale en 
ecologische duurzaamheid 
(richtsnoer 10), en, waar van toepassing, 
het regionale actieplan voor de 
kleinschalige visserij van de Algemene 
Visserijcommissie voor de Middellandse 
Zee.

Or. en

Amendement 626
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlichten van de 
administratieve lasten voor vissers uit de 
kleinschalige kustvisserij moet in de 
actieplannen een eenvoudig elektronisch 
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verzamelaanvraagformulier voor 
maatregelen in het kader van het EFMZV 
worden opgenomen.

Or. fr

Amendement 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Teneinde de administratieve lasten 
voor aanvragers in de maritieme en 
visserijsector te verminderen, in het 
bijzonder voor aanvragers in het segment 
van de kleinschalige kustvisserij, dienen 
de actieplannen een gemeenschappelijk 
vereenvoudigd aanvraagformulier voor de 
EFMZV-maatregelen te omvatten.

Or. es

Motivering

Het overgrote deel van de maritieme en visserijsector in Galicië, met inbegrip van de 
verwerkende sector, bestaat uit kleine familiebedrijven. Reders en bemanningsleden in de 
kleinschalige kustvisserij zijn niet de enige natuurlijke personen met beperkte administratieve 
middelen.

Amendement 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Teneinde de administratieve lasten 
voor aanvragers in de maritieme en 
visserijsector te verminderen, dienen de 
actieplannen een gemeenschappelijk 
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vereenvoudigd aanvraagformulier voor de 
EFMZV-maatregelen te omvatten.

Or. es

Motivering

Veel ondernemingen in de visserijsector zijn kleine familiebedrijven met geringe 
administratieve capaciteit.

Amendement 629
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Teneinde de administratieve lasten 
voor aanvragers in de maritieme en 
visserijsector te verminderen, dienen de 
actieplannen een gemeenschappelijk 
vereenvoudigd aanvraagformulier voor de 
EFMZV-maatregelen te omvatten.

Or. es

Amendement 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen

Investeringen in vaartuigen voor 
kleinschalige kustvisserij

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de volgende investeringen 
in vaartuigen voor kleinschalige 
kustvisserij die behoren tot een 
vlootsegment waarvoor in het meest 
recente in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
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verslag over de vangstcapaciteit een 
evenwicht met de voor dat segment 
beschikbare vangstmogelijkheden wordt 
aangetoond:

(a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een jonge visser die 
bij indiening van de aanvraag nog geen 
40 jaar is en ten minste vijf jaar als visser 
heeft gewerkt of voldoende 
beroepskwalificatie heeft verworven;

(b) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor.

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen 
zijn uitgerust voor visserij op zee en zijn 
tussen 5 en 30 jaar oud.

3. De in lid 1, onder b), bedoelde 
steun kan alleen onder de volgende 
voorwaarden worden verleend:

(a) de nieuwe of gemoderniseerde 
motor beschikt niet over meer vermogen 
in kW dan de huidige motor;

(b) elke eventuele afgestoten 
vangstcapaciteit in kW als gevolg van de 
vervanging of modernisering van een 
hoofd- of hulpmotor wordt definitief uit 
het vlootregister van de Unie geschrapt;

(c) het motorvermogen van het 
vissersvaartuig is door de lidstaat fysiek 
gecontroleerd om vast te stellen dat het 
motorvermogen niet hoger is dan hetgeen 
in de visvergunning staat.

4. Op grond van dit artikel wordt 
geen steun verleend indien de beoordeling 
van het evenwicht tussen de 
vangstcapaciteit en de 
vangstmogelijkheden in het meest recente 
in artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. 1380 /2013 bedoelde verslag voor het 
vlootsegment waartoe de betrokken 
vaartuigen behoren, niet is opgesteld op 
basis van de biologische en economische 
indicatoren en indicatoren voor het 
vaartuiggebruik die zijn opgenomen in de 
in die verordening bedoelde 
gemeenschappelijke richtsnoeren.
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Or. en

Amendement 631
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in vaartuigen voor 
kleinschalige kustvisserij

Investeringen in vissersvaartuigen

Or. en

Amendement 632
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in vaartuigen voor 
kleinschalige kustvisserij

Investeringen in vaartuigen voor 
kleinschalige kust- en eilandvisserij

Or. en

Amendement633
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de volgende investeringen in 
vaartuigen voor kleinschalige kustvisserij 
die behoren tot een vlootsegment waarvoor 
in het meest recente in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
verslag over de vangstcapaciteit een 
evenwicht met de voor dat segment 

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in vaartuigen 
voor kleinschalige kustvisserij die behoren 
tot een vlootsegment waarvoor in het meest 
recente in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
verslag over de vangstcapaciteit een 
evenwicht met de voor dat segment 
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beschikbare vangstmogelijkheden wordt 
aangetoond:

beschikbare vangstmogelijkheden wordt 
aangetoond, met inbegrip van onder 
andere:

Or. pt

Amendement 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de volgende investeringen in 
vaartuigen voor kleinschalige kustvisserij 
die behoren tot een vlootsegment waarvoor 
in het meest recente in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
verslag over de vangstcapaciteit een 
evenwicht met de voor dat segment 
beschikbare vangstmogelijkheden wordt 
aangetoond:

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor de volgende investeringen in 
vaartuigen voor kleinschalige kustvisserij 
die behoren tot een vlootsegment waarvoor 
in het meest recente in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
verslag over de vangstcapaciteit een 
evenwicht met de voor dat segment 
beschikbare vangstmogelijkheden wordt 
aangetoond:

Or. en

Amendement 635
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de volgende investeringen in 
vaartuigen voor kleinschalige kustvisserij
die behoren tot een vlootsegment waarvoor 
in het meest recente in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
verslag over de vangstcapaciteit een 
evenwicht met de voor dat segment 
beschikbare vangstmogelijkheden wordt 
aangetoond:

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de volgende investeringen in 
vissersvaartuigen die behoren tot een 
vlootsegment waarvoor in het meest 
recente in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
verslag over de vangstcapaciteit een 
evenwicht met de voor dat segment 
beschikbare vangstmogelijkheden wordt 
aangetoond:
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Or. en

Amendement 636
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een jonge visser die 
bij indiening van de aanvraag nog geen 40 
jaar is en ten minste vijf jaar als visser 
heeft gewerkt of voldoende 
beroepskwalificatie heeft verworven;

(a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een visser die bij 
indiening van de aanvraag als visser heeft 
gewerkt of voldoende beroepskwalificatie 
heeft verworven;

Or. es

Amendement 637
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een jonge visser die 
bij indiening van de aanvraag nog geen 40
jaar is en ten minste vijf jaar als visser 
heeft gewerkt of voldoende 
beroepskwalificatie heeft verworven;

(a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een jonge visser die 
bij indiening van de aanvraag nog geen 45
jaar is en ten minste twee jaar als visser 
heeft gewerkt of voldoende 
beroepskwalificatie heeft verworven;

Or. fr

Amendement 638
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een jonge visser die 
bij indiening van de aanvraag nog geen 40 
jaar is en ten minste vijf jaar als visser 
heeft gewerkt of voldoende 
beroepskwalificatie heeft verworven;

(a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een jonge visser die 
bij indiening van de aanvraag nog geen 40 
jaar is en ten minste vijf jaar als visser 
heeft gewerkt of voldoende 
beroepskwalificatie heeft verworven, ook 
als hij deze aankoopt als 
meerderheidsaandeelhouder van een 
onderneming;

Or. fr

Motivering

Een jonge visser die meerderheidsaandeelhouder van een onderneming is, kan nu geen 
gebruik maken van de steun voor de eerste aankoop van een vaartuig. Uitsluiting van de 
aankoop van een eerste vaartuig door een jonge visser met een belang in een onderneming 
zou nadelig werken.

Amendement 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor.

(b) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor, of de 
modernisering van alle overige 
onderdelen van de aandrijfapparatuur, 
alsook de wijzigingen en toevoegingen die 
nodig zijn voor de installatie daarvan aan 
boord.

Or. en

Amendement 640
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor.

(b) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor ter 
vermindering van de uitstoot van 
verontreinigende of broeikasgassen en ter 
vergroting van de energie-efficiëntie van 
de vaartuigen.

Or. fr

Amendement 641
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vervanging of modernisering 
van een hoofd- of hulpmotor.

(b) de vervanging of modernisering 
van een vissersvaartuig of een hoofd- of 
hulpmotor.

Or. fr

Amendement 642
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de verbetering en modernisering 
van de ambachtelijke vissersvloot teneinde 
de veiligheid ervan en de levens- en 
arbeidsomstandigheden en de veiligheid 
aan boord en de bewaring van vangsten te 
verbeteren om zo efficiënt, technisch, 
energiezuinig en milieuduurzaam 
mogelijk te kunnen vissen, zonder dat dit 
neerkomt op een verhoging van de 
capaciteit van de vloot;

Or. es
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Amendement 643
Rosa D'Amato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) nieuwe vaartuigen, op voorwaarde 
dat het in de vaart brengen van nieuwe 
gesubsidieerde capaciteit wordt 
gecompenseerd door het uit de vaart 
nemen van ten minste even veel niet-
gesubsidieerde capaciteit, berekend in 
termen van zowel tonnage als vermogen.

Or. it

Motivering

Dankzij dit amendement kan een generatiewissel ook gepaard gaan met de aankoop van 
nieuwe vaartuigen, zonder dat dit een invloed heeft op de totale vangstcapaciteit. Er wordt 
immers opgelegd dat de niet-gesubsidieerde capaciteit die uit de vaart wordt genomen, even 
groot moet zijn als de capaciteit van de nieuwe vaartuigen.

Amendement 644
Renata Briano

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) nieuwe vaartuigen, op voorwaarde 
dat het in de vaart brengen van nieuwe 
gesubsidieerde capaciteit wordt 
gecompenseerd door het uit de vaart 
nemen van ten minste even veel niet-
gesubsidieerde capaciteit, berekend in 
termen van zowel tonnage als vermogen.

Or. it
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Motivering

Dankzij dit amendement kan een generatiewissel ook gepaard gaan met de aankoop van 
nieuwe vaartuigen, zonder dat dit een invloed heeft op de totale vangstcapaciteit. Er wordt 
immers opgelegd dat de niet-gesubsidieerde capaciteit die uit de vaart wordt genomen, even 
groot moet zijn als de capaciteit van de nieuwe vaartuigen.

Amendement645
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b 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

Amendement 646
Izaskun Bilbao Barandica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) vernieuwing of bouw van nieuwe 
vaartuigen en aanpassing met het oog op 
diversificatie.

Or. es

Amendement 647
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b ter) innovatie via de verschillende 
financieringsinstrumenten.

Or. es

Amendement 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 30 jaar oud.

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee.

Or. en

Amendement 649
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 30 jaar oud.

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn 
minder dan 30 jaar oud.

Or. fr

Amendement 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 30 jaar oud.

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn 
minder dan 30 jaar oud.

Or. es

Motivering

Er wordt voorgesteld om te spreken van vaartuigen van minder dan 30 jaar oud, om zo de 
uitsluiting van vaartuigen die tussen 0 en 5 jaar oud zijn te vermijden.

Amendement 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 30 jaar oud.

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 20 jaar oud.

Or. es

Motivering

De gemiddelde leeftijd van de vissersvaartuigen in de EU bedraagt 22,6 jaar, het zou dus 
weinig dienstig zijn de aankoop te financieren van vaartuigen die ouder zijn dan dat 
gemiddelde.

Amendement 652
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 30 jaar oud.

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
tussen 5 en 30 jaar oud.

Or. en
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Motivering

De vereiste om "uitgerust voor visserij op zee" te zijn is overbodig, aangezien een 
vissersvaartuig per definitie is "uitgerust voor de commerciële exploitatie van biologische 
rijkdommen van de zee". Deze vereiste geldt bovendien niet voor vaartuigen voor de 
binnenvaart.

Amendement 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 30 jaar oud.

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 30 jaar oud; indien gerechtvaardigd, 
kan de bepaling ook worden toegepast op 
nieuwe vaartuigen.

Or. en

Amendement 654
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1, onder b), bedoelde 
steun kan alleen onder de volgende 
voorwaarden worden verleend:

Schrappen

(a) de nieuwe of gemoderniseerde 
motor beschikt niet over meer vermogen 
in kW dan de huidige motor;

(b) elke eventuele afgestoten 
vangstcapaciteit in kW als gevolg van de 
vervanging of modernisering van een 
hoofd- of hulpmotor wordt definitief uit 
het vlootregister van de Unie geschrapt;
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(c) het motorvermogen van het 
vissersvaartuig is door de lidstaat fysiek 
gecontroleerd om vast te stellen dat het 
motorvermogen niet hoger is dan hetgeen 
in de visvergunning staat.

Or. fr

Amendement655
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de nieuwe of gemoderniseerde 
motor beschikt niet over meer vermogen 
in kW dan de huidige motor;

Schrappen

Or. pt

Amendement 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de nieuwe of gemoderniseerde 
motor beschikt niet over meer vermogen in 
kW dan de huidige motor;

(a) de nieuwe of gemoderniseerde 
motor beschikt niet over meer vermogen in 
kW dan de huidige motor, onverminderd 
de bepalingen van lid 3 bis;

Or. en

Amendement 657
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) de nieuwe of gemoderniseerde 
motor beschikt niet over meer vermogen 
in kW dan de huidige motor;

(a) het maximaal haalbare vermogen 
(in kW) van de nieuwe of gemoderniseerde 
motor mag niet hoger zijn dan hetgeen in 
de visvergunning staat;

Or. en

Motivering

Er moet worden toegelicht dat dit het maximaal haalbare vermogen is, d.w.z. het vermogen 
dat is toegestaan op grond van en gespecificeerd in de visvergunning. Bij deze bepaling wordt 
rekening gehouden met situaties waarin het alleen mogelijk is een motor aan te schaffen met 
een nominaal vermogen dat hoger is dan het toegestane vermogen en het dus nodig is om de 
motor mechanisch te beperken tot dat vermogensplafond. Dit komt overeen met de 
verwoording onder c) van dit lid.

Amendement 658
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de nieuwe of gemoderniseerde 
motor beschikt niet over meer vermogen in 
kW dan de huidige motor;

(a) de nieuwe of gemoderniseerde 
motor beschikt niet over meer vermogen in 
kW dan de huidige motor en stoot 25 % 
minder CO2 uit;

Or. en

Motivering

Gezien het belang van de strijd tegen klimaatverandering ingevolge de toezeggingen van de 
Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties uit te voeren, dient het EFMZV bij te dragen aan de mainstreaming van 
klimaatacties. Daarom moet de voorwaarde inzake vermindering van de uitstoot worden 
toegevoegd. Als er bovendien niet wordt vereist dat het nieuwe of gemoderniseerde vaartuig 
minder uitstoot, dan is het onduidelijk hoe 40 % van de uitgaven met betrekking tot de 
vervanging of modernisering van een hoofd- of bijmotor kan bijdragen tot de berekening van 
steun voor doelstellingen in verband met milieu (zie bijlage IV).

Amendement 659
Peter van Dalen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) elke eventuele afgestoten 
vangstcapaciteit in kW als gevolg van de 
vervanging of modernisering van een 
hoofd- of hulpmotor wordt definitief uit het 
vlootregister van de Unie geschrapt;

(b) elke eventuele afgestoten 
vangstcapaciteit in kW als gevolg van de 
vervanging of modernisering van een 
hoofd- of hulpmotor wordt in voorkomend 
geval definitief uit het vlootregister van de 
Unie geschrapt;

Or. en

Motivering

Deze vereiste is niet van toepassing op vaartuigen voor de binnenvaart, aangezien deze 
vaartuigen niet zijn opgenomen in het register over de vissersvloot van de Unie.

Amendement 660
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het motorvermogen van het 
vissersvaartuig is door de lidstaat fysiek 
gecontroleerd om vast te stellen dat het 
motorvermogen niet hoger is dan hetgeen 
in de visvergunning staat.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit vertegenwoordigt een onevenredige belasting van de lidstaten in de context van een 
subsidie.

Amendement 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het motorvermogen van het 
vissersvaartuig is door de lidstaat fysiek 
gecontroleerd om vast te stellen dat het 
motorvermogen niet hoger is dan hetgeen 
in de visvergunning staat.

(c) het motorvermogen van het 
vissersvaartuig is door de lidstaat fysiek 
gecontroleerd om vast te stellen dat het 
motorvermogen niet hoger is dan hetgeen 
in de visvergunning staat, indien het 
vaartuig langer is dan 10 m.

Or. en
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