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Amendement 662
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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.

(c) de lidstaat moet controleren of het
maximale motorvermogen van het 
vissersvaartuig waarheidsgetrouw is, om 
vast te stellen dat het niet hoger is dan 
hetgeen in de visvergunning staat.

Or. es

Motivering

Een fysieke inspectie van de motor geeft geen garanties over het vermogen ervan.

Amendement 663
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uit het EFMZV kan onder de 
volgende voorwaarden steun worden 
verleend voor de aankoop van nieuwe of 
vervangende schepen in de kleinschalige 
kustvisserij:

(a) de vangstcapaciteit van de vloot 
van een lidstaat wordt niet vergroot;

(b) de bestanden die door een vaartuig 
van de kleinschalige kustvisserij worden 
gebruikt, worden conform de MDO 
beheerd, waarbij de bestanden die in de 
laatste zeven jaar 60% van de cumulatieve 
vangsthoeveelheden van het vaartuig 
bedroegen, zich in ten minste vijf van de 
zeven jaar voorafgaand aan de indiening 
van de aanvraag binnen de veilige 
biologische grenzen B > MDO Btrigger en 
F < FMDO bevonden; en
(c) de exploitant van het nieuwe schip 
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verbindt zich ertoe gegevens met een hoge 
resolutie ten aanzien van de lasten, de 
vangstsamenstelling en ongewenste 
bijvangsten door te geven aan de 
controleautoriteiten en de wetenschap. Dit 
kan de installatie van elektronische 
systemen voor monitoring omvatten.

Or. de

Amendement 664
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd de leden 1 en 2 kan 
met het EFMZV steun worden verleend 
voor investeringen in duurzame 
vissersvaartuigen met een lengte over 
alles tot 24 meter, indien wordt 
aangetoond dat het niet om industriële 
vissersvaartuigen gaat, maar om 
vissersvaartuigen van de kleinschalige en 
ambachtelijke visserij met een vaste 
betrokkenheid in de lokale economie.

Or. de

Motivering

Het is niet te begrijpen dat een vissersvaartuig met een lengte vanaf 12,01 meter niet meer als 
vissersvaartuig van de kleinschalige kustvisserij kan worden aangeduid. Er zijn mariene 
gebieden, zoals in de Noordzee, waarin vissersvaartuigen die kleiner zijn dan 12 meter om 
veiligheidsredenen en op grond van de hydrografische condities niet kunnen worden ingezet 
en desondanks actief zijn in de dagvisserij nabij de kust.

Amendement 665
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
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Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In de ultraperifere gebieden mag 
de nieuwe of gemoderniseerde motor over 
meer vermogen in kW beschikken dan de 
huidige motor indien dit hogere vermogen 
gerechtvaardigd is met het oog op de 
veiligheid op zee, en indien dit geen 
verhoging van de visserij-inspanning met 
zich meebrengt.

Or. en

Amendement 666
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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. 
Daarnaast wordt voor iedere nieuwe 
investering de toegang tot visserijrechten 
(ofwel quota) gewaarborgd.

Or. en

Amendement 667
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Steun voor definitieve beëindiging brengt een gebruik van financiële middelen met zich mee 
dat ten eerste mogelijk niet effectief is, en ten tweede mogelijk niet overeenstemt met de GVB-
doelstellingen. De ERK heeft dit soort maatregel in 1994 en 2011 als een van de meest 
omstreden vormen van rechtstreekse subsidiëring aangemerkt. Uit een aantal ERK-verslagen 
is gebleken dat het risico bestaat dat de ontvangen middelen weer in de sector worden 
geïnvesteerd. Daarnaast is het in de praktijk moeilijk om toezicht te houden op de besteding 
van deze subsidies. Na de geleidelijke afschaffing in het kader van het huidige EFMZV, mag 
er in het kader van het EFMZV na 2020 geen stap achteruit worden gedaan door dit soort 
subsidie opnieuw in te voeren.

Amendement 668
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor concrete acties voor het 
beheer van de visserijen en de 
vissersvloten.

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor concrete acties voor het 
beheer van de visserijen en de 
vissersvloten.

Or. en

Amendement 669
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor experimentele visserij voor 
het testen van nieuw selectief vistuig met 
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betrekking tot de naleving van de in 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 bedoelde 
aanlandingsverplichting kan vanuit het 
EFMZV steun worden verleend.

Or. de

Motivering

De volledige uitsluiting van experimentele visserij, zoals vereist in artikel 13, onder e), is 
contraproductief in de context van een overeengekomen aanlandingsverplichting en het 
daarvoor te testen selectieve vistuig.

Amendement 670
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de in lid 1 bedoelde steun 
wordt verleend voor compensatie voor de 
definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten, wordt aan de volgende 
voorwaarden voldaan:

2. In uitzonderlijke gevallen kan de 
in lid 1 bedoelde steun worden verleend 
voor compensatie voor de definitieve 
stopzetting van visserijactiviteiten, mits
aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:

Or. en

Amendement 671
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de stopzetting is een in artikel 22, 
lid 4, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoeld instrument van een actieplan;

(a) de stopzetting is een in artikel 22, 
lid 4, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoeld instrument van een actieplan 
gericht op vermindering van de capaciteit 
van de vloot;
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Or. en

Amendement 672
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in afwijking van artikel 13, 
onder a), kan de in lid 1 bedoelde steun in 
de ultraperifere gebieden alleen aan 
verankerde visaantrekkende constructies 
worden verleend indien deze constructies 
tot duurzame en selectieve visserij 
bijdragen;

Or. en

Amendement 673
Nils Torvalds, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de stopzetting heeft een algehele 
vermindering van de vangstcapaciteit tot 
gevolg aangezien de ontvangen middelen 
niet opnieuw in de sector worden 
geïnvesteerd;

Or. en

Amendement 674
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee verricht;

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in het kalenderjaar
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 
dertig dagen per jaar visserijactiviteiten op 
zee verricht;

Or. es

Amendement 675
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee verricht;

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste 180 dagen visserijactiviteiten op 
zee verricht;

Or. en

Motivering

Naarmate de toestand van de visbestanden in de Oostzee verslechtert, zien de vissers zich 
gedwongen zich steeds meer van visserijactiviteiten te onthouden. Tegelijkertijd maken de 
weersomstandigheden het vaak onmogelijk om uit te varen, hetgeen het lastig maakt aan de 
voorwaarde van een minimumaantal dagen van visserijactiviteiten te voldoen.

Amendement 676
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in het jaar
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 
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gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee verricht;

negentig dagen per jaar visserijactiviteiten 
op zee verricht;

Or. es

Motivering

De eis dat er 120 dagen activiteiten zijn verricht in drie kalenderjaren, lijkt buitensporig en 
moet worden beperkt tot negentig en in het voorgaande jaar, om de permanente en vrijwillige 
terugtrekking van ongeschikte vaartuigen niet te beperken en bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de resultaten van het actieplan.

Amendement 677
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee verricht;

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de twee
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste negentig dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee verricht, of in het 
geval van seizoenvisserij, 25 % van de tijd;

Or. en

Amendement 678
Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee verricht;

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de twee
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee verricht;
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Or. it

Amendement 679
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee verricht;

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de twee jaren
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 
gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee verricht;

Or. it

Motivering

De parameter van het gemiddelde aantal dagen is beter afgestemd op de typische kenmerken 
van de kleinschalige kustvisserij gezien haar sterke afhankelijkheid van de 
weersomstandigheden op zee en eventuele crisissituaties (lekkages, aanwezigheid van 
plantenslijmen enz.). Het aantal gewerkte dagen kan van jaar tot jaar enorm verschillen.

Amendement 680
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee verricht;

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de twee jaren
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 
gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee verricht;

Or. it
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Motivering

De parameter van het gemiddelde aantal dagen is beter afgestemd op de typische kenmerken 
van de kleinschalige kustvisserij gezien haar sterke afhankelijkheid van de 
weersomstandigheden op zee en eventuele crisissituaties (lekkages, aanwezigheid van 
plantenslijmen enz.). Het aantal gewerkte dagen kan van jaar tot jaar enorm verschillen.

Amendement 681
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee verricht;

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de twee
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste negentig dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee verricht;

Or. es

Amendement 682
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee verricht;

(c) het vissersvaartuig is als actief 
geregistreerd en heeft in de drie 
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste 120 dagen visserijactiviteiten op 
zee verricht;

Or. es

Motivering

De onttrekking van vaartuigen uit de activiteit wordt juist gemotiveerd door hun gebrek aan 
duurzaamheid en concurrentievermogen, een situatie die in veel gevallen samenhangt met het 
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feit dat ze beperkt worden ingezet. Daarom is het belangrijk de voorwaarden te versoepelen 
om te kunnen deelnemen aan dit soort maatregelen.

Amendement 683
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het is de ontvanger gedurende vijf 
jaar na de ontvangst van steun verboden 
enig vissersvaartuig in het register te doen 
opnemen.

(e) het is de ontvanger gedurende vijf 
jaar na de ontvangst van steun verboden 
een nieuw vissersvaartuig in het register te 
doen opnemen.

Or. en

Motivering

De EFMZV-steun kan worden verleend voor de definitieve stopzetting van visserij met 
betrekking tot een bepaald vaartuig en de daaraan verwante vangstcapaciteit, en niet voor 
terugtrekking door de ontvanger uit commerciële activiteiten. De registratie van een ander 
vaartuig door de ontvanger vindt bovendien niet plaats in het kader van de vangstcapaciteit 
die is vrijgekomen als gevolg van het onttrekken van het vaartuig, maar in het kader van 
andere vangstcapaciteit binnen de nationale limiet.

Amendement 684
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het is de ontvanger gedurende vijf 
jaar na de ontvangst van steun verboden 
enig vissersvaartuig in het register te doen 
opnemen.

(e) het is de ontvanger gedurende vijf 
jaar na het verkrijgen van steun verboden 
enig vissersvaartuig in het register te doen 
opnemen.

Or. it

Amendement 685
Renata Briano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het is de ontvanger gedurende vijf 
jaar na de ontvangst van steun verboden 
enig vissersvaartuig in het register te doen 
opnemen.

(e) het is de ontvanger gedurende vijf 
jaar na het verkrijgen van steun verboden 
enig vissersvaartuig in het register te doen 
opnemen.

Or. it

Amendement 686
Izaskun Bilbao Barandica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) vissers die in de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan de datum 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste negentig dagen per 
jaar op zee hebben gewerkt aan boord van 
een Unievissersvaartuig dat onder de 
definitieve beëindiging valt, kunnen ook 
gebruikmaken van deze maatregel. De 
betrokken vissers beëindigen 
daadwerkelijk alle visserijactiviteiten. De 
begunstigden leveren de bevoegde 
nationale autoriteit het bewijs dat de 
visserijactiviteiten daadwerkelijk zijn 
beëindigd. De compensatie wordt binnen 
een jaar na de indiening van de 
steunaanvraag uitbetaald.

Or. es

Amendement 687
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun voor de definitieve 
stopzetting van visserijactiviteiten als 
bedoeld in lid 2 wordt uitgevoerd via 
financiering die geen verband houdt met 
kosten, overeenkomstig artikel 46, 
onder a), en artikel 89 van Verordening 
(EU) XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen], en 
wordt enkel verleend mits:

Schrappen

(a) is voldaan aan de voorwaarden, 
overeenkomstig artikel 46, onder a), i), 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]; en

(b) resultaten worden bereikt,
overeenkomstig artikel 46, onder a), ii), 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen].

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
onder a) bedoelde voorwaarden worden 
bepaald die betrekking hebben op de 
uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013.

Or. pt

Amendement 688
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun voor de definitieve 
stopzetting van visserijactiviteiten als 
bedoeld in lid 2 wordt uitgevoerd via 

Schrappen
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financiering die geen verband houdt met 
kosten, overeenkomstig artikel 46, 
onder a), en artikel 89 van Verordening 
(EU) XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen], en 
wordt enkel verleend mits:

(a) is voldaan aan de voorwaarden, 
overeenkomstig artikel 46, onder a), i), 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]; en

(b) resultaten worden bereikt, 
overeenkomstig artikel 46, onder a), ii), 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen].

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
onder a) bedoelde voorwaarden worden 
bepaald die betrekking hebben op de 
uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013.

Or. en

Amendement 689
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun voor de definitieve stopzetting 
van visserijactiviteiten als bedoeld in lid 2 
wordt uitgevoerd via financiering die geen 
verband houdt met kosten, 
overeenkomstig artikel 46, onder a), en 
artikel 89 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen], en 
wordt enkel verleend mits:

Schrappen
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(a) is voldaan aan de voorwaarden, 
overeenkomstig artikel 46, onder a), i), 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen]; en

(b) resultaten worden bereikt, 
overeenkomstig artikel 46, onder a), ii), 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen].

Or. es

Amendement 690
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties ter bevordering van 
de sociale dialoog tussen de partijen, met 
name voor onderstaande acties door 
werknemers- en werkgeversorganisaties 
die nationale collectieve 
arbeidsovereenkomsten hebben gesloten:

(a) opleiding van jonge 
visserijondernemers;

(b) bijscholing en ontwikkeling van 
vaardigheden voor duurzame visserij;

(c) bewustmaking van goede 
praktijken op het gebied van visserij en 
bescherming van de biodiversiteit;

(d) veiligheid en redding van 
mensenlevens op zee;

(e) gezondheid en veiligheid van 
werknemers aan boord van vaartuigen.

Or. it
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Motivering

Er wordt geoordeeld dat steunverlening voor de sociale dimensie van de activiteit, naast de 
milieuaspecten, niet mag ontbreken in de programmering van het EFMZV.

Amendement 691
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ter bevordering van de toegang 
van visserij- en 
aquacultuurondernemingen tot 
instrumenten voor risicobeheer, zoals 
stimuli voor verzekeringen of onderlinge 
fondsen, om verliezen te dekken ten 
gevolge van een of meerdere van de 
volgende gebeurtenissen:

(a) natuurrampen;

(b) ongunstige weersomstandigheden;

(c) plotselinge veranderingen van de 
waterkwaliteit en -kwantiteit waarvoor de 
exploitant niet verantwoordelijk is;

(d) ziekten in de aquacultuur, defecten 
of vernieling van productievoorzieningen 
waarvoor de exploitant niet 
verantwoordelijk is;

(e) kosten voor de redding van vissers 
of vissersvaartuigen bij ongevallen op zee 
tijdens de visserijactiviteiten.

Or. it

Motivering

Net als in de landbouwsector wordt de mogelijkheid ingevoerd dat uit het EFMZV steun 
wordt verleend voor instrumenten voor risicobeheer, zoals stimuli voor verzekeringen of 
onderlinge fondsen, om de onder a) tot en met e), genoemde redenen.

Amendement 692
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Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ter bevordering van de toegang 
van visserij- en 
aquacultuurondernemingen tot 
instrumenten voor risicobeheer, zoals 
stimuli voor verzekeringen of onderlinge 
fondsen, om verliezen te dekken ten 
gevolge van een of meerdere van de 
volgende gebeurtenissen:

(a) natuurrampen;

(b) ongunstige weersomstandigheden;

(c) plotselinge veranderingen van de 
waterkwaliteit en -kwantiteit waarvoor de 
exploitant niet verantwoordelijk is;

(d) ziekten in de aquacultuur, defecten 
of vernieling van productievoorzieningen 
waarvoor de exploitant niet 
verantwoordelijk is;

(e) kosten voor de redding van vissers 
of vissersvaartuigen bij ongevallen op zee 
tijdens de visserijactiviteiten.

Or. it

Motivering

Net als in de landbouwsector wordt de mogelijkheid ingevoerd dat uit het EFMZV steun 
wordt verleend voor instrumenten voor risicobeheer, zoals stimuli voor verzekeringen of 
onderlinge fondsen, om de onder a) tot en met e), genoemde redenen.

Amendement 693
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4 bis. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ter bevordering van de toegang 
van visserij- en 
aquacultuurondernemingen tot 
instrumenten voor risicobeheer, zoals 
stimuli voor verzekeringen of onderlinge 
fondsen, om verliezen te dekken ten 
gevolge van een of meerdere van de 
volgende gebeurtenissen:

(a) natuurrampen;

(b) ongunstige weersomstandigheden;

(c) plotselinge veranderingen van de 
waterkwaliteit en -kwantiteit waarvoor de 
exploitant niet verantwoordelijk is;

(d) ziekten in de aquacultuur, defecten 
of vernieling van productievoorzieningen 
waarvoor de exploitant niet 
verantwoordelijk is;

(e) kosten voor de redding van vissers 
of vissersvaartuigen bij ongevallen op zee 
tijdens de visserijactiviteiten.

Or. it

Motivering

Net als in de landbouwsector wordt de mogelijkheid ingevoerd dat uit het EFMZV steun 
wordt verleend voor instrumenten voor risicobeheer, zoals stimuli voor verzekeringen of 
onderlinge fondsen, om de onder a) tot en met e), genoemde redenen.

Amendement 694
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Investeringen ter bevordering van de 
sociale dialoog

Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties ter bevordering van 
de sociale dialoog tussen de partijen, met 
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name voor onderstaande acties door 
werknemers- en werkgeversorganisaties 
die nationale collectieve 
arbeidsovereenkomsten hebben gesloten:

(a) opleiding van jonge 
visserijondernemers;

(b) bijscholing en ontwikkeling van 
vaardigheden voor duurzame visserij;

(c) bewustmaking van goede 
praktijken op het gebied van visserij en 
bescherming van de biodiversiteit;

(d) veiligheid en redding van 
mensenlevens op zee;

(e) gezondheid en veiligheid van 
werknemers aan boord van vaartuigen.

Or. it

Motivering

Er wordt geoordeeld dat steunverlening voor de sociale dimensie van de activiteit, naast de 
milieuaspecten, niet mag ontbreken in de programmering van het EFMZV.

Amendement 695
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties ter bevordering van 
de sociale dialoog tussen de partijen, met 
name voor onderstaande acties door 
werknemers- en werkgeversorganisaties 
die nationale collectieve 
arbeidsovereenkomsten hebben gesloten:

(a) opleiding van jonge 
visserijondernemers;

(b) bijscholing en ontwikkeling van 
vaardigheden voor duurzame visserij;
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(c) bewustmaking van goede 
praktijken op het gebied van visserij en 
bescherming van de biodiversiteit;

(d) veiligheid en redding van 
mensenlevens op zee;

(e) gezondheid en veiligheid van 
werknemers aan boord van vaartuigen.

Or. it

Amendement 696
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

Or. de

Amendement 697
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

Or. en

Amendement 698
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

Or. fr

Amendement 699
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

Or. es

Amendement 700
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten

Stopzetting van visserijactiviteiten

Or. fr

Amendement 701
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten

Onvoorziene en buitengewone stopzetting 
van visserijactiviteiten

Or. en

Amendement 702
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

1. Uit het EFMZV wordt steun 
verleend voor compensatie voor de 
onvoorziene en buitengewone stopzetting 
van visserijactiviteiten wegens:

Or. en

Amendement 703
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

Or. en

Amendement 704
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten 
wegens:

Or. de

Amendement 705
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten 
wegens:

Or. fr

Motivering

Het EFMZV moet steun verlenen aan vissers die te maken hebben met tijdelijke stopzetting.

Amendement 706
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten 
wegens:

Or. en

Amendement 707
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Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de
tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten 
wegens:

Or. es

Amendement 708
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de
tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten 
wegens:

Or. es

Amendement 709
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten wegens:

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor compensatie voor de 
stopzetting van visserijactiviteiten wegens:

Or. fr
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Amendement 710
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) instandhoudingsmaatregelen als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), b), c) 
en j), van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
of gelijkwaardige, door regionale 
organisaties voor visserijbeheer 
aangenomen instandhoudingsmaatregelen, 
indien van toepassing op de Unie;

(a) instandhoudingsmaatregelen als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), b), c) 
en j), van Verordening (EU) nr. 1380/2013, 
in het geval van overeenkomstig [GVB-
verordening] vastgestelde biologische 
herstelperioden of gelijkwaardige, door 
regionale organisaties voor visserijbeheer 
aangenomen instandhoudingsmaatregelen, 
indien van toepassing op de Unie;

Or. fr

Motivering

Uit het EFMZV moet steun worden verleend aan vissers die met een tijdelijke stopzetting van 
hun activiteiten geconfronteerd worden, met name ten gevolge van de toepassing van 
noodmaatregelen of de biologische rustperioden die zijn vastgelegd in de basisverordening.

Amendement 711
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) instandhoudingsmaatregelen als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), b), c) 
en j), van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
of gelijkwaardige, door regionale 
organisaties voor visserijbeheer 
aangenomen instandhoudingsmaatregelen, 
indien van toepassing op de Unie;

(a) instandhoudingsmaatregelen als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), b), c) 
en j), van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
of gelijkwaardige, door regionale 
organisaties voor visserijbeheer 
aangenomen instandhoudingsmaatregelen, 
met inbegrip van de rustperioden, indien 
van toepassing op de Unie;

Or. es

Amendement 712
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Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maatregelen van de Commissie bij 
ernstige bedreigingen voor de biologische 
rijkdommen van de zee als bedoeld in 
artikel 12 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013;

(b) maatregelen van de Commissie of 
noodmaatregelen van de lidstaten als 
bedoeld in de artikelen 12 en 13 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013;

Or. de

Motivering

Hier worden de formulering en de bepalingen uit Verordening (EU) nr. 508/2014 
overgenomen.

Amendement 713
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de toepassing van de door de 
Commissie aangenomen 
noodmaatregelen als bedoeld in artikel 13 
van [GVB-verordening];

Or. fr

Motivering

Uit het EFMZV moet steun worden verleend aan vissers die met een tijdelijke stopzetting van 
hun activiteiten geconfronteerd worden, met name ten gevolge van de toepassing van 
noodmaatregelen of de biologische rustperioden die zijn vastgelegd in de basisverordening.

Amendement 714
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de onderbreking van de toepassing 
van een partnerschapsovereenkomst 
inzake duurzame visserij of van het 
protocol daarbij door overmacht; of

Schrappen

Or. en

Amendement 715
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de onderbreking van de toepassing 
van een partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij of van het protocol 
daarbij door overmacht; of

(c) de onderbreking van de toepassing 
van een partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij of van het protocol
daarbij; of

Or. fr

Amendement 716
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de onderbreking van de toepassing 
van een partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij of van het protocol 
daarbij door overmacht; of

(c) de onderbreking van de toepassing 
of het niet verlengen van een 
partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij of van het protocol 
daarbij; of

Or. es

Amendement 717
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) natuurrampen of milieuongevallen 
die officieel door de bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat zijn erkend.

(d) natuurrampen of milieuongevallen 
of een stopzetting van de 
visserijactiviteiten omwille van de 
volksgezondheid wegens verontreiniging 
van weekdieren door de groei van 
toxineproducerend plankton of de 
aanwezigheid van plankton dat biotoxinen 
bevat of wegens microbiologische 
verontreiniging, die officieel door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat zijn erkend.

Or. es

Motivering

Het is noodzakelijk ook de vaartuigen op te nemen die worden gebruikt voor de vangst van 
weekdieren en die hun activiteiten periodiek stopzetten wegens constante en regelmatige 
perioden van verontreiniging van weekdieren door de groei van toxineproducerend plankton 
of de aanwezigheid van plankton dat biotoxinen bevat of wegens microbiologische 
verontreiniging.

Amendement 718
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) natuurrampen of milieuongevallen 
die officieel door de bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat zijn erkend.

(d) langdurige onveilige 
weersomstandigheden op zee die van 
invloed zijn op een specifieke vorm van 
visserij in het kader waarvan de nationale 
meteorologische dienst van de lidstaat een 
officiële weerswaarschuwing aankondigt,
natuurrampen of milieuongevallen die 
officieel door de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat zijn erkend.

Or. en
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Amendement 719
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) natuurrampen of milieuongevallen 
die officieel door de bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat zijn erkend.

(d) natuurrampen, milieuongevallen of 
ongevallen op zee tijdens 
visserijactiviteiten, die officieel door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat zijn erkend.

Or. en

Amendement 720
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) natuurrampen of milieuongevallen 
die officieel door de bevoegde autoriteit 
van de betrokken lidstaat zijn erkend.

(d) natuurrampen, milieuongevallen of 
gevallen van verontreiniging van 
visserijzones die officieel door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat zijn erkend.

Or. es

Amendement 721
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ongelukken met zeeschepen die 
gevolgen kunnen hebben voor het 
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zeewater en voor de kusten en derhalve 
voor de visbestanden.

Or. es

Motivering

De maritieme ongevallen langs de Europese kust die kort na elkaar plaatsvonden, vanaf de 
Erika tot aan de Prestige, hebben ecologische en economische gevolgen gehad voor de 
mariene hulpbronnen en de economieën van de kustgebieden die zijn getroffen door 
verontreiniging door olie en andere stoffen. Daarom is het noodzakelijk een bepaling toe te 
voegen waarin wordt verwezen naar de mogelijke effecten van dergelijke ongevallen.

Amendement 722
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) voor de toekenning van 
uitkeringen of betalingen op grond van dit 
artikel wordt geen rekening gehouden met 
stilleggingen die elk seizoen plaatsvinden.

Or. fr

Amendement 723
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde steun mag 
slechts worden verleend indien:

Schrappen

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

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 
30 % van de jaarlijkse omzet van het 



AM\1167349NL.docx 33/181 PE629.604v01-00

NL

betrokken bedrijf, berekend op basis van 
de gemiddelde omzet van dat bedrijf in de 
voorgaande drie kalenderjaren.

Or. es

Motivering

Buitengewone stopzettingen worden opgelegd aan hele vloten en niet aan individuele 
vissersvaartuigen, hetgeen ongunstig is voor het economische concurrentievermogen en de 
haalbaarheid van alle vaartuigen die deel uitmaken van de vloot. Om de vissers niet nog meer 
te benadelen, moet de minimale periode van stilstand worden bepaald op basis van technisch-
wetenschappelijke verslagen. De controles die verband houden met de vereiste omzet van de 
bedrijven strookt niet met de administratieve flexibiliteit die nodig is bij dit soort 
maatregelen.

Amendement 724
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde steun mag 
slechts worden verleend indien:

Schrappen

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

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 
30 % van de jaarlijkse omzet van het 
betrokken bedrijf, berekend op basis van 
de gemiddelde omzet van dat bedrijf in de 
voorgaande drie kalenderjaren.

Or. fr

Amendement 725
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Amendement 726
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 727
Rosa D'Amato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de visserijactiviteiten van het 
betrokken vaartuig gedurende ten minste 
dertig opeenvolgende dagen worden 
stopgezet.

Or. it

Motivering

Om dit artikel doeltreffend te maken, moeten de termijnen worden herzien omdat 
visserijactiviteiten in de praktijk sterk afhankelijk zijn van externe factoren die de exploitatie 
ervan soms heel erg beïnvloeden.
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Amendement 728
Renata Briano

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de visserijactiviteiten van het 
betrokken vaartuig gedurende ten minste 
dertig opeenvolgende dagen worden 
stopgezet.

Or. it

Amendement 729
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 730
Izaskun Bilbao Barandica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 731
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Er is steun nodig van het EFMZV wanneer de activiteiten meer dan 60 dagen achter elkaar 
worden stopgezet en het verlies 10 % bedraagt ten opzichte van de opbrengsten van het jaar 
ervoor. Als deze drempels worden verhoogd, zou dit buitengewone stopzettingen door 
overmacht of voor de instandhouding van biologische rijkdommen uitsluiten.

Amendement 732
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 733
Marco Affronte, Linnéa Engström

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



AM\1167349NL.docx 37/181 PE629.604v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de commerciële activiteiten van het 
betrokken vaartuig gedurende ten minste 
negentig opeenvolgende dagen worden 
stopgezet, in het kader waarvan 
herhaaldelijk doorgevoerde stopzettingen 
niet worden meegeteld; en

Or. en

Amendement 734
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de commerciële activiteiten van het 
betrokken vaartuig gedurende ten minste 
negentig opeenvolgende dagen worden 
stopgezet, of in het geval van 
seizoenvisserij, 25 % van de tijd; en

Or. en

Amendement 735
Izaskun Bilbao Barandica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 
30 % van de jaarlijkse omzet van het 
betrokken bedrijf, berekend op basis van 
de gemiddelde omzet van dat bedrijf in de 
voorgaande drie kalenderjaren.

Schrappen

Or. es
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Amendement 736
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 
30 % van de jaarlijkse omzet van het 
betrokken bedrijf, berekend op basis van 
de gemiddelde omzet van dat bedrijf in de 
voorgaande drie kalenderjaren.

Schrappen

Or. pt

Amendement 737
Renata Briano

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 
30 % van de jaarlijkse omzet van het 
betrokken bedrijf, berekend op basis van 
de gemiddelde omzet van dat bedrijf in de 
voorgaande drie kalenderjaren.

Schrappen

Or. it

Amendement 738
Remo Sernagiotto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 

Schrappen
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30 % van de jaarlijkse omzet van het 
betrokken bedrijf, berekend op basis van 
de gemiddelde omzet van dat bedrijf in de 
voorgaande drie kalenderjaren.

Or. it

Amendement 739
Rosa D'Amato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 
30 % van de jaarlijkse omzet van het 
betrokken bedrijf, berekend op basis van 
de gemiddelde omzet van dat bedrijf in de 
voorgaande drie kalenderjaren.

Schrappen

Or. it

Amendement 740
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 30 % 
van de jaarlijkse omzet van het betrokken 
bedrijf, berekend op basis van de 
gemiddelde omzet van dat bedrijf in de
voorgaande drie kalenderjaren.

(b) het economische verlies als gevolg 
van de stopzetting meer bedraagt dan 10 % 
van de jaarlijkse omzet van het betrokken 
bedrijf, berekend op basis van de 
gemiddelde omzet van dat bedrijf in het
voorgaande kalenderjaar.

Or. es

Motivering

Er is steun nodig van het EFMZV wanneer de activiteiten meer dan 30 dagen achter elkaar 
worden stopgezet en het verlies 10 % bedraagt ten opzichte van de opbrengsten van het jaar 
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ervoor. Als deze drempels worden verhoogd, zou dit buitengewone stopzettingen door 
overmacht of voor de instandhouding van biologische rijkdommen uitsluiten.

Amendement 741
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
alleen verleend aan:

Schrappen

(a) eigenaren van vissersvaartuigen 
die als actief zijn geregistreerd en die in 
de drie kalenderjaren voorafgaand aan 
het jaar van indiening van de 
steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen per jaar visserijactiviteiten op zee 
hebben verricht; of

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste 120 dagen per jaar op zee hebben 
gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de 
buitengewone stopzetting valt.

De verwijzing naar het aantal dagen op 
zee in dit lid geldt niet voor de aalvisserij.

Or. es

Amendement 742
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het 
jaar van indiening van de steunaanvraag 

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in het 
kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
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gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

ten minste 30 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

Or. es

Amendement 743
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(a) exploitanten van vissersvaartuigen 
die als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 180 dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

Or. en

Motivering

Steun voor de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten dient te worden uitgekeerd aan de 
gemachtigde van het vaartuig (de exploitant), die niet per definitie de eigenaar van het 
vaartuig is. Naarmate de toestand van de visbestanden in de Oostzee verslechtert, zien de 
vissers zich gedwongen zich steeds meer van visserijactiviteiten te onthouden. Tegelijkertijd 
maken de weersomstandigheden het vaak onmogelijk om uit te varen, hetgeen het lastig maakt 
aan de voorwaarde van een minimumaantal dagen van visserijactiviteiten te voldoen.

Amendement 744
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar

(a) eigenaren of reders van 
vissersvaartuigen die als actief zijn 
geregistreerd en die gedurende de twee
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
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visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

ten minste gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

Or. it

Amendement 745
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(a) eigenaren of reders van 
vissersvaartuigen die als actief zijn 
geregistreerd en die gedurende de twee
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

Or. it

Amendement 746
Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(a) eigenaren – reders – van 
vissersvaartuigen die als actief zijn 
geregistreerd en die gedurende de twee
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

Or. it
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Amendement 747
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het 
jaar van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in het 
kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van 
indiening van de steunaanvraag gedurende 
ten minste negentig dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

Or. es

Motivering

De voorwaarde voor reders dat zij in de drie voorafgaande jaren ten minste 120 dagen 
activiteiten hebben uitgevoerd, sluit vaartuigen uit die hun visserijactiviteiten net zijn gestart. 
Deze bedrijven hebben juist een fragieler financieel evenwicht.

Amendement 748
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de
twee kalenderjaren voorafgaand aan het 
jaar van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht, 
of in het geval van seizoenvisserij, 30 % 
van de tijd; of

Or. en

Amendement 749
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in ten 
minste twee van de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen visserijactiviteiten op zee hebben 
verricht; of

Or. en

Motivering

In de Noord-Europese wateren neemt het aantal dagen waarop visserijactiviteiten kunnen 
worden verricht in strenge winters met ijsvorming mogelijk sterk af.

Amendement 750
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
twee kalenderjaren voorafgaand aan het 
jaar van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

Or. fr

Amendement 751
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
als actief zijn geregistreerd en die in de 
drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar 
van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

Or. es

Amendement 752
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 180
dagen op zee hebben gewerkt aan boord 
van een Unievissersvaartuig dat onder de 
tijdelijke stopzetting valt.

Or. en

Motivering

Naarmate de toestand van de visbestanden in de Oostzee verslechtert, zien de vissers zich 
gedwongen zich steeds meer van visserijactiviteiten te onthouden. Tegelijkertijd maken de 
weersomstandigheden het vaak onmogelijk om uit te varen, hetgeen het lastig maakt aan de 
voorwaarde van een minimumaantal dagen van visserijactiviteiten te voldoen.

Amendement 753
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vissers die in de drie kalenderjaren
voorafgaand aan het jaar van indiening van 

(b) vissers die in het kalenderjaar
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
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de steunaanvraag gedurende ten minste 120
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

de steunaanvraag gedurende ten minste 
negentig dagen per jaar op zee hebben 
gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de 
buitengewone stopzetting valt.

Or. es

Motivering

De voorwaarde voor de bemanning dat zij in de drie voorafgaande jaren ten minste 120 
dagen activiteiten hebben uitgevoerd, sluit de personen uit die de afgelopen drie 
kalenderjaren geen deel hebben uitgemaakt van de bemanning of die niet de 120 dagen 
hebben gewerkt die in dit lid worden geëist. Het komt regelmatig voor dat jonge 
bemanningsleden op een vaartuig beginnen te werken en er nog geen 3 jaar werken en ook 
niet voldoen aan de eis van 120 dagen van activiteit.

Amendement 754
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

(b) vissers die in de twee kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 
gemiddeld negentig dagen op zee hebben 
gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de 
buitengewone stopzetting valt.

Or. it

Motivering

Visserijactiviteiten zijn sterk afhankelijk van externe factoren die de exploitatie ervan soms 
heel erg beïnvloeden.

Amendement 755
Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

(b) vissers die in de twee kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 
gemiddeld negentig dagen op zee hebben 
gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de 
buitengewone stopzetting valt.

Or. it

Amendement 756
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

(b) vissers die in de twee kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 
gemiddeld negentig dagen op zee hebben 
gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de 
buitengewone stopzetting valt.

Or. it

Motivering

Om dit artikel doeltreffend te maken, moeten de termijnen worden herzien omdat 
visserijactiviteiten in de praktijk sterk afhankelijk zijn van externe factoren die de exploitatie 
ervan soms heel erg beïnvloeden.

Amendement 757
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

(b) vissers die in de twee kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 
120 dagen op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de tijdelijke stopzetting valt.

Or. en

Amendement 758
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

(b) vissers die in de twee kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

Or. fr

Amendement 759
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de tijdelijke stopzetting valt.

Or. de
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Amendement 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

(b) vissers die in de drie kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van indiening van 
de steunaanvraag gedurende ten minste 120 
dagen op zee hebben gewerkt aan boord 
van een Unievissersvaartuig dat onder de 
buitengewone stopzetting valt.

Or. es

Amendement 761
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) vissers te voet die onder de 
tijdelijke stopzetting vallen en die in de 
twee kalenderjaren voorafgaand aan het 
jaar van indiening van de steunaanvraag 
gedurende ten minste 120 dagen per jaar 
hebben gewerkt.

Or. fr

Motivering

Vissers te voet moeten ook in aanmerking worden genomen bij de compensatie voor de 
tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten.

Amendement 762
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwijzing naar het aantal dagen op 
zee in dit lid geldt niet voor de aalvisserij.

Schrappen

Or. en

Motivering

De aal is, net als andere vissen, gewoon een vissoort, en is dan ook niet van belang voor de 
uitvoering van deze actie.

Amendement 763
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwijzing naar het aantal dagen op zee 
in dit lid geldt niet voor de aalvisserij.

De verwijzing naar het aantal dagen op zee 
in dit lid geldt niet voor de aalvisserij en 
vaartuigen van minder dan 10 meter.

Or. en

Amendement 764
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde steun mag 
gedurende ten hoogste zes maanden per 
vaartuig, in de periode van 2021 tot en 
met 2027, worden verleend.

Schrappen

Or. de

Motivering

De steun voor een buitengewone of tijdelijke stopzetting van de visserijactiviteiten mag niet 
aan een ongemotiveerde grens van zes maanden zijn gekoppeld. De duur moet veeleer op de 
ernst van de oorzaak voor de stopzetting zijn afgestemd. De besluitvorming over de hoogte en 
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de duur moet op het inkomensverlies van de vissers zijn afgestemd en aan de lidstaten worden 
overgelaten.

Amendement 765
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde steun mag 
gedurende ten hoogste zes maanden per 
vaartuig, in de periode van 2021 tot en 
met 2027, worden verleend.

Schrappen

Or. pt

Amendement 766
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle visserijactiviteiten van de 
betrokken vissersvaartuigen en de 
betrokken vissers worden daadwerkelijk 
opgeschort tijdens de periode van 
stopzetting. De bevoegde autoriteit 
vergewist zich ervan dat het betrokken 
vaartuig tijdens de periode van de 
buitengewone stopzetting alle 
visserijactiviteiten heeft stopgezet en dat 
overcompensatie als gevolg van het 
gebruik van het vaartuig voor andere 
doeleinden wordt voorkomen.

5. Alle visserijactiviteiten van de 
betrokken vissersvaartuigen en de 
betrokken vissers worden daadwerkelijk 
opgeschort tijdens de periode van 
stopzetting. De bevoegde autoriteit 
vergewist zich ervan dat het betrokken 
vaartuig tijdens de periode van de tijdelijke
stopzetting alle visserijactiviteiten heeft 
stopgezet en dat overcompensatie als
gevolg van het gebruik van het vaartuig 
voor andere doeleinden wordt voorkomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de samenhang met de formulering van het artikel te 
waarborgen.
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Amendement 767
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle visserijactiviteiten van de 
betrokken vissersvaartuigen en de 
betrokken vissers worden daadwerkelijk 
opgeschort tijdens de periode van 
stopzetting. De bevoegde autoriteit 
vergewist zich ervan dat het betrokken 
vaartuig tijdens de periode van de 
buitengewone stopzetting alle 
visserijactiviteiten heeft stopgezet en dat 
overcompensatie als gevolg van het 
gebruik van het vaartuig voor andere 
doeleinden wordt voorkomen.

5. Alle visserijactiviteiten van de 
betrokken vissersvaartuigen en de 
betrokken vissers worden daadwerkelijk 
opgeschort tijdens de periode van 
stopzetting. De bevoegde autoriteit 
vergewist zich ervan dat het betrokken 
vaartuig tijdens de periode van de tijdelijke 
stopzetting alle visserijactiviteiten heeft 
stopgezet en dat overcompensatie als
gevolg van het gebruik van het vaartuig 
voor andere doeleinden wordt voorkomen.

Or. fr

Amendement 768
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Artikel 18 bis

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor maatregelen voor de 
tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten in de volgende 
gevallen:
(a) biologische rustperioden;
(b) wanneer de tijdelijke stopzetting is 
opgenomen in een beheersplan dat is 
vastgesteld overeenkomstig 
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Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad, of in een meerjarenplan dat is 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, wanneer op basis van 
wetenschappelijke adviezen de 
visserijinspanning moet worden beperkt 
om de doelstellingen uit artikel 2, lid 2, en 
lid 5, onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 te halen.
2. De in lid 1 bedoelde steun mag 
gedurende ten hoogste zes maanden per 
vaartuig, in de periode van 2021 tot en 
met 2027, worden verleend.
3. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
alleen verleend aan:
(a) eigenaren of reders van 
Unievissersvaartuigen die als actief zijn 
geregistreerd en die in de twee jaren 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of
(b) vissers die in de twee jaren 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste gemiddeld negentig dagen op zee 
hebben gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de tijdelijke 
stopzetting valt.
4. Alle visserijactiviteiten van het 
vissersvaartuig of de betrokken vissers 
worden daadwerkelijk opgeschort. De 
bevoegde autoriteit vergewist zich ervan 
dat het betrokken vissersvaartuig tijdens 
de periode van de tijdelijke stopzetting alle 
visserijactiviteiten heeft stopgezet.

Or. it

Motivering

Het wordt noodzakelijk geacht een maatregel opnieuw in te voeren die in alle programma's 
waarin hij is toegepast, uitstekende resultaten heeft opgeleverd.

Amendement 769
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Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor maatregelen voor de 
tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten in de volgende 
gevallen:

(a) biologische rustperioden;

(b) wanneer de tijdelijke stopzetting is 
opgenomen in een beheersplan dat is 
aangenomen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad, of in een meerjarenplan dat is 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, wanneer op basis van 
wetenschappelijke adviezen de 
visserijinspanning moet worden beperkt 
om de doelstellingen uit artikel 2, lid 2, en 
lid 5, onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 te halen.

2. De in lid 1 bedoelde steun mag 
gedurende ten hoogste zes maanden per 
vaartuig, in de periode van 2021 tot en 
met 2027, worden verleend.

3. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
alleen verleend aan:

(a) eigenaren of reders van 
Unievissersvaartuigen die als actief zijn 
geregistreerd en die in de twee jaren 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(b) vissers die in de twee jaren 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
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minste gemiddeld negentig dagen op zee 
hebben gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de tijdelijke 
stopzetting valt.

4. Alle visserijactiviteiten van het 
vissersvaartuig of de betrokken vissers 
worden daadwerkelijk opgeschort. De 
bevoegde autoriteit vergewist zich ervan 
dat het betrokken vissersvaartuig tijdens 
de periode van de tijdelijke stopzetting alle 
visserijactiviteiten heeft stopgezet.

Or. it

Motivering

Het wordt noodzakelijk geacht een maatregel opnieuw in te voeren die in alle programma's 
waarin hij is toegepast, uitstekende resultaten heeft opgeleverd.

Amendement 770
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor maatregelen voor de 
tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten in de volgende 
gevallen:

(a) biologische rustperioden;

(b) wanneer de tijdelijke stopzetting is 
opgenomen in een beheersplan dat is 
vastgesteld overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad, of in een meerjarenplan dat is 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, wanneer op basis van 
wetenschappelijke adviezen de 
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visserijinspanning moet worden beperkt 
om de doelstellingen uit artikel 2, lid 2, en 
lid 5, onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 te halen.

2. De in lid 1 bedoelde steun mag 
gedurende ten hoogste zes maanden per 
vaartuig, in de periode van 2021 tot en 
met 2027, worden verleend.

3. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
alleen verleend aan:

(a) eigenaren of reders van 
Unievissersvaartuigen die als actief zijn 
geregistreerd en die in de twee jaren 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht; 
of

(b) vissers die in de twee jaren 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste gemiddeld negentig dagen op zee 
hebben gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de tijdelijke 
stopzetting valt.

4. Alle visserijactiviteiten van het 
vissersvaartuig of de betrokken vissers 
worden daadwerkelijk opgeschort. De 
bevoegde autoriteit vergewist zich ervan 
dat het betrokken vissersvaartuig tijdens 
de periode van de tijdelijke stopzetting alle 
visserijactiviteiten heeft stopgezet.

Or. it

Motivering

Het wordt noodzakelijk geacht een maatregel opnieuw in te voeren die in alle programma's 
waarin hij is toegepast, uitstekende resultaten heeft opgeleverd.

Amendement 771
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor maatregelen voor de 
tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten in de volgende 
gevallen:
(a) biologische rustperioden;
(b) wanneer de tijdelijke stopzetting is 
opgenomen in een beheersplan dat is 
vastgesteld overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 
Raad, of in een meerjarenplan dat is 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, wanneer op basis van 
wetenschappelijke adviezen de 
visserijinspanning moet worden beperkt 
om de doelstellingen uit artikel 2, lid 2, en 
lid 5, onder a), van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 te halen.

2. De in lid 1 bedoelde steun mag 
gedurende ten hoogste zes maanden per 
vaartuig, in de periode van 2021 tot en 
met 2027, worden verleend.

3. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
alleen verleend aan:

(a) eigenaren of reders van 
Unievissersvaartuigen die als actief zijn 
geregistreerd en die in de twee jaren 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste gemiddeld negentig dagen 
visserijactiviteiten op zee hebben verricht;

(b) vissers die in de twee jaren 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de steunaanvraag gedurende ten 
minste gemiddeld negentig dagen op zee 
hebben gewerkt aan boord van een 
Unievissersvaartuig dat onder de tijdelijke 
stopzetting valt.



PE629.604v01-00 58/181 AM\1167349NL.docx

NL

4. Alle visserijactiviteiten van het 
vissersvaartuig of de betrokken vissers 
worden daadwerkelijk opgeschort. De 
bevoegde autoriteit vergewist zich ervan 
dat het betrokken vissersvaartuig tijdens 
de periode van de tijdelijke stopzetting alle 
visserijactiviteiten heeft stopgezet.

Or. it

Motivering

Het wordt noodzakelijk geacht een maatregel opnieuw in te voeren die in alle programma's 
waarin hij is toegepast, uitstekende resultaten heeft opgeleverd.

Amendement 772
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Compensatie voor door een crisissituatie 
getroffen vissers en producenten van zee-

en zoetwateraquacultuurproducten

In het geval visserijen en 
aquacultuurmarkten worden getroffen 
door een natuurramp of milieuongeval, 
kan het EFMZVA steun verlenen aan 
vissers en producenten van zee- en 
zoetwateraquacultuurproducten die onder 
deze crisissituatie te lijden hebben. De 
steun kan worden ingezet om de officieel 
door de bevoegde autoriteiten van de 
desbetreffende lidstaat opgegeven schade 
te compenseren. Deze steun kan 
rechtstreeks door de lidstaat aan de 
betrokken vissers en 
aquacultuurproducenten worden 
verstrekt, of door middel van een bijdrage 
aan een risicofonds.

Or. en
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Motivering

Net als bij de landbouwfondsen moet ook het vangnet voor de markt voor vissers en 
aquacultuurproducenten worden vastgesteld.

Amendement 773
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van een 
visserijcontrolesysteem van de Unie als 
bedoeld in artikel 36 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 en nader omschreven 
in Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad.

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van een 
visserijcontrolesysteem van de Unie als 
bedoeld in artikel 36 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 en nader omschreven 
in Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad.

Or. en

Amendement 774
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het bijzonder komen de 
volgende soorten concrete acties in 
aanmerking voor steun:

(a) de aankoop en installatie van 
uitrustingen die nodig zijn voor de 
controle op de zee- en binnenvisserij;

(b) de exploitatiekosten in verband 
met de uitvoering van controleactiviteiten 
met betrekking tot de zee- en 
binnenvisserij;

(c) het organiseren van seminars, de 
aankoop van media-instrumenten en de 
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verspreiding van informatie, onder meer 
met betrekking tot de bestrijding van 
illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-
visserij), of de GVB-voorschriften.

Or. en

Motivering

De lijst van subsidiabele kosten uit hoofde van de voorgestelde verordening is te beperkt. Het 
gebrek aan financiering ten behoeve van de inspectiediensten kan in hoge mate bijdragen tot 
een gebrek aan duurzaam beheer van de levende rijkdommen in de Oostzee.

Amendement 775
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 13, 
onder j), kan de in lid 1 bedoelde steun ook 
betrekking hebben op:

2. In afwijking van artikel 13 kan de 
in lid 1 bedoelde steun ook betrekking 
hebben op:

Or. it

Motivering

In samenhang met wat wordt voorgesteld in artikel 13.

Amendement 776
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 13, 
onder j), kan de in lid 1 bedoelde steun ook 
betrekking hebben op:

2. In afwijking van artikel 13 kan de 
in lid 1 bedoelde steun ook betrekking 
hebben op:

Or. it
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Motivering

Letter j wordt geschrapt om samenhang met het amendement van artikel 13 te waarborgen.

Amendement 777
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) enkel voor vaartuigen voor 
kleinschalige kustvisserij: de aankoop en
installatie aan boord van de vereiste 
componenten voor de verplichte 
volgsystemen voor vaartuigen en 
elektronische meldsystemen die worden 
ingezet voor controledoeleinden;

(a) enkel voor vissersvaartuigen met 
een totale lengte van minder dan 
12 meter: de aankoop, de installatie en het 
beheer aan boord van de vereiste 
componenten voor de verplichte 
volgsystemen voor vaartuigen en 
elektronische meldsystemen die worden 
ingezet voor controledoeleinden;

Or. it

Motivering

De wijziging van lid 2, onder a), is noodzakelijk ter wille van de duidelijkheid van de 
regelgeving.

Amendement 778
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) enkel voor vaartuigen voor 
kleinschalige kustvisserij: de aankoop en
installatie aan boord van de vereiste 
componenten voor de verplichte 
volgsystemen voor vaartuigen en 
elektronische meldsystemen die worden 
ingezet voor controledoeleinden;

(a) enkel voor vissersvaartuigen met 
een totale lengte van minder dan 
12 meter: de aankoop, de installatie en het 
beheer aan boord van de vereiste 
componenten voor de verplichte 
volgsystemen voor vaartuigen en 
elektronische meldsystemen die worden 
ingezet voor controledoeleinden;

Or. it
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Motivering

De wijziging is noodzakelijk ter wille van de duidelijkheid van de regelgeving.

Amendement 779
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) enkel voor vaartuigen voor 
kleinschalige kustvisserij: de aankoop en 
installatie aan boord van de vereiste 
componenten voor de verplichte
volgsystemen voor vaartuigen en 
elektronische meldsystemen die worden 
ingezet voor controledoeleinden;

(a) enkel voor vaartuigen voor 
kleinschalige kustvisserij: de aankoop en 
installatie aan boord van de vereiste 
componenten voor de volgsystemen voor 
vaartuigen en elektronische meldsystemen 
die worden ingezet voor controle- en 
inspectiedoeleinden;

Or. en

Amendement 780
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aankoop en installatie aan boord 
van de vereiste componenten voor de 
verplichte systemen voor elektronische 
monitoring op afstand die worden ingezet 
voor de controle op de naleving van de in 
artikel 15 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 bedoelde 
aanlandingsverplichting;

(b) de aankoop en installatie aan boord 
van de vereiste componenten voor de 
systemen voor elektronische monitoring op 
afstand die worden ingezet voor de 
controle op de naleving van de in artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoelde aanlandingsverplichting;

Or. en

Amendement 781
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aankoop en installatie aan boord 
van apparatuur voor de verplichte continue 
meting en registratie van het vermogen van 
de voortstuwingsmotor.

(c) de aankoop en installatie aan boord 
van apparatuur voor de continue meting en 
registratie van het vermogen van de 
voortstuwingsmotor.

Or. en

Amendement 782
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde steun kan ook 
bijdragen tot maritieme bewaking als 
bedoeld in artikel 28 en tot de Europese 
samenwerking inzake kustwachttaken als 
bedoeld in artikel 29.

Schrappen

Or. pt

Amendement 783
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde steun kan ook 
bijdragen tot maritieme bewaking als 
bedoeld in artikel 28 en tot de Europese 
samenwerking inzake kustwachttaken als 
bedoeld in artikel 29.

3. De in lid 1 bedoelde steun kan ook 
bijdragen tot maritieme bewaking als 
bedoeld in artikel 28.
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Or. fr

Amendement 784
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzameling en verwerking van gegevens 
voor visserijbeheer en wetenschappelijke 
doeleinden

Verzameling en verwerking van gegevens 
voor visserij- en aquacultuurbeheer en 
wetenschappelijke doeleinden

Or. en

Amendement 785
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Ulrike Rodust, Sofia Ribeiro, 
Liliana Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens voor 
visserijbeheer en voor wetenschappelijke 
doeleinden, als bedoeld in artikel 25, leden 
1 en 2, en artikel 27 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) 2017/1004, op basis van 
de in artikel 6 van Verordening (EU) 
2017/1004 bedoelde nationale 
werkprogramma's.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens voor visserij-
en aquacultuurbeheer en voor 
wetenschappelijke doeleinden, met 
inbegrip van gegevens over de 
recreatievisserij, als bedoeld in artikel 25, 
leden 1 en 2, en artikel 27 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader 
omschreven in Verordening (EU) 
2017/1004, op basis van de in artikel 6 van 
Verordening (EU) 2017/1004 bedoelde 
nationale werkprogramma's.

Or. en

Amendement 786
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens voor 
visserijbeheer en voor wetenschappelijke 
doeleinden, als bedoeld in artikel 25, leden 
1 en 2, en artikel 27 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) 2017/1004, op basis van 
de in artikel 6 van Verordening (EU) 
2017/1004 bedoelde nationale 
werkprogramma's.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer, 
de verwerking en het gebruik van gegevens 
voor visserijbeheer en voor 
wetenschappelijke doeleinden, als bedoeld 
in artikel 25, leden 1 en 2, en artikel 27 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader 
omschreven in Verordening (EU) 
2017/1004, op basis van de in artikel 6 van 
Verordening (EU) 2017/1004 bedoelde 
nationale werkprogramma's.

Or. en

Amendement 787
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens voor 
visserijbeheer en voor wetenschappelijke 
doeleinden, als bedoeld in artikel 25, leden 
1 en 2, en artikel 27 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) 2017/1004, op basis van 
de in artikel 6 van Verordening (EU) 
2017/1004 bedoelde nationale 
werkprogramma's.

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens voor 
visserijbeheer en voor wetenschappelijke 
doeleinden, als bedoeld in artikel 25, leden 
1 en 2, en artikel 27 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) 2017/1004, op basis van 
de in artikel 6 van Verordening (EU) 
2017/1004 bedoelde nationale 
werkprogramma's.

Or. en

Amendement 788
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
voorschriften inzake de procedures, het
format en de tijdschema's voor de 
indiening van de in lid 1 bedoelde 
nationale werkprogramma's. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 53, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Or. pt

Amendement 789
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 31 december van het 
jaar voorafgaand aan het jaar waarin het 
in lid 1 bedoelde nationale 
werkprogramma van toepassing wordt, 
stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast tot 
goedkeuring of wijziging van het 
werkprogramma.

Schrappen

Or. pt

Amendement 790
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ter compensatie van de extra 

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

kosten van de begunstigden voor het 
vissen, het kweken, de verwerking en de 
afzet van bepaalde visserij- en 
aquacultuurproducten van de ultraperifere 
gebieden. Deze regeling is van toepassing 
op alle extra kosten waarmee 
marktdeelnemers geconfronteerd worden 
bij vangst- en kweekactiviteiten.

Or. fr

Motivering

Dit artikel moet van toepassing zijn op alle ultraperifere gebieden. Er moet eveneens rekening 
worden gehouden met alle extra kosten waarmee marktdeelnemers in de ultraperifere 
gebieden geconfronteerd worden.

Amendement 791
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 792
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend ter compensatie van de extra 

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

kosten van de begunstigden voor het 
vissen, het kweken, de verwerking en de 
afzet van bepaalde visserij- en 
aquacultuurproducten van de in artikel 6, 
lid 2, bedoelde ultraperifere gebieden.

Or. en

Amendement 793
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In overeenstemming met de 
overeenkomstig lid 7 vastgestelde criteria 
bepaalt elke betrokken lidstaat voor zijn in 
lid 1 bedoelde gebieden de lijst van de voor 
compensatie in aanmerking komende 
visserij- en aquacultuurproducten en de 
hoeveelheid van die producten.

2. In overeenstemming met de 
overeenkomstig lid 7 vastgestelde criteria 
bepaalt elke betrokken lidstaat voor zijn in 
lid 1 bedoelde gebieden de lijst van extra 
kosten van marktdeelnemers voor het 
vissen en kweken. De lidstaat stelt 
eveneens een lijst op van de voor 
compensatie in aanmerking komende 
visserij- en aquacultuurproducten en de 
hoeveelheid van die producten.

Or. fr

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met alle extra kosten waarmee marktdeelnemers in de 
ultraperifere gebieden geconfronteerd worden.

Amendement 794
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de vaststelling van de in lid 2 
bedoelde lijst en hoeveelheden nemen de 
lidstaten alle ter zake relevante factoren in 
aanmerking, met name de noodzaak ervoor 

3. Bij de vaststelling van de in lid 2 
bedoelde lijst en hoeveelheden nemen de 
lidstaten alle ter zake relevante factoren in 
aanmerking, met name de noodzaak ervoor 
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te zorgen dat de compensatie verenigbaar 
is met de GVB-voorschriften.

te zorgen dat de compensatie strookt met 
de GVB-voorschriften.

Or. en

Amendement 795
João Ferreira, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) zijn gevangen door 
Unievissersvaartuigen die in een haven 
van een van de in lid 1 bedoelde gebieden 
zijn geregistreerd maar die hun activiteit 
niet verrichten in die regio of in het kader 
van haar vereniging;

Or. fr

Amendement 796
João Ferreira, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de berekening van de 
compensatie die wordt betaald aan de 
begunstigden die in lid 1 bedoelde 
activiteiten verrichten in ultraperifere 
gebieden of die een vaartuig bezitten dat in 
een haven in deze gebieden is 
geregistreerd, wordt, om overcompensatie 
te voorkomen, rekening gehouden met:

6. Bij de berekening van de 
compensatie die wordt betaald aan de 
begunstigden die in lid 1 bedoelde 
activiteiten verrichten in ultraperifere 
gebieden of die een vaartuig bezitten dat in 
een haven in deze gebieden is geregistreerd 
en daar hun activiteit verrichten, wordt, 
om overcompensatie te voorkomen, 
rekening gehouden met:

Or. fr

Amendement 797
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João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
te bepalen voor de berekening van de 
extra kosten waarmee de specifieke 
beperkingen van de betrokken gebieden 
gepaard gaan.

Schrappen

Or. pt

Amendement 798
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis

Posei

De Commissie presenteert voor eind 2022 
een verslag over de tenuitvoerlegging van 
de bepalingen waarin wordt verwezen 
naar de ultraperifere gebieden en dient, 
indien noodzakelijk, passende voorstellen 
in. De Commissie evalueert de 
mogelijkheid om een Programma van 
speciaal op een afgelegen en insulair 
karakter afgestemde maatregelen (Posei) 
op te stellen voor maritieme en 
visserijaangelegenheden.

Or. es

Amendement 799
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bescherming en herstel van de 
biodiversiteit en de ecosystemen van de 
zee en de kust

Bescherming en herstel van de 
biodiversiteit en de ecosystemen van de 
zee, de kust en de zoete wateren

Or. en

Motivering

De zoetwateraquacultuur mag niet ontbreken in het kader van milieumaatregelen en 
subsidies.

Amendement 800
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De zoetwateraquacultuur mag niet ontbreken in het kader van milieumaatregelen en 
subsidies.

Amendement 801
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

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

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties voor de bescherming 
en het herstel van de biodiversiteit en de 
ecosystemen van de zee en de kust.

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 802
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde steun kan 
betrekking hebben op:

2. De in lid 1 bedoelde steun kan met 
name betrekking hebben op:

Or. en

Amendement 803
Maurice Ponga, Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee;

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee alsook voor de 
verzameling van sargassowier in de 
betrokken ultraperifere gebieden;

Or. fr
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Motivering

De verspreiding van sargassowier in de ultraperifere gebieden – die met name verband houdt 
met de klimaatverandering en de verzuring van de oceanen – zorgt voor aanzienlijke schade 
en belemmert de economische ontwikkeling van deze gebieden. Er moet dus worden voorzien 
in de compensatie van vissers die sargassowier verzamelen.

Amendement 804
John Flack, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee;

(a) compensaties ten bate van zowel 
commerciële vissers als recreatievissers, 
of initiatieven vanuit niet-
gouvernementele organisaties en het 
maatschappelijk middenveld voor de 
verzameling van verloren vistuig en 
zwerfvuil op zee;

Or. en

Amendement 805
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee;

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en het passief verzamelen van zwerfvuil 
op zee;

Or. en

Amendement 806
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
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Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee;

(a) de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee door vissers, met 
inbegrip van compensaties ten bate van 
deze vissers;

Or. es

Motivering

Om effectief te kunnen zijn, zijn voor de verzameling van afval door vissers 
vormingsactiviteiten voor de betrokkenen, systemen voor de inzameling van het afval aan 
land, communicatieactiviteiten enz. nodig die verder gaan dan compensaties ten bate van 
vissers.

Amendement 807
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) compensaties ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee;

(a) stimulansen ten bate van vissers 
voor de verzameling van verloren vistuig 
en zwerfvuil op zee;

Or. pt

Amendement 808
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil te ontvangen;

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil, evenals de ongewenste 
vangsten als bedoeld in artikel 15 van 
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Verordening (EU) nr. 1380/2013, te 
ontvangen;

Or. it

Motivering

Dankzij het amendement kunnen voorzieningen aan wal worden gefinancierd om aan de 
aanlandingsverplichting te voldoen.

Amendement 809
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil te ontvangen;

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil, evenals de ongewenste 
vangsten als bedoeld in artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, te 
ontvangen;

Or. it

Amendement 810
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil te ontvangen;

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil, evenals de ongewenste
vangsten als bedoeld in artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, te 
ontvangen;

Or. it
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Motivering

Dankzij het amendement kunnen voorzieningen aan wal worden gefinancierd om aan de 
aanlandingsverplichting te voldoen.

Amendement 811
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil te ontvangen;

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil te ontvangen en te recyclen;

Or. en

Motivering

De reikwijdte van de steunverlening moet zodanig worden uitgebreid dat deze tevens de 
ontwikkeling van efficiënte recyclingmethoden omvat voor spooknetten en ander zwerfvuil die 
uit de zee worden gehaald.

Amendement 812
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil te ontvangen;

(b) investeringen in havens om te 
zorgen voor passende voorzieningen om op 
zee verzameld verloren vistuig en 
zwerfvuil te ontvangen en op te slaan;

Or. en

Amendement 813
John Flack, Stefan Eck
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) investeringen voor 
vissersvaartuigen ter ondersteuning van 
de aanschaf en installatie van 
uitrustingen voor het verzamelen van 
verloren vistuig, het uitrusten van vistuig 
met traceerbare onderdelen, en het 
opleiden van personeel met betrekking tot 
het verzamelen van verloren vistuig;

Or. en

Amendement 814
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bescherming van vistuig en 
vangsten tegen uit hoofde van 
Richtlijn 92/43/EEG of 
Richtlijn 2009/147/EG beschermde 
zoogdieren en vogels, mits dit niet ten 
koste gaat van de selectiviteit van het 
vistuig;

Or. en

Amendement 815
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b bis) compensatie voor het gebruik van 
duurzaam tuig voor vis- en 
schelpdierenvangst;

Or. es

Motivering

Door deze toevoeging wordt het mogelijk een voorkeursbehandeling te geven aan de 
ambachtelijke visserij op meerdere soorten waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzaam 
vistuig, ten gunste van de modernisering van het vistuig en de aanhoudende bescherming van 
het mariene milieu.

Amendement 816
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) maatregelen gericht op de 
verwezenlijking en het behoud van een 
goede milieutoestand in het 
zoetwatermilieu;

Or. en

Motivering

De zoetwateraquacultuur mag niet ontbreken in het kader van milieumaatregelen en 
subsidies.

Amendement 817
João Ferreira, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de bescherming van soorten uit 
hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EG en overeenkomstig 
de op grond van artikel 8 van Richtlijn 

(f) de bescherming van soorten uit 
hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EG en overeenkomstig 
de op grond van artikel 8 van Richtlijn 
92/43/EEG vastgestelde prioritaire 
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92/43/EEG vastgestelde prioritaire 
actiekaders.

actiekaders en de bescherming van alle 
soorten die uit hoofde van de CITES 
(Overeenkomst inzake de internationale 
handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten) beschermd zijn 
en/of op de rode lijst van de IUCN 
(Internationale Unie voor behoud van de 
natuur en de natuurlijke hulpbronnen) 
staan.

Or. fr

Amendement 818
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 22 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het bouwen, installeren of 
moderniseren van vaste of verplaatsbare 
voorzieningen om de mariene flora en 
fauna te beschermen en te ontwikkelen, 
met inbegrip van de wetenschappelijke 
voorbereiding en beoordeling daarvan en, 
in het geval van ultraperifere gebieden, 
van verankerde visaantrekkende 
apparatuur ten behoeve van duurzame en 
selectieve visserij.

Or. en

Amendement 819
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de scholing van vissers ter 
vergroting van het bewustzijn over en ter 
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beperking van de effecten van de visserij 
op het mariene milieu, met name wat het 
gebruik van selectiever vistuig en 
selectievere uitrusting betreft.

Or. fr

Motivering

Het EFMZV dient scholingsmaatregelen voor vissers te financieren om de effecten van de 
visserij op het mariene milieu te beperken, met name wat het gebruik van selectiever vistuig 
en selectievere uitrusting betreft.

Amendement 820
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) regelingen voor de vergoeding van 
schade aan vangsten die wordt 
veroorzaakt door zoogdieren en vogels die 
worden beschermd op grond van 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG.

Or. it

Motivering

Dit is een herhaling van wat reeds is opgenomen in het EFMZV 2014/20 voor wat betreft de 
vergoeding van schade veroorzaakt door vogels en zeezoogdieren.

Amendement 821
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, António Marinho e 
Pinto, Fredrick Federley, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) regelingen voor de vergoeding van 
schade aan vangsten die wordt 
veroorzaakt door zoogdieren en vogels die 
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worden beschermd op grond van 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG;

Or. en

Amendement 822
Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) regelingen voor de vergoeding van 
schade aan vangsten die wordt 
veroorzaakt door zoogdieren en vogels die 
worden beschermd op grond van 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG.

Or. it

Motivering

Met het amendement wordt een maatregel heringevoerd die in het huidige EFMZV 2014-2020 
is opgenomen.

Amendement 823
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het bijdragen tot een beter beheer 
of een betere instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee.

Or. es

Motivering

Het is belangrijk de steun te handhaven die is vastgesteld in het kader van het EFMZV voor 
de periode 2014-2020 voor verrichtingen die bijdragen tot een beter beheer en een betere 
instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee, voor projecten in kusthabitats die 
belangrijk zijn voor de rijkdommen van de zee en in gebieden die belangrijk zijn voor de 
reproductie van soorten.
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Amendement 824
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) vergoeding van schade aan 
vangsten die wordt veroorzaakt door 
zoogdieren en vogels;

Or. en

Motivering

Het gebrek aan steun voor de vergoeding van schade die wordt veroorzaakt door beschermde 
zoogdieren en vogels, zal uiteindelijk leiden tot verslechtering van de toestand van de 
geëxploiteerde visbestanden in de Oostzee.

Amendement 825
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Ole Christensen, Norica Nicolai, Fredrick Federley, 
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) steun voor de preventieve jacht op 
of het beheer van overlast veroorzakende, 
in het wild levende dieren die de 
duurzame niveaus van de visbestanden in 
gevaar brengen.

Or. en

Amendement 826
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) het rechtstreeks uitzetten van vis 
als instandhoudingsmaatregel waarin bij 
een rechtshandeling van de Unie is 
voorzien;

Or. en

Motivering

Het gebrek aan steun voor het uitzetten van vis, een praktijk die een rechtstreeks positief 
effect heeft op de omvang van de bestanden, vormt een reële bedreiging voor de visbestanden.

Amendement 827
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) ondersteuning voor het 
verzamelen en beheer van gegevens over 
het voorkomen van uitheemse soorten die 
catastrofale gevolgen voor de 
biodiversiteit kunnen hebben.

Or. en

Motivering

Kennis van invasieve uitheemse soorten die in mariene wateren voorkomen, waarborgt de 
bescherming van de biodiversiteit en creëert ruimte voor het ontwikkelen van passende 
preventieve acties. Teneinde de mariene omgeving en de levende rijkdommen van de zee te 
beschermen tegen de effecten van invasieve uitheemse soorten, is het tevens van belang 
oplossingen te ondersteunen ter bestrijding van deze soorten.

Amendement 828
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. De in artikel 22, lid 2, onder a) 
en b), genoemde compensaties en 
investeringen kunnen volledig uit het 
EFMZV worden ondersteund.

Or. de

Motivering

De verzameling van verloren vistuig en zwerfvuil genereert geen ontvangsten, maar jaagt de 
vissers enkel op kosten. Vissers die op zee verloren vistuig en zwerfvuil verzamelen, moeten 
daarom volledige steun uit het EFMZV ontvangen.

Amendement 829
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 1, onder e) en f), omvat ook 
overeenkomstige acties van 
aquacultuurondernemingen en 
viskwekers.

Or. de

Amendement 830
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis

Wetenschappelijk onderzoek en 
gegevensverzameling met betrekking tot 

de invloed van trekvogels

1. Uit het EFMZV kan op basis van 
de meerjarige nationale strategische 
plannen steun worden verleend aan de 
oprichting van nationale of 
grensoverschrijdende projecten voor 
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wetenschappelijk onderzoek en 
gegevensverzameling die tot doel hebben 
een beter begrip te creëren van de invloed 
van trekvogels op de aquacultuursector en 
andere relevante visbestanden in de EU. 
De resultaten van deze projecten moeten 
in een vroegtijdig stadium worden 
gepubliceerd en aanbevelingen bevatten 
inzake beter beheer.

2. Om in aanmerking te komen voor 
steun moet een nationaal project voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
gegevensverzameling door minstens één 
op nationaal of EU-niveau erkende 
instelling zijn uitgevoerd.

3. Om in aanmerking te komen voor 
steun moet een grensoverschrijdend 
project voor wetenschappelijk onderzoek 
en gegevensverzameling door minstens 
één instelling uit minstens twee 
verschillende lidstaten zijn uitgevoerd.

Or. en

Amendement 831
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis

Vissershavens, aanlandingsplaatsen, 
afslagen en beschuttingsplaatsen

Onverminderd het bepaalde in artikel 13, 
lid 1, onder h), kan het EFMZV 
investeringen steunen ter verbetering van 
de infrastructuur van vissershavens, 
afslagen, aanlandingsplaatsen en 
beschuttingsplaatsen met het oog op de 
bevordering van de kwaliteit, controle en 
traceerbaarheid van de aangelande 
producten, de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden.
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Or. en

Motivering

Ondersteuning van de haveninfrastructuur zal bijdragen tot verbetering van de kwaliteit, 
controle en traceerbaarheid van de aangelande producten, de bescherming van het milieu, en 
de bevordering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden van de vissers. Deze actie is 
gericht op de bestaande behoeften met betrekking tot de infrastructuur van vissershavens en 
aanlandingsplaatsen.

Amendement 832
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 ter

Innovaties

1. Om innovatie in de visserij te 
stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor projecten die 
gericht zijn op de ontwikkeling of de 
invoering van nieuwe of substantieel 
verbeterde producten en apparatuur, 
nieuwe of verbeterde processen en 
technieken, nieuwe of verbeterde beheers-
en organisatiesystemen, onder meer waar 
het verwerking en afzet betreft, de 
geleidelijke afschaffing van de teruggooi 
en bijvangsten, de invoering van nieuwe 
technische of organisatorische kennis, het 
terugdringen van de milieueffecten van 
visserijactiviteiten, onder meer in de vorm 
van verbeterde vangsttechnieken en een 
betere selectiviteit van het vistuig, of het 
bewerkstelligen van een duurzamer 
gebruik van de mariene biologische 
hulpbronnen en co-existentie met 
beschermde roofdieren.

2. De uit hoofde van dit artikel 
gefinancierde concrete acties worden door 
individuele ondernemers opgezet, dan wel 
door producentenorganisaties en de 
daaraan verwante verenigingen.
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3. De resultaten van de uit hoofde 
van dit artikel gefinancierde concrete 
acties worden door de lidstaat 
bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat een deel van de negatieve verschijnselen die zich momenteel in het mariene 
ecosysteem voordoen waarschijnlijk het gevolg is van de interactie tussen visserijen en de 
mariene omgeving, is het van cruciaal belang dat er oplossingen worden gevonden om de 
negatieve effecten van visserijen op de ecosystemen terug te dringen. Een van de manieren 
waarop de negatieve effecten van visserijen op het mariene ecosysteem kunnen worden 
teruggedrongen, is door te kijken of het mogelijk is apparatuur en vistuig te gebruiken die niet 
schadelijk zijn voor de mariene omgeving.

Amendement 833
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur 
en markten

Prioriteit 2: Bevordering 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.

Amendement 834
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur 
en markten

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie

Or. es

Amendement 835
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur 
en markten

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie

Or. es

Amendement 836
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur en 
markten

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame visserij,
aquacultuur en markten

Or. fr

Amendement 837
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk III – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur en 
markten

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame visserij,
aquacultuur en markten

Or. en

Amendement 838
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 Schrappen

Aquacultuur

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Uit het EFMZV kan eveneens
steun worden verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees 
Parlement en de Raad32 en Verordening 
(EU) nr. 652/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad33.

2. De in lid 1 bedoelde steun strookt 
met de in artikel 34, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
nationale meerjarige strategische plannen 
voor de ontwikkeling van de aquacultuur.

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond 
van dit artikel mag enkel worden verleend 
via de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via 
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InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

_________________

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
mei 2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) 
nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van 
het Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking 
van de Besluiten 66/399/EEG en 
76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG 
van de Raad (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 1).

Or. es

Amendement 839
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aquacultuur Duurzame aquacultuur
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Or. en

Amendement 840
John Flack, Stefan Eck, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Uit het EFMZV kan eveneens 
steun worden verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement 
en de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

1. Uit het EFMZV wordt steun 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013. Uit het EFMZV wordt
eveneens steun verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement 
en de Raad32 en Verordening (EU) 
nr. 652/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad33.

_________________ _________________

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, 
(EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 
van het Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en 
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1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 
76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG 
van de Raad (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 841
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Uit het EFMZV kan eveneens 
steun worden verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement 
en de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Er kan ook steun worden 
verleend voor verrichtingen van de 
entiteiten die de kwaliteitslabels 
(geografische aanduidingen) beheren 
waarin wordt voorzien door Verordening 
(EU) nr. 1151/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake 
kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen. 
Uit het EFMZV kan eveneens steun 
worden verleend voor de diergezondheid 
en het dierenwelzijn in de aquacultuur 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/429 van het Europees Parlement en 
de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

_________________ _________________

32 Verordening (EU) 2016/429 van het
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
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("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

Or. es

Amendement 842
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Uit het EFMZV kan eveneens 
steun worden verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement 
en de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Uit het EFMZV kan eveneens 
steun worden verleend voor specifieke 
problemen die in de sector voorkomen ten 
gevolge van invasieve exoten, alsmede
voor de diergezondheid en het 
dierenwelzijn in de aquacultuur 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/429 van het Europees Parlement en 
de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
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652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

_________________ _________________

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

Or. nl

Motivering

In overeenstemming met de Resolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2018 over 
Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken 
en toekomstige uitdagingen (2017/2118(INI)), onder meer over de oesterboorder.

Amendement 843
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Uit het EFMZV kan eveneens 
steun worden verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement 
en de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame zeewater- en 
zoetwateraquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en voor de toename van de 
aquacultuurproductie. Uit het EFMZV 
kan eveneens steun worden verleend voor 
de diergezondheid en het dierenwelzijn in 
de aquacultuur overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad32 en 
Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad33.

_________________ _________________

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, 
(EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 
van het Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 
76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG 
van de Raad (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 1).

Or. en
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Motivering

De aquacultuursector speelt een belangrijke rol bij de waarborging van de voedselzekerheid. 
Dit moet in de verordening duidelijk naar voren komen.

Amendement 844
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Uit het EFMZV kan eveneens 
steun worden verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement 
en de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur, met inbegrip van 
gesloten systemen met recirculatie van het 
water, als bedoeld in artikel 34, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013. Uit het 
EFMZV kan eveneens steun worden 
verleend voor de diergezondheid en het 
dierenwelzijn in de aquacultuur 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/429 van het Europees Parlement en 
de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

_________________ _________________

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
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Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

Verordeningen (EG) nr. 178/2002, 
(EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 
van het Europees Parlement en de Raad, 
Richtlijn 2009/128/EG van het Europees
Parlement en de Raad en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 
76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG 
van de Raad (PB L 189 van 27.6.2014, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 845
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame aquacultuur als bedoeld in 
artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. Uit het EFMZV kan eveneens 
steun worden verleend voor de 
diergezondheid en het dierenwelzijn in de 
aquacultuur overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement 
en de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de bevordering van een 
duurzame en productiviteitsverhogende
aquacultuur als bedoeld in artikel 34, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Uit 
het EFMZV kan eveneens steun worden 
verleend voor de diergezondheid en het 
dierenwelzijn in de aquacultuur 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/429 van het Europees Parlement en 
de Raad32 en Verordening (EU) nr. 
652/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad33.

_________________ _________________

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

32 Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 
van 31.3.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 

33 Verordening (EU) nr. 652/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
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2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

2014 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het beheer van de uitgaven in 
verband met de voedselketen, 
diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede 
in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal, tot wijziging van de 
Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 
2008/90/EG van de Raad, de 
Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 
882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2009/128/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van de Besluiten 
66/399/EEG en 76/894/EEG en 
Beschikking 2009/470/EG van de Raad 
(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).

Or. de

Motivering

Voor de bevordering van de aquacultuur zijn investeringen in nieuwe en 
productiviteitsverhogende capaciteiten van cruciaal belang.

Amendement 846
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis.
a) Om het ondernemerschap in de 
aquacultuur te stimuleren, kan onder 
bepaalde voorwaarden uit het EFMZV 
steun worden verleend voor het opzetten 
van aquacultuurbedrijven door nieuwe 
aquacultuurexploitanten:

– de nieuwe exploitanten beschikken 
over adequate en gecertificeerde 
vaardigheden en kwalificaties om hun 
activiteiten uit te voeren,
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– de nieuwe exploitanten zetten voor 
het eerst een micro- of kleine 
onderneming op als bedrijfsleider van een 
dergelijke onderneming, en

– de nieuwe exploitanten dienen een 
ondernemingsplan in voor de 
ontwikkeling van hun 
aquacultuuractiviteiten en passen 
milieuvriendelijke aquacultuurtechnieken 
toe;

b) de onder a) vallende steun kan de 
vorm aannemen van forfaitaire 
toewijzingen die vóór de realisatie van het 
project worden toegekend.

Or. fr

Motivering

Aquacultuur heeft te kampen met tal van uitdagingen, waaronder die van de generatiewissel. 
Het is van belang de aantrekkelijkheid van de keten te behouden en steun te verlenen aan 
nieuwe aquacultuurexploitanten, die de initiatiefnemers van milieuvriendelijke projecten zijn.

Amendement 847
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond 
van dit artikel mag enkel worden verleend 
via de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via 
InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

Schrappen

Or. pt

Amendement 848
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Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond 
van dit artikel mag enkel worden verleend 
via de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via 
InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

Schrappen

Or. fr

Amendement 849
Sylvie Goddyn

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond 
van dit artikel mag enkel worden verleend 
via de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via 
InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

Schrappen

Or. fr

Amendement 850
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag enkel worden verleend via 
de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via 
InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

3. Het EFMZV kan steun verlenen 
voor:

(a) productieve investeringen in 
aquacultuur;
(b) stimulering van innovatie;
(c) bevordering van menselijk kapitaal 
en netwerkvorming;
(d) beheer-, verzorgings- en 
adviesdiensten voor 
aquacultuurbedrijven;
(e) vergroting van het potentieel van 
aquacultuurlocaties;
(f) aantrekken van nieuwe 
aquacultuurexploitanten die aan 
duurzame aquacultuur doen;
(g) omschakeling naar milieubeheer-
en milieu-auditregelingen en naar 
biologische aquacultuur;
(h) verlening van milieudiensten;
(i) compensatie voor de vaststelling 
van maatregelen voor de 
volksgezondheid;
(j) bevordering van maatregelen op 
het gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn;
(k) bescherming van de inkomsten 
van viskwekers door de ontwikkeling van 
een verzekering voor 
aquacultuurbestanden.

Or. es

Motivering

Bij de steun voor de ontwikkeling van aquacultuur moet rekening worden gehouden met een 
reeks maatregelen die voldoende moeten worden gesteund om de nationale meerjarige 
strategische plannen voor de ontwikkeling van de aquacultuur, waarnaar wordt verwezen in 
artikel 34, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013, ten uitvoer te kunnen leggen.
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Amendement 851
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag enkel worden verleend via 
de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag worden verleend via de in 
artikel 52 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten, via InvestEU en 
via subsidies, bij voorkeur voor kleine en 
middelgrote bedrijven, overeenkomstig 
artikel 10 van die verordening.

Or. es

Motivering

Las empresas de escala familiar y mediana tienen grandes dificultades para poder acceder a 
financiación o instrumentos financieros de gran complicidad. La propia Unión Europea 
reconoce en escaso uso de grandes inversions en acuicultura de tipo industrial, por su 
elevado coste, con lo que deberia muliplicarse el Sistema de financiación con un reparto más 
equitativo a través de subvenciones que se dirijan preferentemente a la acuicultura extensiva, 
que es la que crea mayor empleo, repartido en las zonas costeras y multiplicador en las 
economías locales de las zonas marineras, asi como un efecto de cohesion económica y social 
mayor, como sucede por ejemplo con el cultivo del mejillón en Galicia, las cetáreas, 
marisqueo, etc.

Amendement 852
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag enkel worden verleend via 
de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 

3. Steun voor duurzame productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag met name worden verleend 
via de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
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financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening, maar ook via subsidies.

Or. en

Amendement 853
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag enkel worden verleend via 
de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag worden verleend via 
subsidies en via de in artikel 52 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde financieringsinstrumenten en via 
InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

Or. en

Amendement 854
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag enkel worden verleend via 
de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag worden verleend via niet-
terugbetaalbare subsidies, de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.



PE629.604v01-00 104/181 AM\1167349NL.docx

NL

Or. en

Motivering

Waar het productieve investeringen in aquacultuur betreft, dienen we de toepassing van niet-
terugbetaalbare subsidies in stand te houden. Het mogelijk verdwijnen van niet-
terugbetaalbare subsidies zou het faillissement kunnen betekenen voor vissers en 
aquacultuurproducenten in kleine en middelgrote ondernemingen, ofwel in bijna 100 % van 
de aquacultuursector.

Amendement 855
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag enkel worden verleend via 
de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

3. Steun voor productieve 
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag worden verleend via 
subsidies en de in artikel 52 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde financieringsinstrumenten en via 
InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

Or. de

Amendement 856
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Steun voor productieve
investeringen in aquacultuur op grond van 
dit artikel mag enkel worden verleend via 
de in artikel 52 van Verordening (EU) 
XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 

3. Steun voor investeringen in 
aquacultuur op grond van dit artikel mag 
worden verleend via subsidies en via de in 
artikel 52 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
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overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

Or. en

Motivering

De aquacultuursector bestaat uit duizenden zeer kleine familiebedrijven die niet in staat zijn 
de voor de ontwikkeling van de sector essentiële acties uit te voeren. Dit amendement dient 
ter ondersteuning van iedere vorm van collectieve actie van algemeen belang ten behoeve van 
de ontwikkeling van de aquacultuursector (ofwel niet alleen voor productieve investeringen). 
Steun via subsidies mag voorts niet worden uitgesloten, aangezien kleine ondernemingen geen 
eenvoudige toegang hebben tot financieringsinstrumenten.

Amendement 857
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in lid 1 bedoelde steun kan 
betrekking hebben op:

(a) acties om een goede 
milieutoestand in het mariene milieu te 
bereiken of te behouden, als omschreven 
in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 
2008/56/EG, alsook een goede ecologische 
toestand van een 
oppervlaktewaterlichaam, als bedoeld in 
artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG;

(b) de uitvoering van krachtens artikel 
13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG 
vastgestelde ruimtelijke 
beschermingsmaatregelen;

(c) het beheer, het herstel en de 
monitoring van Natura 2000-gebieden in 
overeenstemming met de op grond van 
artikel 8 van Richtlijn 92/43/EEG 
vastgestelde prioritaire actiekaders;

(d) de bescherming van soorten uit 
hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EG en overeenkomstig 
de op grond van artikel 8 van 
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Richtlijn 92/43/EEG vastgestelde 
prioritaire actiekaders.

Or. en

Motivering

Teneinde de duurzaamheid van de aquacultuursector te waarborgen, dienen de investeringen 
te worden opgevoerd om erop toe te zien dat de effecten van de sector op het milieu zoveel 
mogelijk worden beperkt als vastgesteld in de kaderrichtlijn mariene strategie, de 
kaderrichtlijn water, de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. Om te waarborgen dat 
wetenschappelijke onderzoeksprojecten op onbevooroordeelde wijze worden uitgevoerd, 
dienen de door aquacultuurbedrijven in het kader van de wetenschappelijke projecten 
behaalde winsten bovendien in mindering te worden gebracht op de uitgaven.

Amendement 858
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt prioriteit toegekend aan 
de steun voor extensieve aquacultuur, 
zoals schelpdierenvangst en mosselteelt, 
als onderdeel van het systeem van 
duurzame extensieve aquacultuur, zowel 
op zee als op land, in het kader van de 
beroepsactiviteiten die verband houden 
met dit soort aquacultuur, met bijzondere 
aandacht voor vrouwen (vrouwelijke 
schelpdiervissers, staandwantvissers, 
medewerkers in de verwerkende industrie, 
verkopers enz.) middels een beleid voor 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen.

Or. es

Motivering

In de extensieve aquacultuursector werken overwegend vrouwen en deze activiteit stelt hen in 
veel gevallen in staat werk en gezinsleven in evenwicht te houden, een inkomen te verdienen 
en zich op professioneel gebied te ontwikkelen.
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Amendement 859
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Producenten van zee- en 
zoetwateraquacultuurproducten leveren 
belangrijke ecosysteemdiensten met 
betrekking tot de instandhouding en 
bescherming van het milieu, de natuur en 
het klimaat. De lidstaten mogen dan ook 
Uniesteun verlenen om de 
aquacultuurproducenten te compenseren 
voor inkomensverlies als gevolg van hun 
inspanningen. Dit kan plaatsvinden in de 
vorm van gebiedsgerichte betalingen 
(zeewater- en zoetwaterecologisering) of 
subsidies op basis van nauwkeurige en 
objectieve indicatoren.

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 860
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk III bis (nieuw) (Na artikel 23)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK III BIS

Prioriteit 2 bis: Bevordering van 
concurrerende en duurzame visserij, 
aquacultuur en verwerkende sectoren die 
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bijdragen tot de voedselzekerheid in de 
Unie

Or. en

Motivering

Voor meer duidelijkheid is een prioriteit voor aquacultuur toegevoegd. De titel van deze 
prioriteit moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Amendement 861
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten

Afzet van visserijproducten

Or. es

Amendement 862
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden
verleend voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader 
omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
acties die bijdragen tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
als bedoeld in artikel 35 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 en nader omschreven 
in Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook 
kan steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.
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Or. en

Motivering

In artikel 24 wordt de GVB-verordening aangehaald, met een verwijzing naar Verordening 
(EU) nr. 1379/2013 die erkende producentenorganisaties specifieke verplichtingen oplegt in 
de vorm van de verplichte voorbereiding van productie- en afzetprogramma's. De 
desbetreffende bepaling moet een specifiek voorstel voor steun bevatten, en niet een voorstel 
op basis van aannamen.

Amendement 863
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van 
visserijproducten, waardoor de 
rechtstreekse verkoop van ambachtelijke 
visserijproducten mogelijk wordt gemaakt, 
evenals de ontwikkeling van 
oorsprongsbenamingen en BGA's in 
kustgebieden van het Natura 2000-
netwerk met waterkwaliteit A, voor 
specifieke soorten als algen, 
eendenmosselen, zee-egels of 
zwaardschedes.

Or. es

Amendement 864
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
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Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten. Eveneens kan steun 
worden verleend voor verrichtingen van 
de entiteiten die de kwaliteitslabels 
(geografische aanduidingen) beheren 
waarin wordt voorzien door Verordening 
(EU) nr. 1151/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake 
kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen.

Or. es

Motivering

De bevordering van beschermde geografische aanduidingen (BGA's) moet worden 
ondersteund met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling om producenten en 
consumenten te helpen met producten van gedifferentieerde kwaliteit, die kunnen worden 
getraceerd en waarvan de verstrekte informatie gegarandeerd waarheidsgetrouw is.

Amendement 865
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 

Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
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voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader 
omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.

voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten, evenals de promotie 
van deze producten op de interne EU-
markt en in derde landen.

Or. en

Motivering

Met het oog op het bevorderen van de doelstelling gericht op een aanzienlijk hogere 
visconsumptie, kan de bevordering van producten een zeer belangrijke rol spelen.

Amendement 866
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor materiële 
investeringen en acties ter bevordering van 
de afzet, de kwaliteit en de toegevoegde 
waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Or. es
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Motivering

Voor een verbetering van de afzet en de generatie van toegevoegde waarde in de afzetketen 
zijn materiële investeringen nodig. Deze moeten ook door het EFMZV worden gesteund.

Amendement 867
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader 
omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. Ook kan 
steun worden verleend voor acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
duurzame aquacultuurproducten.

Or. en

Amendement 868
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op grond van dit artikel aan een 
producentenorganisatie verleende steun 
bedraagt jaarlijks niet meer dan 3 % van 
de gemiddelde jaarwaarde van de 
productie die de betrokken 
producentenorganisatie de voorgaande 
drie kalenderjaren heeft afgezet, of van de 
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productie die de leden van die organisatie 
gedurende dezelfde periode hebben 
afgezet. De aan een recentelijk erkende 
producentenorganisatie verleende steun 
bedraagt niet meer dan 3 % van de 
gemiddelde jaarwaarde van de productie 
die de leden van die 
producentenorganisatie de voorafgaande
drie kalenderjaren hebben afgezet.

Or. en

Amendement 869
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op grond van dit artikel aan een 
producentenorganisatie verleende steun 
bedraagt jaarlijks niet meer dan 3 % van 
de gemiddelde jaarwaarde van de 
productie die de betrokken 
producentenorganisatie of de leden ervan 
de voorgaande drie kalenderjaren hebben 
afgezet. De aan een recentelijk erkende 
producentenorganisatie verleende steun 
bedraagt niet meer dan 3 % van de 
gemiddelde jaarwaarde van de productie 
die de leden van die 
producentenorganisatie de voorafgaande 
drie kalenderjaren hebben afgezet.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is opgenomen in het huidige EFMZV (artikel 66). Het is van belang om 
gemeenschappelijke voorschriften te behouden voor de uitvoering ervan om verstoring van de 
mededinging tussen de lidstaten te voorkomen.

Amendement 870
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten

Verwerking en opslag van visserij- en 
aquacultuurproducten

Or. es

Amendement 871
John Flack, Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in de 
verwerking van visserijproducten en 
aquacultuurproducten. Die steun draagt bij 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in de 
verwerking van visserijproducten en 
aquacultuurproducten. Die steun draagt bij 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013. De 
doelstellingen en maatregelen in artikel 8 
van voornoemde verordening worden 
vermeld voor aquacultuurexploitanten en 
-producentenorganisaties kunnen ook 
worden nagestreefd en toegepast door 
verwerkers met behulp van het EFMZV.

Or. en

Motivering

In Verordening (EU) nr. 1379/2013 wordt dierenwelzijn benoemd als een 
duurzaamheidsaspect dat producentenorganisaties van aquacultuurproducten mogelijk in 
aanmerking willen nemen. Technologie voor humane slacht wordt vaak, afhankelijk van de 
soort, in verwerkingsinstallaties toegepast, en er moet duidelijk worden gemaakt dat deze 
technologie in aanmerking komt voor steun.
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Amendement 872
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in de 
verwerking van visserijproducten en 
aquacultuurproducten. Die steun draagt 
bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in de 
verwerking van visserijproducten. Die 
steun draagt bij tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
als bedoeld in artikel 35 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 en nader omschreven 
in Verordening (EU) nr. 1379/2013.

Or. es

Amendement 873
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in de 
verwerking van visserijproducten en 
aquacultuurproducten. Die steun draagt bij 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013.

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor investeringen in de 
verwerking van visserijproducten en 
aquacultuurproducten. Die steun draagt bij 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013.

Or. en
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Amendement 874
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in de 
verwerking van visserijproducten en 
aquacultuurproducten. Die steun draagt bij 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de gemeenschappelijke 
marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten, als bedoeld in 
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en nader omschreven in 
Verordening (EU) nr. 1379/2013.

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor investeringen in de 
verwerking en opslag van 
visserijproducten en aquacultuurproducten. 
Die steun draagt bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
als bedoeld in artikel 35 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 en nader omschreven 
in Verordening (EU) nr. 1379/2013.

Or. es

Amendement 875
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Duurzame extensieve aquacultuur 
zal een andere behandeling krijgen dan 
intensieve, industriële aquacultuur. 
Duurzame extensieve aquacultuur 
onderscheidt zich door haar 
duurzaamheid, zoals wordt aangetoond in 
de wetenschappelijke verslagen van de 
Europese Unie zelf.

Or. es

Amendement 876
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
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Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze steun moet ook worden 
ingezet voor het gebruik van soorten die 
momenteel geen handelswaarde 
vertegenwoordigen doordat ze niet als 
voedingsmiddel of voor andere doeleinden 
kunnen worden gebruikt.

Or. pt

Amendement 877
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via 
InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

Schrappen

Or. pt

Amendement 878
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via 

2. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de volgende investeringen 
in de verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten:
(a) investeringen die energie helpen 
besparen of de milieu-impact helpen 
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InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van 
die verordening.

reduceren, met inbegrip van 
afvalbehandeling;
(b) investeringen die gericht zijn op 
het verbeteren van de veiligheid, de 
hygiëne, de gezondheid en de 
arbeidsomstandigheden;
(c) investeringen ter ondersteuning 
van de verwerking van vangsten van 
commerciële vis die niet voor menselijke 
consumptie kan worden bestemd;
(d) investeringen met betrekking tot de 
verwerking van bijproducten van de 
voornaamste verwerkingsactiviteiten;
(e) investeringen met betrekking tot de 
verwerking van biologische 
aquacultuurproducten op grond van de 
artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 
834/2007;
(f) investeringen die de productie, 
processen, beheer- en 
organisatiesystemen verbeteren.

Or. es

Motivering

De meeste bedrijven die zich bezighouden met de verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten zijn kleine en middelgrote bedrijven die door hun beperkte omvang 
weinig capaciteit hebben om te onderhandelen met de financiële sector. Hierdoor is steun via 
financieringsinstrumenten voor hen aantrekkelijk. Derhalve lijkt het noodzakelijk deze sector 
te ondersteunen via rechtstreekse steun.

Amendement 879
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten, via InvestEU, 
en via overheidssubsidies, bij voorkeur 
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overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

voor kleine en middelgrote bedrijven, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

Or. es

Amendement 880
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt verleend via subsidies en via de in 
artikel 52 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

Or. en

Amendement 881
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt verleend via niet-terugbetaalbare 
subsidies, de in artikel 52 van Verordening 
(EU) XX/XX [verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

Or. en
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Motivering

Voor investeringen in de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten dienen we de 
toepassing van niet-terugbetaalbare subsidies in stand te houden. Het mogelijk verdwijnen 
van niet-terugbetaalbare subsidies zou verwerkingsinstallaties in de problemen brengen en de 
aanleg en inbedrijfstelling van nieuwe installaties in gevaar brengen, hetgeen niet strookt met 
de EU-doelstelling gericht op de afzet van een zo hoog mogelijk aandeel verwerkte producten.

Amendement 882
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt verleend via subsidies en de in 
artikel 52 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

Or. de

Amendement 883
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt enkel verleend via de in artikel 52 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

2. Steun op grond van dit artikel 
wordt verleend via subsidies en via de in 
artikel 52 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
financieringsinstrumenten en via InvestEU, 
overeenkomstig artikel 10 van die 
verordening.

Or. es
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Amendement 884
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De ontwikkeling van 
verwerkingsinstallaties voor visserij- en 
aquacultuurproducten kan door de 
lidstaten worden gesteund door de inzet 
van middelen uit andere 
structuurfondsen.

Or. en

Amendement 885
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis

Steun voor opslag gedurende de koude 
maanden

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend aan erkende (verenigingen van) 
producentenorganisaties van 
aquacultuurproducten die levende, voor 
menselijke consumptie bestemde 
aquacultuurproducten opslaan gedurende 
de koude maanden van het jaar, welke 
producten gedurende die maanden op de 
markt worden gebracht, indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) de opslagsteun mag niet meer 
bedragen dan de technische en financiële 
kosten van de maatregelen die vereist zijn 
voor de opslag van de betrokken 
producten;

(b) de hoeveelheden waarvoor 
opslagsteun kan worden verleend, mogen 
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niet meer bedragen dan 30 % van de 
hoeveelheden van de betrokken producten 
die jaarlijks door de (verenigingen van) 
producentenorganisaties van 
aquacultuurproducten te koop worden 
aangeboden;

(c) de jaarlijks verleende steun 
bedraagt niet meer dan 15 % van de 
gemiddelde jaarwaarde van de productie 
die door de leden van de 
producentenorganisatie zijn afgezet in de 
periode 2016-2018. Voor de toepassing 
van dit punt wordt, indien een lid van de 
producentenorganisatie in de periode van
2016 tot en met 2018 geen productie heeft 
afgezet, de gemiddelde jaarwaarde van de 
productie die dat lid in de eerste drie 
productiejaren heeft afgezet, in 
aanmerking genomen.

2. De in lid 1 bedoelde steun mag 
slechts worden verleend nadat de 
betrokken producten voor menselijke 
consumptie op de markt zijn gebracht.

3. De lidstaten bepalen het bedrag 
van de binnen hun grondgebied 
toepasselijke technische en financiële 
kosten als volgt:

(a) de technische kosten worden 
jaarlijks berekend op basis van de
rechtstreekse kosten in verband met de 
maatregelen die zijn vereist in verband 
met de opslag van de levende producten 
gedurende de koude maanden;

(b) de financiële kosten worden 
jaarlijks berekend aan de hand van de 
rentevoet die jaarlijks in elke lidstaat 
wordt vastgesteld; die technische en 
financiële kosten worden openbaar 
gemaakt.

4. De lidstaten voeren controles uit 
om na te gaan of de producten waarvoor 
opslagsteun wordt verleend, voldoen aan 
de in dit artikel vastgestelde voorwaarden. 
Met het oog op dergelijke controles 
houden de begunstigden van de 
opslagsteun een register bij van elke 



AM\1167349NL.docx 123/181 PE629.604v01-00

NL

categorie aquacultuurproducten die 
gedurende de koude maanden worden 
opgeslagen, alsook voor de hoeveelheden 
die later voor menselijke consumptie op 
de markt worden gebracht.

Or. en

Amendement 886
Norica Nicolai, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 ter

Financiële compensatie voor verliezen in 
de aquacultuursector

1. Op basis van de in artikel 25 ter, 
lid 1, genoemde resultaten en 
aanbevelingen, dient het EFMZV te 
voorzien in financiële compensatie voor 
de aquacultuursector van ten hoogste 
60 % van de totale geleden verliezen per 
aquacultuurbedrijf per jaar.

2. De financiële compensatie wordt 
berekend aan de hand van de gemiddelde 
jaarlijkse marktprijs van de soort vis 
waarvoor de compensatie is bestemd.

3. De financiële compensatie wordt 
jaarlijks verstrekt op basis van de 
jaarlijkse resultaten van de 
overeenkomstig artikel 25 ter van deze 
verordening verzamelde gegevens.

Or. en

Amendement 887
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk IV – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: Scheppen van gunstige 
voorwaarden voor een duurzame blauwe 
economie die een gezond marien milieu 
en welvarende kustgemeenschappen
bevordert

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 888
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: Bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Or. es

Amendement 889
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 

Prioriteit 3: mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 



AM\1167349NL.docx 125/181 PE629.604v01-00

NL

bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

bevorderen van welvarende kust- en 
waterfrontgemeenschappen

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 890
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: Mogelijk maken van een 
duurzame blauwe economie binnen de 
ecologische grenzen, en bevorderen van 
welvarende kustgemeenschappen

Or. en

Amendement 891
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende kust- en 
eilandgemeenschappen

Or. en

Amendement 892
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos



PE629.604v01-00 126/181 AM\1167349NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de duurzame ontwikkeling
van lokale economieën en
gemeenschappen aan de hand van vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor het scheppen van de 
gunstige voorwaarden die noodzakelijk 
zijn voor een duurzame blauwe economie 
en voor het welzijn van lokale 
gemeenschappen aan de hand van vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

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 893
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de duurzame ontwikkeling 
van lokale economieën en 
gemeenschappen aan de hand van vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor de duurzame ontwikkeling 
van lokale economieën en 
gemeenschappen aan de hand van vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen].

Or. en
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Amendement 894
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
ervoor 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.

2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
ervoor dat lokale gemeenschappen beter 
gebruikmaken van het 
ontwikkelingspotentieel in visserijzones in 
het algemeen 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.

Or. es

Motivering

Strategieën voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling moeten, naast de 
benutting van het potentieel van de activiteiten in het kader van de blauwe economie, ook de 
werkgelegenheid en een verbetering van de levensstandaard stimuleren op basis van het 
ontwikkelingspotentieel van de visserijzone.

Amendement 895
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 

2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
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ervoor 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.

ervoor dat lokale gemeenschappen 
gebruikmaken van en meer profijt halen uit 
ambachtelijke visserijactiviteiten en dat ze 
daarbij de ecologische, culturele, sociale en 
menselijke middelen versterken en het 
bewustzijn omtrent visserijproducten en 
de waarde die eraan wordt gehecht in 
dergelijke gemeenschappen vergroten.

Or. es

Amendement 896
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
ervoor 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.

2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
ervoor dat lokale gemeenschappen beter 
gebruikmaken van en meer profijt halen uit 
de kansen die een zich binnen de 
ecologische grenzen ontwikkelende
duurzame blauwe economie biedt en dat ze 
daarbij de ecologische, culturele, sociale en 
menselijke middelen benutten en 
versterken.

Or. en

Amendement 897
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
ervoor 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.

2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
ervoor 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.

Or. en

Amendement 898
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van de 
EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
bedoelde strategieën voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
ervoor 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.

2. Voor de toepassing van de 
EFMZVA-steun zorgen de in artikel 26 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
strategieën voor vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling ervoor 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.

Or. en

Amendement 899
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
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Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De strategieën zijn afgestemd op 
de kansen en behoeften die in het 
betrokken gebied zijn geconstateerd, 
alsmede op de in artikel 4 gestelde 
Unieprioriteiten voor het EFMZV. De 
strategieën zijn toegespitst op 
uiteenlopende gebieden, gaande van de 
visserij op zich tot bredere onderwerpen, 
zoals diversifiëring van visserijgebieden. 
De strategieën behelzen meer dan een 
verzameling van concrete acties of een 
aaneenschakeling van sectorale 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Er kunnen verschillende strategieën worden ingezet. De strategieën bestrijken een groter 
toepassingsgebied dan louter een verzameling van concrete acties of een combinatie van 
sectorale maatregelen. In aanvulling op strategieën voor vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling die steun uit verschillende fondsen ontvangen, maakt de toevoeging van 
deze bepaling in voorkomend geval de ontwikkeling en uitvoering mogelijk van strategieën 
voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling die uitsluitend uit het EFMZV 
worden medegefinancierd. Waar het prioriteit 3 betreft, is er gezien de regelingen in de 
ontwerpverordening gemeenschappelijke bepalingen, geen flexibiliteit mogelijk met 
betrekking tot de maatregelen. Voortzetting van deze benadering in de EFMZV-verordening 
maakt verdere ontwikkeling in de juiste richting mogelijk.

Amendement 900
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van artikel 13, 
onder h), kan de in lid 1 bedoelde steun in 
de Franse ultraperifere gebieden alleen 
voor de aanleg van nieuwe havens, 
nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe 
afslagen worden verleend indien 
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dergelijke infrastructuur tot duurzame en 
selectieve visserij bijdraagt.

Or. en

Amendement 901
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om te zorgen voor een duurzame 
blauwe economie en de valorisatie van de 
kustgebieden, moeten de op dit gebied 
uitgevoerde acties stroken met de 
strategieën voor regionale ontwikkeling.

Or. fr

Amendement 902
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten starten de regeling 
voor gezamenlijk beheer op om ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen van deze 
verordening worden gehaald, rekening
houdend met de realiteit van de lokale 
visserijen.

Or. es

Amendement 903
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De omtrent de duurzame blauwe 
economie en de valorisatie ervan in de 
kustgebieden gevoerde acties moeten 
stroken met de op regionaal niveau 
gevoerde strategieën.

Or. fr

Amendement 904
Czesław Hoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis

Steun uit de EFMZV voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling

1. De volgende concrete acties komen 
in aanmerking voor steun uit hoofde van 
artikel 26 overeenkomstig artikel 28 van 
Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke 
bepalingen]:

(a) voorbereidende steun;

(b) uitvoering van vanuit de 
gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingsstrategieën;

(c) samenwerkingsactiviteiten;

(d) operationele kosten en 
stimulering.

2. Plaatselijke actiegroepen visserij 
(Fisheries Local Action Groups of 
FLAGs) kunnen de beheersautoriteit om 
een voorschot vragen indien het 
operationeel programma in deze 
mogelijkheid voorziet. Het bedrag van de 
voorschotten mag niet meer bedragen dan 
50 % van de overheidssteun voor de 
operationele kosten en stimulering.
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Or. en

Motivering

De toevoeging van deze bepaling neemt iedere twijfel weg over de vraag welke entiteit de 
vanuit het EFMZV medegefinancierde strategieën uitvoert. Voorts zijn er aanvullende 
bepalingen nodig om een passende representativiteit van de sector te waarborgen.

Amendement 905
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mariene kennis Kennis van het mariene milieu en het 
zoetwatermilieu

Or. en

Motivering

De gegevensverzameling dient ook het zoetwatermilieu te bestrijken.

Amendement 906
João Ferreira, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor de verzameling, het beheer en het 
gebruik van gegevens ter verbetering van 
de kennis over de toestand van het mariene 
milieu met het oog op:

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor onderzoek naar het mariene 
milieu en de zeebodem, het in kaart 
brengen van de zeebodem en de typering 
van de oceanen en de zeebodem.
2. Uit het EFMZV kan ook steun 
worden verleend voor de verzameling, het 
beheer en het gebruik van gegevens ter 
verbetering van de kennis over de toestand 
van het mariene milieu met het oog op:

Or. fr
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Amendement 907
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor de verzameling, het beheer en het 
gebruik van gegevens ter verbetering van 
de kennis over de toestand van het mariene 
milieu met het oog op:

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor de verzameling, het beheer en het 
gebruik van gegevens ter verbetering van 
de kennis over de toestand van het mariene 
milieu en de (sector) recreatieve visserij
met het oog op:

Or. en

Amendement 908
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor de verzameling, het beheer en het 
gebruik van gegevens ter verbetering van 
de kennis over de toestand van het mariene 
milieu met het oog op:

Uit het EFMZV kan steun worden verleend 
voor de verzameling, het beheer, de 
analyse, de verwerking en het gebruik van 
gegevens ter verbetering van de kennis 
over de toestand van het mariene milieu 
met het oog op:

Or. en

Amendement 909
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens ter 
verbetering van de kennis over de toestand 
van het mariene milieu met het oog op:

Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens ter 
verbetering van de kennis over de toestand 
van het mariene milieu en het 
zoetwatermilieu met het oog op:

Or. en

Motivering

De gegevensverzameling dient ook het zoetwatermilieu te bestrijken.

Amendement 910
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het voldoen aan de vereisten 
inzake gegevensverzameling krachtens 
Verordening (EG) nr. 665/2008 van de 
Commissie, Besluit 2010/93/EU van de 
Commissie, Uitvoeringsbesluit 
(EU) 2016/1251 van de Commissie en 
Richtlijn (EU) 2017/1004 van het 
Europees Parlement en de Raad;

Or. en

Amendement 911
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het voldoen aan de vereisten 
inzake gegevensverzameling krachtens 
Verordening (EU) nr. 1380/2013;

Or. en
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Amendement 912
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verbetering van de kwaliteit en 
van de uitwisseling van gegevens in het 
kader van het Europees marien observatie-
en datanetwerk (EMODnet).

(c) de verbetering van de kwaliteit en 
van de uitwisseling van gegevens in het 
kader van het Europees marien observatie-
en datanetwerk (EMODnet) en van andere 
op het zoetwatermilieu gerichte 
datanetwerken.

Or. en

Motivering

De gegevensverzameling dient ook het zoetwatermilieu te bestrijken.

Amendement913
Norica Nicolai

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het vergroten van de hoeveelheid 
beschikbare betrouwbare gegevens over in 
het kader van de recreatievisserij gedane 
vangsten.

Or. en

Amendement 914
Maurice Ponga, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Alain Cadec, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk V bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK V BIS
Ultraperifere gebieden

Artikel 29 bis
Gedeeld beheerde begrotingsmiddelen

1. Voor concrete acties in de 
ultraperifere gebieden wijst elke 
betrokken lidstaat, binnen de in bijlage V 
bepaalde financiële steun van de Unie, ten 
minste de volgende bedragen toe:

(a) 114 000 000 EUR voor de Azoren 
en Madeira;

(b) 91 700 000 EUR voor de 
Canarische Eilanden;

(c) 146 500 000 EUR voor 
Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, 
Mayotte, Réunion en Sint-Maarten.

2. Elke lidstaat bepaalt het deel van 
de in lid 1 vastgestelde financiële 
middelen dat is bestemd voor de in 
artikel 29 quinquies bedoelde 
compensatie.

3. In afwijking van artikel 9, lid 8, 
van deze verordening en artikel 19, lid 2, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] en 
teneinde rekening te houden met 
veranderende omstandigheden, kunnen 
de lidstaten de lijst en hoeveelheden 
subsidiabele visserijproducten en het in 
artikel 29 quinquies bedoelde 
compensatieniveau jaarlijks bijstellen, 
mits de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
genoemde bedragen in acht worden 
genomen. Aanpassingen zijn slechts 
mogelijk voor zover ze de 
compensatieplannen van een andere regio 
van dezelfde lidstaat aanvullen. De 
lidstaat deelt de Commissie vooraf de 
aanpassingen mee.

Artikel 29 ter
Actieplan
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De betrokken lidstaten stellen, als 
onderdeel van hun programma, een 
actieplan op voor elk van hun 
ultraperifere gebieden dat de volgende 
elementen bevat:

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

(b) een beschrijving van de 
voornaamste geplande acties en de 
overeenkomstige financiële middelen, met 
inbegrip van:

i. de structurele steun voor de 
visserij- en de aquacultuursector uit 
hoofde van titel II,

ii. de in artikel 29 quinquies bedoelde 
extra kosten, met inbegrip van de door de 
betrokken lidstaat berekende extra kosten 
en de als compensatie geschatte 
steunbedragen,

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

Artikel 29 quater
Vernieuwing van de vloot voor de 

kleinschalige kustvisserij en bijbehorende 
maatregelen

1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 16 kan het EFMZV in de 
ultraperifere gebieden het volgende 
ondersteunen:

(a) de vernieuwing van de vloten voor 
de kleinschalige kustvisserij die al hun 
vangsten aanlanden in havens in de 
ultraperifere gebieden, teneinde de 
bestaanszekerheid van mensen te 
vergroten, te voldoen aan hygiënenormen 
van de Unie, de illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te bestrijden 
en het milieu op efficiëntere wijze te 
beschermen. Deze vernieuwing van de 
visserijvloot blijft binnen de grenzen van 
de toegestane capaciteitsmaxima, moet 
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beperkt worden tot de vervanging van een 
oud door een nieuw schip en maakt 
duurzame visserij en het bereiken van de 
doelstelling inzake maximale duurzame 
opbrengst (MDO) mogelijk;

(b) de gedeeltelijke renovatie van het 
structurele houten dek van een 
vissersvaartuig ouder dan veertig jaar 
wanneer dit noodzakelijk is in het kader 
van de veiligheid op zee, overeenkomstig 
objectieve technische criteria van de 
scheepsbouwkunde;

(c) de oprichting en modernisering 
van scheepswerven en loodsen voor 
scheepsbouw en reparatie die zich 
bevinden in de visserijhavens van de 
ultraperifere gebieden en waarvan de 
belangrijkste activiteit is gericht op de 
vloot voor de kleinschalige kustvisserij;

(d) het onderzoek naar de stabiliteit 
van een vaartuig voor de kleinschalige 
kustvisserij ouder dan veertig jaar 
overeenkomstig de recente technische 
criteria van de scheepsbouwkunde die van 
toepassing zijn op de nieuwbouw van 
vissersvaartuigen;

(e) het onderzoek naar de technische 
richtsnoeren voor het ontwerp van helmen 
of voortstuwingsapparatuur, met 
inachtneming van de verschillende 
soorten vaartuigen voor de kleinschalige 
kustvisserij in havens in de ultraperifere 
gebieden, die de ontwerpers helpen het 
ontwerp en de promotie van nieuwe 
constructies en de 
voortstuwingsapparatuur te optimaliseren, 
de veiligheid van de bemanning te 
verbeteren, verontreinigende of 
broeikasgassen te verminderen en de 
energie-efficiëntie van vaartuigen voor de 
kleinschalige kustvisserij te vergroten.

Artikel 29 quinquies
Compensatie van extra kosten

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

2. In overeenstemming met de 
overeenkomstig lid 7 vastgestelde criteria 
bepaalt elke betrokken lidstaat voor zijn in 
lid 1 bedoelde gebieden de lijst van de 
voor compensatie in aanmerking 
komende visserij- en 
aquacultuurproducten en de hoeveelheid 
van die producten.

3. Bij de vaststelling van de in lid 2 
bedoelde lijst en hoeveelheden nemen de 
lidstaten alle ter zake relevante factoren 
in aanmerking, met name de noodzaak 
ervoor te zorgen dat de compensatie 
verenigbaar is met de GVB-voorschriften.

4. De compensatie wordt niet 
verleend voor visserij- en 
aquacultuurproducten die:

(a) zijn gevangen door vaartuigen van 
derde landen, met uitzondering van 
vissersvaartuigen die de vlag van 
Venezuela voeren en in Uniewateren 
actief zijn, in overeenstemming met 
Besluit (EU) 2015/1565 van de Raad;

(b) zijn gevangen door 
Unievissersvaartuigen die niet in een 
haven van een van de in lid 1 bedoelde 
gebieden zijn geregistreerd;

(c) zijn ingevoerd uit derde landen.

5. Lid 4, onder b), is niet van 
toepassing indien de bestaande capaciteit 
van de verwerkingssector in het betrokken 
ultraperifere gebied de geleverde 
hoeveelheid grondstoffen overschrijdt.

6. Bij de berekening van de 
compensatie die wordt betaald aan de 
begunstigden die in lid 1 bedoelde 
activiteiten verrichten in ultraperifere 
gebieden of die een vaartuig bezitten dat
in een haven in deze gebieden is 
geregistreerd, wordt, om overcompensatie 
te voorkomen, rekening gehouden met:



AM\1167349NL.docx 141/181 PE629.604v01-00

NL

(a) voor elk visserijproduct of voor elk 
aquacultuurproduct of voor elke categorie 
producten, de extra kosten waarmee de 
specifieke beperkingen van het betrokken 
gebied gepaard gaan; en

(b) enige andere soort van 
overheidsmaatregelen die van invloed zijn 
op de hoogte van de extra kosten.

7. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen houdende
bepaling van de criteria voor de 
berekening van de extra kosten waarmee 
de specifieke beperkingen van de 
betrokken gebieden gepaard gaan.

Artikel 29 sexies
Staatssteun

1. Met betrekking tot visserij- en 
aquacultuurproducten die op de lijst in 
bijlage I bij het VWEU zijn geplaatst en 
waarop de artikelen 107, 108 en 109 
daarvan van toepassing zijn, kan de 
Commissie overeenkomstig 
artikel 108 VWEU toestaan dat in de 
ultraperifere gebieden als bedoeld in 
artikel 349 VWEU binnen de sectoren 
productie, verwerking en afzet van die 
producten bedrijfssteun wordt verleend ter 
verlichting van de beperkingen die 
specifiek zijn voor die gebieden en die het 
gevolg zijn van het isolement, het 
insulaire karakter of de ultraperifere 
ligging van die gebieden.

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering voor de uitvoering van de in 
artikel 29 quinquies bedoelde 
compensatieplannen verlenen. In dat 
geval melden de lidstaten de staatssteun 
aan de Commissie, die deze steun 
overeenkomstig deze verordening als 
onderdeel van die programma’s kan 
goedkeuren. De gemelde staatssteun 
wordt beschouwd als zijnde gemeld in de 
zin van artikel 108, lid 3, eerste volzin, 
VWEU.
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Artikel 29 septies
Evaluatie – Posei

De Commissie presenteert voor eind 2023 
een verslag over de tenuitvoerlegging van 
de bepalingen in dit hoofdstuk en dient, 
indien noodzakelijk, passende voorstellen 
in. De Commissie evalueert de 
mogelijkheid om een Programma van 
speciaal op een afgelegen en insulair 
karakter afgestemde maatregelen (Posei) 
op te stellen voor maritieme en 
visserijaangelegenheden.

Or. fr

Amendement 915
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen

Maritieme bewaking

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke 
gegevensuitwisselingsstructuur.

2. In afwijking van artikel 2 kan de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde steun 
eveneens worden verleend voor concrete 
acties die buiten het grondgebied van de 
Unie worden uitgevoerd.

Or. pt

Amendement 916
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1



AM\1167349NL.docx 143/181 PE629.604v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke 
gegevensuitwisselingsstructuur.

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor acties die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de gemeenschappelijke 
gegevensuitwisselingsstructuur.

Or. en

Amendement 917
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In overeenstemming met de 
doelstelling om ervoor te zorgen dat zeeën 
en oceanen beschermd, veilig en schoon 
zijn en duurzaam worden beheerd, draagt 
het EFMZV bij aan de verwezenlijking 
van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 
14 van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Or. es

Amendement 918
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen

Samenwerking op het gebied van 
kustwachttaken

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor door nationale autoriteiten 
uitgevoerde acties die bijdragen tot de 
Europese samenwerking inzake 
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kustwachttaken als bedoeld in artikel 53 
van Verordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad35, 
artikel 2 ter van Verordening (EU) 
2016/1625 van het Europees Parlement en 
de Raad36 en artikel 7 bis van 
Verordening 2016/1626 van het Europees 
Parlement en de Raad37.

2. De steun voor de in lid 1 bedoelde 
acties kan ook bijdragen tot de 
ontwikkeling en toepassing van een 
visserijcontrolesysteem van de Unie onder 
de in artikel 19 bepaalde voorwaarden.

3. In afwijking van artikel 2 kan de 
in lid 1 bedoelde steun eveneens worden 
verleend voor concrete acties die buiten 
het grondgebied van de Unie worden 
uitgevoerd.

_________________

35 Verordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
september 2016 betreffende de Europese 
grens- en kustwacht, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
863/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 
van de Raad en Besluit 2005/267/EG van 
de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).

36 Verordening (EU) 2016/1625 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
september 2016 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot 
oprichting van een Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid (PB L 251 van 
16.9.2016, blz. 77).

37 Verordening (EU) 2016/1626 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
september 2016 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 768/2005 van de 
Raad tot oprichting van een 
Communautair Bureau voor 
visserijcontrole (PB L 251 van 16.9.2016, 
blz. 80).
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Or. pt

Amendement 919
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor door nationale autoriteiten 
uitgevoerde acties die bijdragen tot de 
Europese samenwerking inzake 
kustwachttaken als bedoeld in artikel 53 
van Verordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad35, 
artikel 2 ter van Verordening (EU) 
2016/1625 van het Europees Parlement en 
de Raad36 en artikel 7 bis van 
Verordening 2016/1626 van het Europees 
Parlement en de Raad37.

1. Uit het EFMZVA kan steun worden 
verleend voor door nationale autoriteiten 
uitgevoerde acties die bijdragen tot de 
Europese samenwerking inzake 
kustwachttaken als bedoeld in artikel 53 
van Verordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad35, 
artikel 2 ter van Verordening (EU) 
2016/1625 van het Europees Parlement en 
de Raad36 en artikel 7 bis van 
Verordening 2016/1626 van het Europees 
Parlement en de Raad37.

_________________ _________________

35 Verordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
september 2016 betreffende de Europese 
grens- en kustwacht, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
863/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 
van de Raad en Besluit 2005/267/EG van 
de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).

35 Verordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 september 2016 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht, tot 
wijziging van Verordening (EU) 2016/399 
van het Europees Parlement en de Raad en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 863/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad, Verordening (EG) 
nr. 2007/2004 van de Raad en 
Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB 
L 251 van 16.9.2016, blz. 1).

36 Verordening (EU) 2016/1625 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
september 2016 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot 
oprichting van een Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid (PB L 251 van 
16.9.2016, blz. 77).

36 Verordening (EU) 2016/1625 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 september 2016 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot 
oprichting van een Europees Agentschap 
voor maritieme veiligheid (PB L 251 van 
16.9.2016, blz. 77).

37 Verordening (EU) 2016/1626 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
september 2016 tot wijziging van 

37 Verordening (EU) 2016/1626 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 september2016 tot wijziging van 
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Verordening (EG) nr. 768/2005 van de 
Raad tot oprichting van een Communautair 
Bureau voor visserijcontrole (PB L 251 
van 16.9.2016, blz. 80).

Verordening (EG) nr. 768/2005 van de 
Raad tot oprichting van een Communautair 
Bureau voor visserijcontrole (PB L 251 
van 16.9.2016, blz. 80).

Or. en

Amendement 920
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun voor de in lid 1 bedoelde 
acties kan ook bijdragen tot de 
ontwikkeling en toepassing van een 
visserijcontrolesysteem van de Unie onder 
de in artikel 19 bepaalde voorwaarden.

2. De steun voor de in lid 1 bedoelde 
acties kan ook bijdragen tot de 
ontwikkeling en toepassing van een 
visserijcontrole- en inspectiesysteem van 
de Unie onder de in artikel 19 bepaalde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 921
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het maximale 
medefinancieringspercentage uit het 
EFMZV per steungebied is opgenomen in 
bijlage II.

Het maximale 
medefinancieringspercentage uit het 
EFMZVA per steungebied is opgenomen 
in bijlage II.

Or. en

Amendement 922
Norbert Erdős
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten passen op de totale 
subsidiabele uitgaven voor de concrete 
actie een maximale steunintensiteit van 
50 % toe.

1. De lidstaten passen op de totale 
subsidiabele uitgaven voor de concrete 
actie een maximale steunintensiteit van 
75 % toe, met uitzondering van 
investeringen in innovatie waarvoor een 
steunintensiteit van 100 % wordt 
toegepast.

Or. en

Motivering

Productieve investeringen vergen momenteel een zelfvoorzienendheid van 50 % voor 
aquacultuurproducenten die uitsluitend binnen kleine en middelgrote bedrijven actief zijn, een 
percentage dat te hoog ligt, als gevolg waarvan aquacultuurproducenten niet aan 
ontwikkeling toekomen, hetgeen wel wenselijk is. De steunintensiteit voor investeringen moet 
derhalve tot 75 % worden verhoogd, en in het geval van investeringen voor innovatie, zelfs tot 
100 %.

Amendement 923
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten passen op de totale 
subsidiabele uitgaven voor de concrete 
actie een maximale steunintensiteit van 
50 % toe.

1. De lidstaten passen op de totale 
subsidiabele uitgaven voor de concrete 
actie een maximale steunintensiteit van 
75 % toe.

Or. en

Amendement 924
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten passen op de totale 
subsidiabele uitgaven voor de concrete 
actie een maximale steunintensiteit van 
50 % toe.

1. De lidstaten passen op de totale 
subsidiabele uitgaven voor de concrete 
actie een maximale steunintensiteit van 
50 % toe, behalve voor regio's die 
financiering uit het cohesiebeleid 
ontvangen (waar het bbp per hoofd van de
bevolking onder het EU-gemiddelde ligt), 
in welk geval de steunintensiteit 80 % kan 
bedragen.

Or. pt

Amendement 925
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis

Maritiem beleid en ontwikkeling van een 
duurzame blauwe economie

Het EFMZV verleent steun voor de 
tenuitvoerlegging van een integraal 
maritiem beleid en de groei van de blauwe 
economie door middel van de 
ontwikkeling van regionale platforms 
voor de financiering van innovatieve 
projecten.

Or. es

Amendement 926
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
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Maritiem beleid en ontwikkeling van een 
duurzame blauwe economie

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de uitvoering van het geïntegreerd 
maritiem beleid en de groei van de blauwe 
economie middels de ontwikkeling van 
regionale platformen voor de financiering 
van innovatieve projecten.

Or. fr

Amendement 927
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 90, lid 4, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie de betalingstermijn 
onderbreken voor de hele 
betalingsaanvraag of voor een deel ervan in 
geval van aanwijzingen van niet-naleving 
door een lidstaat van de GVB-
voorschriften, indien die niet-naleving van 
invloed kan zijn op de in een 
betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 
betaling is ingediend.

1. Overeenkomstig artikel 90, lid 4, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie de betalingstermijn 
onderbreken voor de hele 
betalingsaanvraag of voor een deel ervan in 
geval van aanwijzingen van niet-naleving 
door een lidstaat van de GVB-
voorschriften of de desbetreffende EU-
milieuwetgeving, indien die niet-naleving 
van invloed kan zijn op de in een 
betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 
betaling is ingediend.

Or. en

Amendement 928
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 90, lid 4, 
van Verordening (EU) XX/XX
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie de betalingstermijn 
onderbreken voor de hele 
betalingsaanvraag of voor een deel ervan in 
geval van aanwijzingen van niet-naleving 
door een lidstaat van de GVB-
voorschriften, indien die niet-naleving van 
invloed kan zijn op de in een 
betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 
betaling is ingediend.

1. Overeenkomstig artikel 90, lid 4, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie de betalingstermijn 
onderbreken voor de hele 
betalingsaanvraag of voor een deel ervan in 
geval van aanwijzingen die duiden op niet-
naleving door een lidstaat van de GVB-
voorschriften, indien die niet-naleving van 
invloed kan zijn op de in een 
betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 
betaling is ingediend.

Or. es

Amendement 929
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 91, lid 3, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen tot gehele of gedeeltelijke 
schorsing van de tussentijdse betalingen in 
verband met het programma in geval van 
ernstige niet-naleving door een lidstaat van 
de GVB-voorschriften, indien die ernstige 
niet-naleving van invloed kan zijn op de in 
een betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 
betaling is ingediend.

1. Overeenkomstig artikel 91, lid 3, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] kan de 
Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen tot gehele of gedeeltelijke 
schorsing van de tussentijdse betalingen in 
verband met het programma in geval van 
ernstige niet-naleving door een lidstaat van 
de GVB-voorschriften of de 
desbetreffende EU-milieuwetgeving, 
indien die ernstige niet-naleving van 
invloed kan zijn op de in een 
betalingsaanvraag opgenomen uitgaven 
waarvoor een aanvraag tot tussentijdse 
betaling is ingediend.

Or. en
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Amendement 930
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geval van financiële correcties 
als bedoeld in lid 1, bepalen de lidstaten 
het bedrag van de correctie, dat evenredig 
moet zijn met de aard, de ernst, de duur en 
de eventuele herhaling van de inbreuk of 
het strafbaar feit, en met het belang van 
de EFMZV-bijdrage voor de economische 
activiteit van de begunstigde.

2. In geval van financiële correcties 
als bedoeld in lid 1, bepalen de lidstaten 
het bedrag van de correctie, dat evenredig 
moet zijn met de aard, de ernst, de duur en 
de eventuele herhaling van de inbreuk of 
het strafbaar feit, en met het belang van 
de EFMZVA-bijdrage voor de 
economische activiteit van de begunstigde.

Or. en

Amendement 931
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in een betalingsaanvraag 
opgenomen uitgaven worden beïnvloed 
door ernstige gevallen van niet-naleving 
van de GVB- voorschriften door de 
lidstaat, die hebben geleid tot schorsing 
van betaling op grond van artikel 34 en de 
betrokken lidstaat nog steeds niet aantoont 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
zijn genomen om te garanderen dat de 
geldende regels in de toekomst zullen 
worden nageleefd en gehandhaafd.

(b) de in een betalingsaanvraag 
opgenomen uitgaven worden beïnvloed 
door ernstige gevallen van niet-naleving 
van de GVB-voorschriften of de 
desbetreffende EU-milieuwetgeving door 
de lidstaat, die hebben geleid tot schorsing 
van betaling op grond van artikel 34 en de 
betrokken lidstaat nog steeds niet aantoont 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
zijn genomen om te garanderen dat de 
geldende regels in de toekomst zullen 
worden nageleefd en gehandhaafd.

Or. en



PE629.604v01-00 152/181 AM\1167349NL.docx

NL

Amendement 932
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het bepalen van het bedrag van 
een correctie houdt de Commissie rekening 
met de aard, de ernst, de duur en het zich al 
dan niet herhalen van de ernstige vorm van 
niet-naleving van de GVB-voorschriften 
door de lidstaat of de begunstigde en met 
het belang van de EFMZV-bijdrage voor 
de economische activiteit van de betrokken 
begunstigde.

2. Bij het bepalen van het bedrag van 
een correctie houdt de Commissie rekening 
met de aard, de ernst, de duur en het zich al 
dan niet herhalen van de ernstige vorm van 
niet-naleving van de GVB-voorschriften of 
de desbetreffende EU-milieuwetgeving
door de lidstaat of de begunstigde en met 
het belang van de EFMZV-bijdrage voor 
de economische activiteit van de betrokken 
begunstigde.

Or. en

Amendement 933
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het bepalen van het bedrag van 
een correctie houdt de Commissie rekening 
met de aard, de ernst, de duur en het zich al 
dan niet herhalen van de ernstige vorm van 
niet-naleving van de GVB-voorschriften 
door de lidstaat of de begunstigde en met 
het belang van de EFMZV-bijdrage voor 
de economische activiteit van de betrokken 
begunstigde.

2. Bij het bepalen van het bedrag van 
een correctie houdt de Commissie rekening 
met de aard, de ernst, de duur en het zich al 
dan niet herhalen van de ernstige vorm van 
niet-naleving van de GVB-voorschriften 
door de lidstaat of de begunstigde en met 
het belang van de EFMZVA-bijdrage voor 
de economische activiteit van de betrokken 
begunstigde.

Or. en

Amendement 934
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het bedrag van de 
uitgaven die in verband staan met de niet-
naleving van de GVB-voorschriften door 
de lidstaat, niet precies kan worden 
bepaald, past de Commissie een forfaitaire 
of een geëxtrapoleerde financiële correctie 
toe overeenkomstig lid 4.

3. Wanneer het bedrag van de 
uitgaven die in verband staan met de niet-
naleving van de GVB-voorschriften of de 
desbetreffende EU-milieuwetgeving door 
de lidstaat, niet precies kan worden 
bepaald, past de Commissie een forfaitaire 
of een geëxtrapoleerde financiële correctie 
toe overeenkomstig lid 4.

Or. en

Amendement 935
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indicatoren voor de verslaglegging 
over de door het EFMZV geboekte 
vooruitgang bij het verwezenlijken van de 
in artikel 4 bedoelde prioriteiten zijn 
opgenomen in bijlage I.

1. Indicatoren voor de verslaglegging 
over de door het EFMZVA geboekte 
vooruitgang bij het verwezenlijken van de 
in artikel 4 bedoelde prioriteiten zijn 
opgenomen in bijlage I.

Or. en

Amendement 936
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om een doeltreffende beoordeling 
van de voortgang van het EFMZV bij de 
verwezenlijking van de prioriteiten ervan te 
waarborgen, is de Commissie bevoegd 

2. Om een doeltreffende beoordeling 
van de voortgang van het EFMZVA bij de 
verwezenlijking van de prioriteiten ervan te 
waarborgen, is de Commissie bevoegd
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overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I om indien nodig de 
indicatoren te herzien of aan te vullen en 
om deze verordening aan te vullen met 
bepalingen inzake de vaststelling van een 
monitoring- en evaluatiekader.

overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I om indien nodig de 
indicatoren te herzien of aan te vullen en 
om deze verordening aan te vullen met 
bepalingen inzake de vaststelling van een 
monitoring- en evaluatiekader.

Or. en

Amendement 937
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijks prestatieverslag Tweejaarlijks prestatieverslag

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 
verslaglegging is wel haalbaar en daarmee wordt de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid 
van de verslagen gewaarborgd.

Amendement 938
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 36, lid 6, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] dient elke 
lidstaat bij de Commissie uiterlijk één 
maand voor de jaarlijkse
evaluatievergadering een jaarlijks

1. Overeenkomstig artikel 36, lid 6, 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] dient elke 
lidstaat bij de Commissie iedere twee jaar
uiterlijk één maand voor de halfjaarlijkse
evaluatievergadering een prestatieverslag 
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prestatieverslag in. Het eerste verslag 
wordt in 2023 ingediend en het laatste in 
2029.

in. Het eerste verslag wordt in 2023 
ingediend, vervolgens één in 2025 en 2027
en het laatste in 2029.

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 
verslaglegging is wel haalbaar en daarmee wordt de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid 
van de verslagen gewaarborgd.

Amendement 939
Norbert Erdős

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in lid 1 bedoelde verslag wordt 
besproken tijdens de jaarlijkse
evaluatievergadering overeenkomstig 
artikel 36 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen].

3. Het in lid 1 bedoelde verslag wordt 
besproken tijdens de halfjaarlijkse
evaluatievergadering overeenkomstig 
artikel 36 van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen].

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 
verslaglegging is wel haalbaar en daarmee wordt de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid 
van de verslagen gewaarborgd.

Amendement 940
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Iedere lidstaat brengt het in lid 1 
bedoelde verslag uit in zowel de 
oorspronkelijke taal als in één van de 
werktalen van de Europese Commissie.

Or. en

Motivering

De prestatieverslagen van de lidstaten inzake de uitvoering van de EFMZV-verordening voor 
de periode na 2020 moeten standaard op de website van de Europese Commissie worden 
gepubliceerd overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Aarhus inzake 
transparantie en de participatie van het maatschappelijk middenveld in het 
besluitvormingsproces.

Amendement 941
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het in lid 1 bedoelde 
prestatieverslag moet standaard op de 
website van de Europese Commissie 
worden gepubliceerd.

Or. en

Motivering

De EFMZV-verordening voor de periode na 2020 moet de lidstaten en de Europese 
Commissie verplichten voorbeelden te verzamelen van beste praktijken met betrekking tot 
concrete acties, en deze op hun eigen website te publiceren teneinde deze beste praktijken te 
vergemakkelijken en te bevorderen.

Amendement 942
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Iedere lidstaat en de 
Commissie publiceren op hun respectieve 
websites verslagen inzake beste 
praktijken.

Or. en

Motivering

De EFMZV-verordening voor de periode na 2020 moet de lidstaten en de Europese 
Commissie verplichten voorbeelden te verzamelen van beste praktijken met betrekking tot 
concrete acties, en deze op hun eigen website te publiceren teneinde deze beste praktijken te 
vergemakkelijken en te bevorderen.

Amendement 943
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast houdende 
voorschriften voor de indiening van het in 
lid 1 bedoelde verslag. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 53, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

4. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast houdende 
voorschriften voor de indiening van het in 
lid 1 bedoelde verslag. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 53, lid 2, bedoelde 
beheersprocedure.

Or. en

Motivering

Aangelegenheden die binnen de uitvoerende bevoegdheden van de Commissie vallen, zoals 
formele vereisten en de inhoudelijke specificaties met betrekking tot de prestatieverslagen van 
de lidstaten, zijn dusdanig belangrijk dat zij zinvol optreden van de lidstaten vereisen. De 
raadplegingsprocedure voorziet niet in een dergelijk optreden, als gevolg waarvan de door 
het beheerscomité toegepaste procedure vereist is.

Amendement 944
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
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Artikel 38 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie publiceert alle 
relevante documenten die betrekking 
hebben op de vaststelling van de in lid 7 
bedoelde uitvoeringshandelingen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de transparantie moet de EFMZV-verordening voor de periode na 2020 
voorzien in de publicatie op de website van de Europese Commissie van alle relevante 
documenten die betrekking hebben op de uitvoering van de verordening.

Amendement 945
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de uitvoering van het GVB aan de hand 
van:

Uit het EFMZVA wordt steun verleend 
voor de uitvoering van het GVB aan de 
hand van:

Or. en

Amendement 946
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het zoveel mogelijk betrekken van 
de middelen van het programma voor 
onderzoek en innovatie in het kader van 
Horizon Europa ter ondersteuning en 
stimulering van onderzoeks-, 
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ontwikkelings- en innovatieactiviteiten in 
de visserij- en aquacultuursector;

Or. en

Motivering

Het wetgevingsvoorstel gaat gepaard met een ernstige tekortkoming in die zin dat het er niet 
toe leidt dat de aquacultuursector een groter aandeel van de onderzoeks- en 
ontwikkelingsmiddelen van de EU toegewezen krijgt. Dit voorstel dient dan ook te worden 
vervangen. In plaats hiervan dienen de middelen in het kader van het toekomstige programma 
voor onderzoek en innovatie in het kader van Horizon Europa zoveel mogelijk beschikbaar 
worden gesteld ten behoeve van vissers en aquacultuurproducenten.

Amendement 947
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uit het EFMZV wordt steun 
verleend voor de bevordering van schone 
en gezonde zeeën, onder meer via acties ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
Richtlijn 2008/56/EG en acties met het oog 
op het bereiken van een goede 
milieutoestand uit hoofde van artikel 2, 
lid 5, onder j), van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013, en voor de uitvoering van 
de Europese strategie voor kunststoffen in 
een circulaire economie.

1. Uit het EFMZVA wordt steun 
verleend voor de bevordering van schone 
en gezonde zeeën, onder meer via acties ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
Richtlijn 2008/56/EG en acties met het oog 
op het bereiken van een goede 
milieutoestand uit hoofde van artikel 2, 
lid 5, onder j), van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013, en voor de uitvoering van 
de Europese strategie voor kunststoffen in 
een circulaire economie.

Or. en

Amendement 948
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur 
en markten

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie

Or. es

Amendement 949
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame aquacultuur en 
markten

Prioriteit 2: Bijdragen tot de 
voedselzekerheid in de Unie door 
concurrerende en duurzame visserij,
aquacultuur en markten

Or. en

Amendement 950
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
activiteiten die de Commissie 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening 
(EU) nr. 1379/2013 verricht op het gebied 
van de ontwikkeling en de verspreiding 
van informatie over de markt met 
betrekking tot visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
activiteiten die de Commissie 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening 
(EU) nr. 1379/2013 verricht op het gebied 
van de ontwikkeling en de verspreiding 
van informatie over de markt met 
betrekking tot visserij- en 
aquacultuurproducten. Uit het EFMZV 
wordt eveneens steun verleend voor de 
bevordering van de kwaliteitslabels 
waarin wordt voorzien door Verordening 
(EU) nr. 1151/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake 
kwaliteitsregelingen voor 
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landbouwproducten en levensmiddelen 
met betrekking tot producten van de zee.

Or. es

Amendement 951
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
activiteiten die de Commissie 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening 
(EU) nr. 1379/2013 verricht op het gebied 
van de ontwikkeling en de verspreiding 
van informatie over de markt met 
betrekking tot visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZVA wordt steun verleend 
voor activiteiten die de Commissie 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening 
(EU) nr. 1379/2013 verricht op het gebied 
van de ontwikkeling en de verspreiding 
van informatie over de markt met 
betrekking tot visserij- en 
aquacultuurproducten.

Or. en

Amendement 952
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
activiteiten die de Commissie 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening 
(EU) nr. 1379/2013 verricht op het gebied 
van de ontwikkeling en de verspreiding 
van informatie over de markt met 
betrekking tot visserij- en 
aquacultuurproducten.

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
activiteiten die de Commissie 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening 
(EU) nr. 1379/2013 verricht op het gebied 
van de ontwikkeling en de verspreiding 
van informatie over de markt met 
betrekking tot visserijproducten.

Or. es
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Amendement 953
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: Scheppen van de juiste 
voorwaarden voor een duurzame blauwe 
economie en bevorderen van een gezond 
marien milieu voor welvarende 
kustgemeenschappen

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 954
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een zich binnen de ecologische 
grenzen ontwikkelende duurzame blauwe 
economie en bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Or. en

Amendement 955
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: Bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Or. es

Amendement 956
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende kust- en 
waterfrontgemeenschappen;

Or. en

Amendement 957
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Titel III – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteit 3: Mogelijk maken van de groei 
van een duurzame blauwe economie en 
bevorderen van welvarende 
kustgemeenschappen

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

Or. en

Amendement 958
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maritiem beleid en ontwikkeling van een 
duurzame blauwe economie

Maritiem beleid

Or. es

Amendement 959
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maritiem beleid en ontwikkeling van een 
duurzame blauwe economie

Maritiem beleid en ontwikkeling van een 
zich binnen de ecologische grenzen 
ontwikkelende duurzame blauwe economie

Or. en

Amendement 960
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maritiem beleid en ontwikkeling van een 
duurzame blauwe economie

Maritiem beleid en ontwikkeling van een 
duurzame blauwe economie met 
betrekking tot het zee- en zoetwatermilieu

Or. en

Amendement 961
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de uitvoering van het maritiem beleid aan 
de hand van:

Uit het EFMZVA wordt steun verleend 
voor de uitvoering van het maritiem beleid 
en de ontwikkeling van een duurzame 
blauwe economie aan de hand van:

Or. en

Amendement 962
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige blauwe 
economie;

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige visserij;

Or. es

Amendement 963
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige blauwe 
economie;

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige blauwe 
economie die het welzijn van mens en 
milieu waarborgt;

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 
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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 964
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige blauwe 
economie;

(a) de bevordering van een zich binnen 
de ecologische grenzen ontwikkelende
duurzame, koolstofarme en 
klimaatbestendige blauwe economie;

Or. en

Amendement 965
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige blauwe 
economie;

(a) de bevordering van een duurzame, 
koolstofarme en klimaatbestendige blauwe 
economie met betrekking tot het zee- en 
zoetwatermilieu;

Or. en

Motivering

Ondersteuning voor de zoetwateraquacultuur mag niet ontbreken in het kader van de 
maatregelen ter bescherming van het milieu.

Amendement 966
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het herstel, de bescherming en de 
instandhouding van de diversiteit, 
productiviteit, veerkracht en intrinsieke 
waarde van de mariene systemen;

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 967
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de bevordering van verantwoorde 
consumptie en productie, schone 
technologieën, hernieuwbare energie en 
circulaire materiaalstromen;

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.
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Amendement 968
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verbetering van de overdracht en 
de toepassing van onderzoek, innovatie en 
technologie in de duurzame blauwe 
economie, met inbegrip van het Europees 
marien observatie- en datanetwerk 
(EMODnet);

(c) de verbetering van de overdracht en 
de toepassing van onderzoek, innovatie en 
technologie in de duurzame blauwe 
economie, met inbegrip van het Europees 
marien observatie- en datanetwerk 
(EMODnet), om te garanderen dat de 
technologie en de verworvenheden op het 
gebied van efficiëntie niet teniet worden 
gedaan door de groei, dat de nadruk ligt 
op duurzame economische activiteiten die 
tegemoetkomen aan de behoeften van de 
huidige en toekomstige generaties en dat 
de capaciteiten en instrumenten worden 
ontwikkeld die nodig zijn voor de transitie 
naar een circulaire economie, in 
overeenstemming met de Europese 
strategie voor kunststoffen in een 
circulaire economie;

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 969
Norbert Erdős, Barbara Matera

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(c) de verbetering van de overdracht en 
de toepassing van onderzoek, innovatie en 
technologie in de duurzame blauwe 
economie, met inbegrip van het Europees 
marien observatie- en datanetwerk 
(EMODnet);

(c) de verbetering van de overdracht en 
de toepassing van onderzoek, innovatie en 
technologie in de duurzame blauwe 
economie, met inbegrip van het Europees 
marien observatie- en datanetwerk 
(EMODnet) en van andere op het 
zoetwatermilieu gerichte datanetwerken;

Or. en

Motivering

De gegevensverzameling dient ook het zoetwatermilieu te bestrijken.

Amendement 970
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de 
duurzame blauwe economie;

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de 
visserijsector en over de effecten van 
andere bestaande economische 
activiteiten op zee, zoals zeevervoer, olie-
exploratie, mijnbouw op de zeebodem en 
toerisme, evenals een verbetering van de 
kennis over de consequenties van import 
voor de sociaaleconomische situatie van 
de lokale visserijsector;

Or. es

Amendement 971
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de 
duurzame blauwe economie;

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische en milieugegevens
over de duurzame blauwe economie;

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 972
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de
duurzame blauwe economie;

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
de versterking van de uitwisseling van 
ecologische en sociaaleconomische 
gegevens over een duurzame blauwe 
economie;

Or. en

Amendement 973
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 

(d) de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen en 
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de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de 
duurzame blauwe economie;

het zoetwatermilieu en de versterking van 
de uitwisseling van sociaaleconomische 
gegevens over de duurzame blauwe 
economie;

Or. en

Motivering

Ondersteuning voor de zoetwateraquacultuur mag niet ontbreken in het kader van de 
maatregelen ter bescherming van het milieu.

Amendement 974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de ontwikkeling van 
projectenpijplijnen en innovatieve 
financieringsinstrumenten.

Schrappen

Or. es

Amendement 975
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 bis

Investeringsbeslissingen in de blauwe 
economie

Investeringsbeslissingen in het kader van 
de duurzame blauwe economie moeten 
worden ondersteund door het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies, om 
schadelijke effecten voor het milieu te 
voorkomen, die de duurzaamheid op 
lange termijn in gevaar brengen. 
Wanneer er geen adequate informatie of 
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kennis beschikbaar is, moet het 
voorzorgsbeginsel worden toegepast, 
zowel in de publieke als in de particuliere 
sector, aangezien acties met mogelijk 
schadelijke effecten kunnen worden 
uitgevoerd.

Or. es

Motivering

Het voorzorgsbeginsel is een van de grondslagen van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, de Verklaring van Rio en andere internationale overeenkomsten en verdragen ter 
bescherming van het mariene milieu.

Amendement 976
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de bevordering van de maritieme 
beveiliging en bewaking, onder meer via 
gegevensuitwisseling, samenwerking 
tussen kustwachten en agentschappen en
bestrijding van criminele en illegale 
activiteiten op zee.

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de bevordering van de maritieme 
beveiliging en bewaking om criminele en 
illegale activiteiten op zee tegen te gaan.

Or. es

Amendement 977
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de bevordering van de maritieme 
beveiliging en bewaking, onder meer via 
gegevensuitwisseling, samenwerking 
tussen kustwachten en agentschappen en 

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de bevordering van de maritieme 
beveiliging en bewaking, onder meer via 
capaciteitsopbouw voor de nationale 
kustwachtdiensten, ondersteuning voor 
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bestrijding van criminele en illegale 
activiteiten op zee.

het verbeteren van de personele en 
materiële middelen, en het verruimen van 
de middelen voor gegevensuitwisseling, 
samenwerking tussen agentschappen en 
bestrijding van criminele en illegale 
activiteiten op zee.

Or. pt

Amendement 978
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de bevordering van de maritieme 
beveiliging en bewaking, onder meer via 
gegevensuitwisseling, samenwerking 
tussen kustwachten en agentschappen en 
bestrijding van criminele en illegale 
activiteiten op zee.

Uit het EFMZVA wordt steun verleend 
voor de bevordering van de maritieme 
beveiliging en bewaking, onder meer via 
gegevensuitwisseling, samenwerking 
tussen kustwachten en agentschappen en 
bestrijding van criminele en illegale 
activiteiten op zee.

Or. en

Amendement 979
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de uitvoering van het beleid inzake 
internationale oceaangovernance aan de 
hand van:

Uit het EFMZVA wordt steun verleend 
voor de uitvoering van het beleid inzake 
internationale oceaangovernance aan de 
hand van:

Or. en

Amendement 980
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de uitvoering van toepasselijke 
internationale overeenkomsten, 
maatregelen en instrumenten om illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde visserij
te voorkomen, tegen te gaan en te 
beëindigen;

(e) de uitvoering van toepasselijke 
internationale overeenkomsten, 
maatregelen en instrumenten om IOO-
visserij te voorkomen, tegen te gaan en te 
beëindigen, alsook maatregelen en 
instrumenten om de gevolgen voor de 
mariene omgeving te beperken, met name 
de bijvangsten van zeevogels, 
zeezoogdieren en zeeschildpadden;

Or. en

Amendement 981
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van het EFMZV kan 
financiering worden verstrekt in een van de 
vormen als vastgesteld in Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie], met 
name aanbestedingen uit hoofde van titel 
VII van die verordening en subsidies uit 
hoofde van titel VIII van die verordening. 
Ook kan financiering worden verleend in 
de vorm van financieringsinstrumenten in 
het kader van blendingverrichtingen, als 
bedoeld in artikel 47.

1. In het kader van het EFMZVA kan 
financiering worden verstrekt in een van de 
vormen als vastgesteld in Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie], met 
name aanbestedingen uit hoofde van titel 
VII van die verordening en subsidies uit 
hoofde van titel VIII van die verordening. 
Ook kan financiering worden verleend in 
de vorm van financieringsinstrumenten in 
het kader van blendingverrichtingen, als 
bedoeld in artikel 47.

Or. en

Amendement 982
Isabelle Thomas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blendingverrichtingen in het kader van het 
EFMZV vinden plaats in overeenstemming 
met Verordening (EU) XX/XX [InvestEU-
verordening] en titel X van Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie].

Blendingverrichtingen in het kader van het 
EFMZV vinden plaats in overeenstemming 
met Verordening (EU) XX/XX [InvestEU-
verordening] en titel X van Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie].
In de vier maanden na de bekendmaking 
van deze verordening in het 
Publicatieblad legt de Europese 
Commissie de lidstaten een reeks 
uitvoerige richtsnoeren voor betreffende 
de uitvoering van blendingverrichtingen 
in de nationale operationele programma's 
in het kader van het EFMZV, waarbij 
bijzondere aandacht word gevestigd op 
blendingverrichtingen op het gebied van 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

Or. fr

Amendement 983
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blendingverrichtingen in het kader van het 
EFMZV vinden plaats in overeenstemming 
met Verordening (EU) XX/XX [InvestEU-
verordening] en titel X van Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie].

Blendingverrichtingen in het kader van het 
EFMZV vinden plaats in overeenstemming 
met Verordening (EU) XX/XX [InvestEU-
verordening] en titel X van Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie]. 
Binnen vier maanden na de datum van 
publicatie van deze verordening in het 
Publicatieblad verschaft de Europese 
Commissie de lidstaten een reeks 
gedetailleerde richtsnoeren voor de 
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uitvoering van blendingverrichtingen 
binnen de nationale operatieve 
programma's van het EFMZV, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
blendingverrichtingen in het kader van 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

Or. es

Amendement 984
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blendingverrichtingen in het kader van het 
EFMZV vinden plaats in overeenstemming 
met Verordening (EU) XX/XX [InvestEU-
verordening] en titel X van Verordening 
(EU) XX/XX [verordening tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie].

Blendingverrichtingen in het kader van het 
EFMZVA vinden plaats in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
XX/XX [InvestEU-verordening] en titel X 
van Verordening (EU) XX/XX 
[verordening tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie].

Or. en

Amendement 985
Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse evaluatie van steun 
in het kader van titel III wordt uitgevoerd 
zodra voldoende informatie over de 
uitvoering beschikbaar is, doch uiterlijk 
vier jaar nadat met de uitvoering van de 
steun is begonnen.

2. De tussentijdse evaluatie van steun 
in het kader van titel III wordt uitgevoerd 
zodra voldoende informatie over de 
uitvoering beschikbaar is, doch uiterlijk 
vier jaar nadat met de uitvoering van de 
steun is begonnen. Deze evaluatie wordt 
uitgevoerd in de vorm van een verslag 
door de Commissie en biedt een 
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gedetailleerd overzicht van alle specifieke 
aspecten van de uitvoering.

Or. en

Motivering

Zoals door de Conferentie van voorzitters is benadrukt moet de tussentijdse evaluatie, en niet 
alleen de eindevaluatie, zijn gebaseerd op een verslag dat voldoende gedetailleerd is om een 
goed overzicht van de resultaten van het fonds mogelijk te maken.

Amendement 986
Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie deelt de conclusie 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

4. De Commissie deelt de 
evaluatieverslagen als bedoeld in de 
leden 2 en 3 mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s.

Or. en

Motivering

Zoals door de Conferentie van voorzitters is benadrukt moet de tussentijdse evaluatie, en niet 
alleen de eindevaluatie, zijn gebaseerd op een verslag dat voldoende gedetailleerd is om een 
goed overzicht van de resultaten van het fonds mogelijk te maken.

Amendement 987
Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In voorkomend geval kan de 
Commissie wijzigingen met betrekking tot 
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deze verordening voorstellen aan de hand 
van het in lid 2 bedoelde verslag.

Or. en

Motivering

Zoals door de Conferentie van voorzitters is benadrukt moet de tussentijdse evaluatie, en niet 
alleen de eindevaluatie, zijn gebaseerd op een verslag dat voldoende gedetailleerd is om een 
goed overzicht van de resultaten van het fonds mogelijk te maken.

Amendement 988
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het EFMZV, de acties in het kader van het 
EFMZV en de resultaten ervan. De aan het 
EFMZV toegewezen financiële middelen 
dragen tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 4 bedoelde 
prioriteiten.

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het EFMZV, de acties in het kader van het 
EFMZV en de resultaten ervan. De aan het 
EFMZVA toegewezen financiële middelen 
dragen tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 4 bedoelde 
prioriteiten.

Or. en

Amendement 989
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) elke juridische entiteit die is 
opgericht krachtens het recht van de Unie 
of elke internationale organisatie.

(b) elke juridische entiteit die is 
opgericht krachtens het recht van de Unie, 
waaronder met name beroepsorganisaties,
of elke internationale organisatie.
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Or. fr

Amendement 990
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een Comité voor het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij. Dat 
comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad38.

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een Comité voor het Europees Fonds 
voor maritieme zaken, visserij en 
aquacultuur. Dat comité is een comité in 
de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 
van het Europees Parlement en de Raad38.

_________________ _________________

38 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

38 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. en

Motivering

Het fonds moet de naam "Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur 
(EFMZVA)" krijgen. Het belang van de aquacultuur kent een geleidelijke groei in de EU en 
de rest van de wereld. Daarom verdient deze sector eenafzonderlijk hoofdstuk in zowel het 
EU-visserijbeleid als in de fondsen.

Amendement 991
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een Comité voor het Europees Fonds
voor maritieme zaken en visserij. Dat 

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een Comité voor het Europees Fonds 
voor maritieme zaken, visserij en 
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comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad38.

aquacultuur. Dat comité is een comité in 
de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 
van het Europees Parlement en de Raad38.

_________________ _________________

38 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

38 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. en

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat het EFMZV moet voorzien in steun voor de aquacultuur.

Amendement 992
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Or. en

Motivering

Aangelegenheden die binnen de uitvoerende bevoegdheden van de Commissie vallen, zoals 
formele vereisten en de inhoudelijke specificaties met betrekking tot de prestatieverslagen van 
de lidstaten, zijn dusdanig belangrijk dat zij zinvol optreden van de lidstaten vereisen. De 
raadplegingsprocedure voorziet niet in een dergelijk optreden, als gevolg waarvan de door 
het beheerscomité toegepaste procedure vereist is.

Amendement 993
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada



AM\1167349NL.docx 181/181 PE629.604v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis

Herziening Posei en de ultraperifere 
gebieden

Vóór het eind van het jaar 2023 dient de 
Commissie een verslag in inzake de 
toepassing van alle bepalingen van deze 
verordeningen, met name de bepalingen 
met betrekking tot de ultraperifere 
gebieden, met inbegrip van passende 
voorstellen. De Commissie onderzoekt de 
mogelijkheid om een Programma van 
speciaal op een afgelegen en insulair 
karakter afgestemde maatregelen (Posei) 
op te stellen voor maritieme en 
visserijaangelegenheden.

Or. en

Amendement 994
Gabriel Mato

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

NAAR LIDSTAAT EN JAAR 
UITGESPLITSTE TOTALE MIDDELEN 
VAN HET EUROPEES FONDS VOOR 
MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ 
VOOR DE PERIODE 2021-2027

NAAR LIDSTAAT EN JAAR 
UITGESPLITSTE TOTALE MIDDELEN 
VAN HET EUROPEES FONDS VOOR 
MARITIEME ZAKEN, VISSERIJ EN 
AQUACULTUUR VOOR DE PERIODE 
2021-2027

Or. en

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat het EFMZV moet voorzien in steun voor de aquacultuur.
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