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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 

(3) Verordening (EU) XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
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[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] (hierna de 
"verordening gemeenschappelijke 
bepalingen" genoemd)3 is vastgesteld met 
het oog op een betere coördinatie en op de 
harmonisatie van de uitvoering van steun 
in het kader van de fondsen in gedeeld 
beheer (hierna "de fondsen" genoemd), met 
als belangrijkste doel de beleidsuitvoering 
op een coherente wijze te vereenvoudigen. 
Die algemene bepalingen zijn van 
toepassing op het deel van het EFMZV 
onder gedeeld beheer. Met de verschillende 
fondsen, die alle op dezelfde wijze worden 
beheerd, worden complementaire 
doelstellingen nagestreefd. Bijgevolg zijn 
in Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
een reeks gemeenschappelijke algemene 
doelstellingen bepaald, evenals algemene 
beginselen zoals partnerschap en meerlagig 
bestuur. Die verordening bevat ook de 
gemeenschappelijke elementen van 
strategische planning en programmering, 
waaronder bepalingen inzake de met elke 
lidstaat te sluiten 
partnerschapsovereenkomst, en beschrijft 
een gemeenschappelijke benadering voor 
de prestatiegerichtheid van de fondsen. De 
verordening bevat bepalingen inzake 
randvoorwaarden, evaluatie van de 
prestaties en regelingen voor monitoring, 
verslaglegging en evaluatie. Ook zijn 
gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld 
over de subsidiabiliteitsregels en zijn 
bijzondere regelingen omschreven voor 
financieringsinstrumenten, het gebruik van 
InvestEU, vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling en financieel beheer. 
Sommige beheers- en controleregelingen 
zijn ook gemeenschappelijk voor alle 
fondsen. De complementariteit tussen de 
fondsen, met inbegrip van het EFMZV, en 
andere programma's van de Unie moet 
worden beschreven in de 
partnerschapsovereenkomst 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 

[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen] (hierna de 
"verordening gemeenschappelijke 
bepalingen" genoemd)3 is vastgesteld met 
het oog op een betere coördinatie en op de 
harmonisatie van de uitvoering van steun 
in het kader van de fondsen in gedeeld 
beheer (hierna "de fondsen" genoemd), met 
als belangrijkste doel de beleidsuitvoering 
op een coherente wijze te vereenvoudigen. 
Die algemene bepalingen zijn van 
toepassing op het deel van het EFMZV 
onder gedeeld beheer. Met de verschillende 
fondsen, die alle op dezelfde wijze worden 
beheerd, worden complementaire 
doelstellingen nagestreefd. Bijgevolg zijn 
in Verordening (EU) XX/XX [verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen] 
een reeks gemeenschappelijke algemene 
doelstellingen bepaald, evenals algemene 
beginselen zoals partnerschap en meerlagig 
bestuur. Die verordening bevat ook de 
gemeenschappelijke elementen van 
strategische planning en programmering, 
waaronder bepalingen inzake de met elke 
lidstaat te sluiten 
partnerschapsovereenkomst, en beschrijft 
een gemeenschappelijke benadering voor 
de prestatiegerichtheid van de fondsen. De 
verordening bevat bepalingen inzake 
randvoorwaarden, evaluatie van de 
prestaties en regelingen voor monitoring, 
verslaglegging en evaluatie. Ook zijn 
gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld 
over de subsidiabiliteitsregels en zijn 
bijzondere regelingen omschreven voor 
financieringsinstrumenten, vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
en financieel beheer. Sommige beheers- en 
controleregelingen zijn ook 
gemeenschappelijk voor alle fondsen. De 
complementariteit tussen de fondsen, met 
inbegrip van het EFMZV, en andere 
programma's van de Unie moet worden 
beschreven in de 
partnerschapsovereenkomst 
overeenkomstig Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
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gemeenschappelijke bepalingen]. gemeenschappelijke bepalingen].

_________________ _________________

3 PB C […] van […], blz. […]. 3 PB C […] van […], blz. […].

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het kader van direct beheer moet 
het EFMZV synergieën en 
complementariteit met andere fondsen en 
programma's van de Unie ontwikkelen. 
Ook moet financiering mogelijk zijn in de 
vorm van financieringsinstrumenten in 
het kader van blendingverrichtingen die
worden uitgevoerd in overeenstemming 
met Verordening (EU) XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
[InvestEU-verordening]5.

(5) In het kader van direct beheer moet 
het EFMZV synergieën en 
complementariteit met andere fondsen en 
programma's van de Unie ontwikkelen.

__________________ __________________

5 PB C […] van […], blz. […]. 5 PB C […] van […], blz. […].

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) In het in Verordening (EU) 
XX/XX6 vastgestelde meerjarig financieel 
kader is bepaald dat de begroting van de 
Unie het visserijbeleid en het maritiem 
beleid moet blijven ondersteunen. De 
EFMZV-begroting moet ten minste op 
hetzelfde niveau worden gehandhaafd als 
tijdens de periode 2014-2020. De 
EFMZV-middelen moeten worden 
verdeeld tussen gedeeld, direct en indirect 
beheer. Met het oog op stabiliteit, met 
name met betrekking tot de 
verwezenlijking van de GVB-
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oog op stabiliteit, met name met betrekking 
tot de verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen, moet de afbakening van de 
nationale toewijzingen onder gedeeld 
beheer voor de programmeringsperiode 
2021-2027 worden gebaseerd op de 
EFMZV-verdeling van de periode 2014-
2020. Er moeten specifieke bedragen 
worden bestemd voor de ultraperifere 
gebieden, voor controle en handhaving en 
voor de verzameling en verwerking van 
gegevens voor visserijbeheer en 
wetenschappelijke doeleinden, terwijl de 
bedragen voor definitieve stopzetting en 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten moeten worden 
geplafonneerd.

doelstellingen, moet de afbakening van de 
nationale toewijzingen onder gedeeld 
beheer voor de programmeringsperiode 
2021-2027 worden gebaseerd op de 
EFMZV-verdeling van de periode 2014-
2020. Er moeten specifieke bedragen 
worden bestemd voor de ultraperifere 
gebieden, voor controle en handhaving en 
voor de verzameling en verwerking van 
gegevens voor visserijbeheer en 
wetenschappelijke doeleinden, terwijl de 
bedragen voor definitieve stopzetting en 
buitengewone stopzetting van 
visserijactiviteiten moeten worden 
geplafonneerd.

__________________ __________________

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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Europese maritieme sector biedt 
meer dan 5 miljoen banen, die bijna 500 
miljard EUR per jaar opleveren, en dat 
aantal zou nog sterk kunnen stijgen. De 
output van de wereldwijde 
oceaaneconomie wordt momenteel op 1,3 
biljoen EUR geraamd en dat bedrag kan 
tegen 2030 meer dan verdubbelen. De 
noodzaak om te voldoen aan de CO2-
emissiedoelstellingen, de 
hulpbronnenefficiëntie te verhogen en de 
ecologische voetafdruk van de blauwe 
economie te verkleinen, is een belangrijke 
aanzet geweest voor innovatie in andere 
sectoren, zoals de uitrusting van 
zeeschepen, de scheepsbouw, 
oceaanobservatie, de baggerij, de 
bescherming van kustgebieden en de 
mariene bouw. De investeringen in de 
maritieme economie worden gefinancierd 

(9) De Europese maritieme sector biedt 
meer dan 5 miljoen banen, die bijna 500 
miljard EUR per jaar opleveren, en dat 
aantal zou nog sterk kunnen stijgen. De 
output van de wereldwijde 
oceaaneconomie wordt momenteel op 1,3 
biljoen EUR geraamd en dat bedrag kan 
tegen 2030 meer dan verdubbelen. De 
noodzaak om te voldoen aan de CO2-
emissiedoelstellingen van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs vereist 
dat ten minste 30% van de EU-begroting 
voor maatregelen ter bestrijding van de 
klimaatverandering moet worden 
gebruikt. Het is ook noodzakelijk om de 
hulpbronnenefficiëntie te verhogen en de 
ecologische voetafdruk van de blauwe 
economie te verkleinen, hetgeen een 
belangrijke aanzet is geweest en moet 
blijven voor innovatie in andere sectoren, 
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uit de structuurfondsen van de Unie, in het 
bijzonder het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
EFMZV. Nieuwe investeringsinstrumenten 
zoals InvestEU moeten worden aangewend 
om het groeipotentieel van de sector waar 
te maken.

zoals de uitrusting van zeeschepen, de 
scheepsbouw, oceaanobservatie, de 
baggerij, de bescherming van kustgebieden 
en de mariene bouw. De investeringen in 
de maritieme economie worden 
gefinancierd uit de structuurfondsen van de 
Unie, in het bijzonder het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
EFMZV. Nieuwe investeringsinstrumenten 
zoals InvestEU kunnen worden 
aangewend om het groeipotentieel van de 
sector waar te maken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

investeringen en compensaties ten bate van 
de vissersvloot de strikte voorwaarde 
worden verbonden dat ze stroken met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het EFMZV moet ook 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
andere 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) van de Verenigde Naties. Deze 
verordening legt de nadruk op de 
volgende doelstellingen:

a) SDG 1 – Geen armoede: het EFMZV 
draagt bij aan de verbetering van de 
levensomstandigheden van de meest 
kwetsbare kustgemeenschappen, met 
name die welke afhankelijk zijn van één 
visbestand dat wordt bedreigd door 
overbevissing, klimaatverandering en 
milieuproblemen;

b) SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn: 
het EFMZV draagt bij aan de bestrijding 
van de vervuiling van kustwateren, die 
verantwoordelijk is voor endemische 
ziekten, en ziet toe op de goede kwaliteit 
van levensmiddelen afkomstig uit visserij 
en aquacultuur;

c) SDG 7 – Betaalbare en duurzame 
energie: door de financiering van de 
blauwe economie steunt het EFMZV de 
inzet van mariene hernieuwbare 
energiebronnen en zorgt het ervoor dat 
deze ontwikkeling consistent is met de 
bescherming van het mariene milieu en 
het behoud van visbestanden;

d) SDG 8 – Waardig werk en economische 
groei: het EFMZV draagt bij aan de 
ontwikkeling van de blauwe economie als 
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factor van economische groei. Het ziet er 
ook op toe dat de economische groei een 
bron van waardig werk is voor de 
kustgemeenschappen. Bovendien draagt 
het EFMZV bij aan de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden van vissers;

e) SDG 12 – Verantwoorde productie en 
consumptie: het EFMZV draagt bij aan 
het rationeel gebruik van natuurlijke 
rijkdommen en beperkt de verspilling van 
natuurlijke hulpbronnen en 
energiebronnen;

f) SDG 13 – Klimaatactie: het EFMZV 
besteedt 30 % van zijn begroting aan de 
bestrijding van de klimaatverandering.

g) SDG.14 –  Behoud en duurzaam 
gebruik van oceanen, zeeën en mariene 
rijkdommen voor een duurzame 
ontwikkeling.

Motivering

De Europese Unie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de mondiale agenda 
voor 2030 en heeft toegezegd een grote bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van haar 
17 doelstellingen (Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's van 22 november 2016 –
COM (2016)739).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De laatste jaren heeft het GVB 
grote vooruitgang geboekt bij het 
terugbrengen van de visbestanden naar een 
gezond niveau, bij het vergroten van de 
winstgevendheid van de visserijsector van 
de Unie en bij de instandhouding van 
mariene ecosystemen. Er is echter nog heel 
wat werk voor de boeg om de 
sociaaleconomische en ecologische 
doelstellingen van het GVB te bereiken. 
Daarom moet de steun na 2020 worden 

(17) De laatste jaren heeft het GVB 
grote vooruitgang geboekt bij het 
terugbrengen van de visbestanden naar een 
gezond niveau, bij het vergroten van de 
winstgevendheid van de visserijsector van 
de Unie en bij de instandhouding van 
mariene ecosystemen. Er is echter nog heel 
wat werk voor de boeg om de 
sociaaleconomische en ecologische 
doelstellingen van het GVB te bereiken. 
Daarom moet de steun na 2020 worden 
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voortgezet, met name in zeegebieden waar 
de vooruitgang trager verloopt.

voortgezet, met name in zeegebieden waar 
de vooruitgang trager verloopt, met name 
in de meest geïsoleerde gebieden, zoals de 
ultraperifere gebieden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De aanlandingsverplichting is een 
van de grootste uitdagingen van het GVB. 
Ze heeft voor de sector geleid tot 
aanzienlijke veranderingen in de 
visserijpraktijken, die soms gepaard gingen 
met hoge kosten. Daarom moet het 
mogelijk zijn uit het EFMZV steun te
verlenen, en wel met een hogere 
steunintensiteit dan die welke voor andere 
concrete acties geldt, voor innovatie en 
investeringen die bijdragen tot de 
uitvoering van de aanlandingsverplichting, 
zoals investeringen in selectief vistuig, in 
de verbetering van de haveninfrastructuur 
en in de afzet van ongewenste vangsten. Er 
moet tevens een maximale steunintensiteit 

(21) De aanlandingsverplichting is een 
van de grootste uitdagingen van het GVB. 
Ze heeft voor de sector geleid tot 
aanzienlijke veranderingen in de 
visserijpraktijken, die soms gepaard gingen 
met hoge kosten. Daarom moet het 
mogelijk zijn uit het EFMZV steun te 
verlenen, en wel met een hogere 
steunintensiteit dan die welke voor andere 
concrete acties geldt, voor innovatie en 
investeringen die bijdragen tot de 
uitvoering van de aanlandingsverplichting, 
zoals investeringen in selectief vistuig, in 
de verbetering van de haveninfrastructuur 
en in de vermindering en de afzet van 
ongewenste vangsten. Er moet tevens een 
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van 100 % worden gehanteerd voor het 
ontwerp, de ontwikkeling, de monitoring, 
de evaluatie en het beheer van transparante 
systemen voor de uitwisseling van 
vangstmogelijkheden tussen lidstaten om 
het door de aanlandingsverplichting 
ontstane "knelsoorteffect" te matigen.

maximale steunintensiteit van 100 % 
worden gehanteerd voor het ontwerp, de 
ontwikkeling, de monitoring, de evaluatie 
en het beheer van transparante systemen 
voor de uitwisseling van 
vangstmogelijkheden tussen lidstaten om 
het door de aanlandingsverplichting 
ontstane "knelsoorteffect" te matigen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Uit het EFMZV moet steun kunnen 
worden verleend voor innovatie en 
investeringen in de situatie aan boord van 
vissersvaartuigen met het oog op de 
verbetering van gezondheids-, veiligheids-
en arbeidsomstandigheden, van de energie-
efficiëntie en van de kwaliteit van de 
vangsten. Die steun mag echter geen 
vergroting van de vangstcapaciteit of van 
het vermogen om vis op te sporen tot 
gevolg hebben. Voorts mag hij niet worden 
verleend met als enig doel de naleving van 
verplichtingen die krachtens het recht van 
de Unie of nationaal recht gelden. In de 
structuur zonder prescriptieve maatregelen 
moet het aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere 
subsidiabiliteitsregels voor deze 
investeringen te bepalen. Wat de 
gezondheids-, veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden aan boord van 
vissersvaartuigen betreft, dient een hogere 
steunintensiteit dan die welke voor andere 
concrete acties geldt, te worden toegestaan.

(22) Uit het EFMZV moet steun kunnen 
worden verleend voor innovatie en 
investeringen in de situatie aan boord van 
vissersvaartuigen met het oog op de 
verbetering van gezondheids-, veiligheids-
en arbeidsomstandigheden, de 
milieubescherming, van de energie-
efficiëntie en van de kwaliteit van de 
vangsten. Die steun mag echter geen 
vergroting van de vangstcapaciteit of van 
het vermogen om vis op te sporen tot 
gevolg hebben. Voorts mag hij niet worden 
verleend met als enig doel de naleving van 
verplichtingen die krachtens het recht van 
de Unie of nationaal recht gelden. In de 
structuur zonder prescriptieve maatregelen 
moet het aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere 
subsidiabiliteitsregels voor deze 
investeringen te bepalen. Wat de 
gezondheids-, veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden aan boord van 
vissersvaartuigen betreft, dient een hogere 
steunintensiteit dan die welke voor andere 
concrete acties geldt, te worden toegestaan.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het succes van het GVB hangt af 
van de beschikbaarheid van 
wetenschappelijk advies ten behoeve van 
het visserijbeheer en dus van de 
beschikbaarheid van visserijgegevens. 
Gezien de moeilijkheden en kosten 
waarmee het verzamelen van betrouwbare 
en volledige gegevens gepaard gaat, moet 
steun worden verleend voor de 
inspanningen van de lidstaten om gegevens 
te verzamelen en te verwerken
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1004 van het Europees 
Parlement en de Raad (hierna de 
"verordening betreffende het kader voor 
gegevensverzameling" genoemd)9 en om 
bij te dragen aan het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies. Deze steun moet 
synergieën mogelijk maken met het 
verzamelen en verwerken van andere 
soorten mariene gegevens.

(24) Het succes van het GVB hangt af 
van de beschikbaarheid van 
wetenschappelijk advies ten behoeve van 
het visserijbeheer en dus van de 
beschikbaarheid van visserijgegevens. 
Gezien de moeilijkheden en kosten 
waarmee het verzamelen van betrouwbare 
en volledige gegevens gepaard gaat, moet 
steun worden verleend voor de 
inspanningen van de lidstaten om gegevens 
te verzamelen, te verwerken en uit te 
wisselen overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1004 van het Europees 
Parlement en de Raad (hierna de 
"verordening betreffende het kader voor 
gegevensverzameling" genoemd) 9 en om 
bij te dragen aan het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies. Deze steun moet 
synergieën mogelijk maken met het 
verzamelen, verwerken en uitwisselen van 
andere soorten mariene gegevens.

_________________ _________________

9 Verordening (EU) 2017/1004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 betreffende de instelling van een 
Uniekader voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens in de 
visserijsector en voor de ondersteuning van 
wetenschappelijk advies over het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 199/2008 van de Raad (PB L 157 van 
20.6.2017, blz. 1).

9 Verordening (EU) 2017/1004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 betreffende de instelling van een 
Uniekader voor de verzameling, het beheer 
en het gebruik van gegevens in de 
visserijsector en voor de ondersteuning van 
wetenschappelijk advies over het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 199/2008 van de Raad (PB L 157 van 
20.6.2017, blz. 1).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Gezien de moeilijkheden om de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB te bereiken, moet uit het EFMZV 
steun kunnen worden verleend voor acties 

(26) Gezien de moeilijkheden om de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
GVB te bereiken, moet uit het EFMZV 
steun kunnen worden verleend voor acties 
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voor het beheer van de visserijen en de 
vissersvloten. In dat verband blijft steun 
voor aanpassing van de vloot soms 
noodzakelijk voor bepaalde 
vlootsegmenten en zeegebieden. Die steun 
moet strikt gericht zijn op de 
instandhouding en duurzame exploitatie 
van de biologische rijkdommen van de zee 
en op het bereiken van een evenwicht 
tussen de vangstcapaciteit en de 
beschikbare vangstmogelijkheden. Daarom 
moet uit het EFMZV steun kunnen worden 
verleend voor de definitieve stopzetting 
van visserijactiviteiten in de 
vlootsegmenten waar de vangstcapaciteit 
niet in evenwicht is met de beschikbare 
vangstmogelijkheden. Die steun moet een 
instrument zijn van de actieplannen voor 
de aanpassing van vlootsegmenten met 
geconstateerde structurele overcapaciteit, 
zoals bedoeld in artikel 22, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, en moet 
worden gerealiseerd hetzij via de sloop van 
een vissersvaartuig hetzij via de 
buitenbedrijfstelling ervan en de 
aanpassing ervan met het oog op andere 
activiteiten. Indien die aanpassing zou 
leiden tot een verhoogde druk van de 
recreatievisserij op het mariene 
ecosysteem, mag de steun enkel worden 
verleend als deze in overeenstemming is 
met het GVB en met de doelstellingen van 
de desbetreffende meerjarenplannen. Om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
structurele aanpassing van de vloot en de 
instandhoudingsdoelstellingen moet de 
steun voor de definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten strikt gebonden zijn aan 
de verwezenlijking van resultaten. Daarom 
mag deze uitsluitend via financiering die 
geen verband houdt met kosten, zoals 
bedoeld in Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen], worden 
geïmplementeerd. In het kader van dat 
mechanisme vergoedt de Commissie de 
lidstaten voor de definitieve stopzetting 
van visserijactiviteiten niet op basis van de 
werkelijke kosten, maar op basis van de 

voor het beheer van de visserijen en de 
vissersvloten. In dat verband blijft steun 
voor aanpassing van de vloot soms 
noodzakelijk voor bepaalde 
vlootsegmenten en zeegebieden. Die steun 
moet strikt gericht zijn op de 
instandhouding en duurzame exploitatie 
van de biologische rijkdommen van de zee 
en op het bereiken van een evenwicht 
tussen de vangstcapaciteit en de 
beschikbare visbestanden. Daarom moet 
uit het EFMZV steun kunnen worden 
verleend voor de definitieve stopzetting 
van visserijactiviteiten in de 
vlootsegmenten waar de vangstcapaciteit 
niet in evenwicht is met de beschikbare 
visbestanden. Die steun moet een 
instrument zijn van de actieplannen voor 
de aanpassing van vlootsegmenten met 
geconstateerde structurele overcapaciteit, 
zoals bedoeld in artikel 22, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, en moet 
worden gerealiseerd hetzij via de sloop van 
een vissersvaartuig hetzij via de 
buitenbedrijfstelling ervan en de 
aanpassing ervan met het oog op andere 
activiteiten. Indien die aanpassing zou 
leiden tot een verhoogde druk van de 
recreatievisserij op het mariene 
ecosysteem, mag de steun enkel worden 
verleend als deze in overeenstemming is 
met het GVB en met de doelstellingen van 
de desbetreffende meerjarenplannen. Om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
structurele aanpassing van de vloot en de 
instandhoudingsdoelstellingen moet de 
steun voor de definitieve stopzetting van 
visserijactiviteiten strikt gebonden zijn aan 
de verwezenlijking van resultaten. Daarom 
mag deze uitsluitend via financiering die 
geen verband houdt met kosten, zoals 
bedoeld in Verordening (EU) XX/XX 
[verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen], worden 
geïmplementeerd. In het kader van dat 
mechanisme vergoedt de Commissie de 
lidstaten voor de definitieve stopzetting 
van visserijactiviteiten niet op basis van de 
werkelijke kosten, maar op basis van de 
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naleving van de voorwaarden en het 
bereiken van resultaten. Daartoe moet de 
Commissie in een gedelegeerde handeling 
die voorwaarden vaststellen, die betrekking 
moeten hebben op de verwezenlijking van 
de instandhoudingsdoelstellingen van 
het GVB.

naleving van de voorwaarden en het 
bereiken van resultaten. Daartoe moet de 
Commissie in een gedelegeerde handeling 
die voorwaarden vaststellen, die betrekking 
moeten hebben op de verwezenlijking van 
de instandhoudingsdoelstellingen van 
het GVB.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

30 % van de gemiddelde jaarlijkse omzet 
van het betrokken bedrijf bedragen. Bij de 
voorwaarden voor de verlening van die 
steun moet rekening worden gehouden met 
de specifieke kenmerken van de aalvisserij.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Een verwaarloosd industrieterrein of verlaten kleine dorpen kunnen een infrastructuur 
hebben die een milieuvriendelijk baken kan worden voor bedrijven die verbonden zijn met de 
visserijactiviteiten (zoals een infopunt voor toerisme, restaurants, 
havenontvangstvoorzieningen voor verloren vistuig en zwerfvuil op zee, evenals voor 
ongewenste vangsten).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Zoals uiteengezet in de mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité 
van de Regio's en de Europese 
Investeringsbank van 24 oktober 2017, 
getiteld "Een nieuw en sterker strategisch 
partnerschap met de ultraperifere gebieden 
van de EU"10, hebben de ultraperifere 
gebieden te kampen met specifieke 
problemen die verband houden met hun 
afgelegen ligging, hun topografie en het 
klimaat als bedoeld in artikel 349 van het 
Verdrag, maar beschikken ze daarnaast 
over specifieke troeven voor de 
ontwikkeling van een duurzame blauwe 
economie. Bijgevolg moet voor elk 
ultraperifeer gebied een actieplan voor de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
duurzame blauwe economie, met inbegrip 
van de duurzame exploitatie van de visserij 
en de aquacultuur, worden toegevoegd aan 
het programma van de betrokken lidstaten 
en moet een financiële toewijzing worden 
bestemd voor steun voor de uitvoering van 
die actieplannen. Ook voor een 
compensatie voor de extra kosten die 
voortvloeien uit de ligging en het insulaire 
karakter van de ultraperifere gebieden, 
moet uit het EFMZV steun kunnen worden 
verleend. Deze steun moet worden 
geplafonneerd in de vorm van een 

(29) Zoals uiteengezet in de mededeling 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité 
van de Regio's en de Europese 
Investeringsbank van 24 oktober 2017, 
getiteld "Een nieuw en sterker strategisch 
partnerschap met de ultraperifere gebieden 
van de EU"10, hebben de ultraperifere 
gebieden te kampen met specifieke 
problemen die verband houden met hun 
afgelegen ligging, hun topografie en het 
klimaat als bedoeld in artikel 349 van het 
Verdrag, maar beschikken ze daarnaast 
over specifieke troeven voor de 
ontwikkeling van een duurzame blauwe 
economie. Daarom moet het EFMZV 
rekening kunnen houden met de 
specifieke beperkingen die in artikel 349 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie worden erkend. 
Bijgevolg moet ook voor elk ultraperifeer 
gebied een actieplan voor de ontwikkeling 
van de sectoren van de duurzame blauwe 
economie, met inbegrip van de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
aquacultuur, worden toegevoegd aan het 
programma van de betrokken lidstaten en 
moet een financiële toewijzing worden 
bestemd voor steun voor de uitvoering van 
die actieplannen. Ook voor een 
compensatie voor de extra kosten die 
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percentage van de totale financiële 
toewijzing. Bovendien moet in 
ultraperifere gebieden een hogere 
steunintensiteit worden toegepast dan die 
welke voor andere concrete acties geldt.

voortvloeien uit de ligging en het insulaire 
karakter van de ultraperifere gebieden, 
moet uit het EFMZV steun kunnen worden 
verleend. Deze steun moet worden 
geplafonneerd in de vorm van een 
percentage van de totale financiële 
toewijzing. Bovendien moet een hogere 
steunintensiteit en een hoger EFMZV-
financieringspercentage worden toegepast 
dan die welke momenteel voor 
ultraperifere gebieden gelden.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Gezien de resolutie van het 
Europees Parlement over de specifieke 
situatie van eilanden (2015/3014 (RSP)) 
en het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité over 
specifieke problemen van eilanden 
(1229/2011) vormen landbouw, veeteelt en 
visserij een belangrijk onderdeel van de 
insulaire lokale economie. De Europese 
insulaire regio’s gaan gebukt onder een 
gebrek aan toegankelijkheid, met name 
voor de kmo’s, en een laag niveau van 
productdifferentiatie. Zij hebben een 
strategie nodig die hen in staat stelt alle 
mogelijke synergieën tussen de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en 
andere EU-instrumenten te benutten om 
de belemmeringen van de eilanden te 
compenseren en hun economische groei, 
banencreatie en duurzame ontwikkeling 
te stimuleren. Hoewel artikel 174 VWEU 
de permanente natuurlijke en 
geografische belemmeringen erkent die 
specifiek zijn voor de situatie van de 
eilanden, moet de Commissie een 
"strategisch kader van de Unie voor de 
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eilanden" vaststellen om de instrumenten 
die een grote territoriale impact kunnen 
hebben, te verbinden.

Motivering

Er moet meer rekening worden gehouden met de bijzondere situatie van de Europese eilanden 
bij de analyse van het nieuwe kader voor het EFMZV 2021.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Met het oog op handhaving 
van de concurrentiepositie van bepaalde 
visserij- en aquacultuurproducten uit de 
ultraperifere gebieden van het Unie ten 
opzichte van die van soortgelijke 
producten uit andere gebieden van de 
Unie, heeft de Unie in 1992 maatregelen 
ingevoerd om de extra kosten die de 
visserijsector in dit verband maakt, te 
vergoeden. Deze maatregelen zijn voor de 
periode 2007-2013 vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 791/2007 en 
gehandhaafd door Verordening (EU) nr. 
508/2014, die geldt voor de periode 2014-
2020. Ter compensatie van de extra 
kosten voor de afzet van voor het vissen, 
het kweken, de verwerking en de afzet van 
bepaalde visserij- en 
aquacultuurproducten uit de ultraperifere 
gebieden van de Unie, dient deze 
steunverlening met ingang van 1 januari 
2021 te worden voortgezet, zodat de 
compensatie bijdraagt tot de 
instandhouding van de economische 
levensvatbaarheid van marktdeelnemers 
uit die gebieden.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
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Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) Met het oog op de 
verlichting van de voornoemde specifieke 
beperkingen in de ultraperifere gebieden 
en op basis van artikel 349 VWEU moet 
het mogelijk zijn om middels een 
vereenvoudigde procedure 
exploitatiesteun te verlenen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) Gezien de uiteenlopende 
afzetomstandigheden in de ultraperifere 
gebieden en de schommelingen in de 
vangsten en de visbestanden en in de 
vraag op de markten, dient het aan de 
betrokken lidstaten te worden overgelaten 
om, binnen de grenzen van de totale 
toewijzing per lidstaat, de voor 
compensatie in aanmerking komende 
visserijproducten, de respectieve 
maximumhoeveelheden en de 
compensatiebedragen vast te stellen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 quater) De lidstaten dient te 
worden toegestaan om, binnen de totale 
toewijzing per lidstaat, de lijst en de 
hoeveelheden van de betrokken 
visserijproducten en het 
compensatiebedrag te differentiëren. Ook 
dient de lidstaten te worden toegestaan 
hun compensatieplannen aan te passen 
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als veranderende omstandigheden dat 
rechtvaardigen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 quinquies) De lidstaten moeten 
het compensatiebedrag vaststellen op een 
niveau dat een passende compensatie 
mogelijk maakt van de extra kosten die 
het gevolg zijn van de bijzondere 
beperkingen van de ultraperifere 
gebieden. Om overcompensatie te 
voorkomen dient het bedrag in 
verhouding te staan tot de te compenseren 
extra kosten. Daartoe moet ook rekening 
worden gehouden met andere soorten
overheidsmaatregelen die van invloed zijn 
op de hoogte van de extra kosten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In het kader van gedeeld beheer 
moet uit het EFMZV steun kunnen 
worden verleend voor de bescherming en 
het herstel van de biodiversiteit en de 
ecosystemen van de zee en de kust. 
Daartoe moet steun beschikbaar zijn ter 
compensatie van de verzameling door 
vissers van verloren vistuig en zwerfvuil 
op zee, en voor investeringen in havens om 
te zorgen voor passende voorzieningen om 
verloren vistuig en zwerfvuil te ontvangen. 
Ook moet steun beschikbaar zijn voor 
acties om een goede milieutoestand in het 
mariene milieu te bereiken of te behouden, 
als omschreven in Richtlijn 2008/56/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 

(30) In het kader van gedeeld beheer 
moet 25 % van het EFMZV worden 
gebruikt als steun voor de bescherming en 
het herstel van de biodiversiteit en de 
ecosystemen van de zee en de kust. 
Daartoe moet steun beschikbaar zijn ter 
compensatie van de verzameling door 
vissers van verloren vistuig en zwerfvuil 
op zee, en voor investeringen in havens om 
te zorgen voor passende voorzieningen om 
verloren vistuig en zwerfvuil te ontvangen. 
Ook moet steun beschikbaar zijn voor 
acties om een goede milieutoestand in het 
mariene milieu te bereiken of te behouden, 
als omschreven in Richtlijn 2008/56/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
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(hierna de "kaderrichtlijn mariene 
strategie" genoemd)11, voor de uitvoering 
van de krachtens die richtlijn vastgestelde 
ruimtelijke beschermingsmaatregelen en, 
overeenkomstig de op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad (hierna de 
"habitatrichtlijn" genoemd)12 vastgestelde 
prioritaire actiekaders, voor het beheer, het 
herstel en de monitoring van Natura 2000-
gebieden en de bescherming van soorten 
uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EC van het Europees
Parlement en de Raad (hierna de 
"vogelrichtlijn" genoemd)13. In het kader 
van direct beheer moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor de bevordering 
van schone en gezonde zeeën en voor de 
uitvoering van de Europese strategie voor 
kunststoffen in een circulaire economie, 
die is uiteengezet in de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
16 januari 201614, in samenhang met de 
doelstelling van het bereiken of behouden 
van een goede milieutoestand in het 
mariene milieu.

(hierna de "kaderrichtlijn mariene 
strategie" genoemd)11, voor de uitvoering
van de krachtens die richtlijn vastgestelde 
ruimtelijke beschermingsmaatregelen en, 
overeenkomstig de op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad (hierna de 
"habitatrichtlijn" genoemd)12 vastgestelde 
prioritaire actiekaders, voor het beheer, het 
herstel en de monitoring van Natura 2000-
gebieden en de bescherming van soorten 
uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG en 
Richtlijn 2009/147/EC van het Europees 
Parlement en de Raad (hierna de 
"vogelrichtlijn" genoemd)13. In het kader 
van direct beheer moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor de bevordering 
van schone en gezonde zeeën en voor de 
uitvoering van de Europese strategie voor 
kunststoffen in een circulaire economie, 
die is uiteengezet in de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 
16 januari 201614, in samenhang met de 
doelstelling van het bereiken of behouden 
van een goede milieutoestand in het 
mariene milieu.

__________________ __________________

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

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

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

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

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

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

COM(2018) 28. COM(2018) 28.

Amendement 24
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Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) Het moet mogelijk zijn uit het 
EFMZV steun te verlenen voor de 
bevordering en de duurzame ontwikkeling 
van de aquacultuur, met inbegrip van de 
zoetwateraquacultuur, ten bate van de teelt 
van waterdieren en -planten voor de 
productie van voedingsmiddelen en andere 
grondstoffen. In sommige lidstaten worden 
nog steeds complexe administratieve 
procedures toegepast, wat bijvoorbeeld tot 
uiting komt in een moeilijke toegang tot 
ruimte en omslachtige 
vergunningsprocedures. Dat maakt het 
voor de sector moeilijk om het imago en 
het concurrentievermogen van gekweekte 
producten te verbeteren. De steun moet in 
overeenstemming zijn met de meerjarige 
nationale strategische plannen voor de 
aquacultuur, die worden opgesteld 
overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1380/2013. Met 
name steun voor ecologische 
duurzaamheid, productieve investeringen, 
innovatie, verwerving van 
beroepsvaardigheden, verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en compenserende 
maatregelen die voorzien in essentiële 
land- en natuurbeheerdiensten, moet in 
aanmerking komen. Acties op het gebied 
van volksgezondheid, 
verzekeringsregelingen voor 
aquacultuurbestanden en acties op het 
gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn moeten eveneens in 
aanmerking komen voor steun. Deze 
complexe en omslachtige procedures 
moeten worden onderzocht en 
vereenvoudigd, onverminderd alle 
normen die voor dergelijke bedrijven 
gelden.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De verwerkende industrie speelt 
een rol in de beschikbaarheid en de 
kwaliteit van visserij- en 
aquacultuurproducten. Uit het EFMZV 
moet steun kunnen worden verleend voor 
gerichte investeringen in deze sector, mits 
deze bijdragen tot de verwezenlijking van 
de GMO-doelstellingen. Die steun mag 
enkel via financieringsinstrumenten en 
via InvestEU worden verleend en niet via 
subsidies.

(34) De verwerkende industrie speelt 
een rol in de beschikbaarheid en de 
kwaliteit van visserij- en 
aquacultuurproducten. Uit het EFMZV 
moet steun kunnen worden verleend voor 
gerichte investeringen in deze sector, mits 
deze bijdragen tot de verwezenlijking van 
de GMO-doelstellingen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Er zijn ondersteunende 
maatregelen nodig ter facilitering van de 
sociale dialoog en voor het gebruik van 
het EFMVZ om te helpen voor de 
maritieme en de visserijsector 
gekwalificeerde werknemers op te leiden. 
Het belang van modernisering van de 
maritieme en de visserijsector en de rol 
die innovatie daarin speelt, vraagt om een 
herbeoordeling van de financiële 
toewijzingen voor beroepsopleiding in het 
kader van het EFMZV.

Motivering

Het amendement herinnert aan de paragrafen 25 en 27 van het PECH-advies 2017/2052 
(INI), met name de noodzaak om in het kader van het EFMZV middelen specifiek toe te wijzen 
aan de opleiding van huidige en nieuwe werknemers in de sectoren, zonder beperking van de 
leeftijd maar met het specifieke doel om de economische en ecologische duurzaamheid van de 
visserijactiviteiten te verbeteren.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 ter) Ook investeringen in 
menselijk kapitaal zijn onmisbaar om het 
concurrentievermogen en de economische 
prestaties van de visserij- en de maritieme 
sector te verbeteren. Hiertoe moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
adviesdiensten, samenwerking tussen 
wetenschappers en vissers, 
beroepsopleiding, een leven lang leren, 
met als doel kennisverspreiding te 
verbeteren, de algehele prestaties en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers te verbeteren en de 
sociale dialoog te bevorderen. Bij wijze 
van erkenning van hun rol in de 
vissersgemeenschappen moet, onder 
bepaalde voorwaarden, ook aan 
echtgenoten en levenspartners van 
zelfstandige vissers steun worden verleend 
voor beroepsopleiding, een leven lang 
leren, kennisverspreiding en 
netwerkactiviteiten die aan hun 
professionele ontwikkeling bijdragen.

Motivering

Overneming van overweging 31 van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de bevordering van menselijk kapitaal. 
Met name voor kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van visserijactiviteiten, is het van het 
grootste belang dat de integratie van nieuwe geschoolde werknemers kan worden bevorderd.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) In het kader van direct en indirect 
beheer moet het EFMZV de nadruk leggen 
op de randvoorwaarden voor een duurzame 
blauwe economie door de bevordering van 
een geïntegreerde governance en 
geïntegreerd beheer van het maritiem 
beleid, de verbetering van de overdracht en 

(38) In het kader van direct en indirect 
beheer moet het EFMZV de nadruk leggen 
op de randvoorwaarden voor een duurzame 
blauwe economie door de bevordering van 
een geïntegreerde governance en 
geïntegreerd beheer van het maritiem 
beleid, de verbetering van de overdracht en 



AD\1172852NL.docx 27/68 PE628.643v02-00

NL

de toepassing van onderzoek, innovatie en 
technologie in de duurzame blauwe 
economie, de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de oceanen, 
de versterking van de uitwisseling van 
sociaaleconomische gegevens over de 
duurzame blauwe economie, de 
bevordering van een koolstofarme en 
klimaatbestendige duurzame blauwe 
economie en de ontwikkeling van 
projectenpijplijnen en innovatieve 
financieringsinstrumenten. Op al deze 
gebieden moet de nodige aandacht worden 
gegeven aan de specifieke situatie van de 
ultraperifere gebieden.

de toepassing van onderzoek, innovatie en 
technologie in de duurzame blauwe 
economie, de verbetering van maritieme 
vaardigheden en kennis over de zee en 
oceanen, de versterking van de uitwisseling 
van sociaaleconomische gegevens over de 
duurzame blauwe economie, de 
bevordering van een koolstofarme en 
klimaatbestendige duurzame blauwe 
economie en de ontwikkeling van 
projectenpijplijnen en innovatieve 
financieringsinstrumenten. Op al deze 
gebieden moet de nodige aandacht worden 
gegeven aan de specifieke situatie van de 
ultraperifere gebieden.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De doelstellingen en acties 
van het EFMZV moeten in 
overeenstemming zijn met internationale 
en regionale initiatieven van de Unie voor 
de governance van de zeeën, zoals de 
Overeenkomst tot oprichting van de 
Algemene Visserijcommissie voor de 
Middellandse Zee ("de GFCM-
overeenkomst"). Deze overeenkomst 
voorziet in een adequaat kader voor 
multilaterale samenwerking ter 
bevordering van de ontwikkeling, de 
instandhouding, het rationele beheer en 
het optimale gebruik van levende mariene 
hulpbronnen in de Middellandse Zee en 
de Zwarte Zee op een als duurzaam 
beschouwd niveau met een laag risico van 
instorting van die bestanden.

Motivering

Het amendement houdt rekening met het huidige voorstel van de Commissie dat beoogt een 
aantal door de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) tijdens haar 
jaarlijkse zittingen van 2015, 2016 en 2017 goedgekeurde maatregelen in EU-wetgeving om 
te zetten.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

_________________ _________________

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

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

Amendement 32

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

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

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

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) bijdragen tot de voedselzekerheid in 
de Unie door een milieuvriendelijke 
aquacultuur en duurzame en 
maatschappelijke verantwoorde markten, 
rekening houdend met 
milieubeschermingscriteria;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) mogelijk maken van de groei van een 
duurzame blauwe economie en bevorderen 
van de instandhouding en de welvaart van
kustgemeenschappen, met name van 
ultraperifere gebieden, terdege rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
aspecten en met volledige inachtneming van 
de doelstellingen inzake economische, 
sociale en territoriale cohesie;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) versterken van de internationale 
oceaangovernance en tot stand brengen van 
veilige, beveiligde, schone en duurzaam 
beheerde zeeën en oceanen.

(4) versterken van de internationale 
oceaangovernance en de regionale 
initiatieven van de Unie voor de governance 
van de zeeën voor de totstandbrenging van 
veilige, beveiligde, schone en duurzaam 
beheerde zeeën en oceanen. 

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Ultraperifere gebieden

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

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het EFMZV voor de periode 
2021-2027 bedragen 6 867 000 000 EUR 
in prijzen van 2018 (7 739 176 524 EUR 
in lopende prijzen). Ten minste 25 % van 
deze middelen wordt toegewezen aan 
prioriteit 1 als omschreven in artikel 4, 
eerste alinea, punt 1, van deze 
verordening.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De begroting van het eerdere fonds, evenals het aandeel dat wordt uitgetrokken in het kader 
van gedeeld en van direct beheer, moet worden behouden. De berekening neemt het advies in 
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aanmerking van de Begrotingscommissie.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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:

Schrappen

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

b) 82 000 000 EUR voor de Canarische 
Eilanden;

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

Motivering

Alle bepalingen met betrekking tot de ultraperifere gebieden worden samengevoegd in een 
nieuw hoofdstuk V bis.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Alle bepalingen met betrekking tot de ultraperifere gebieden worden samengevoegd in een 
nieuw hoofdstuk V bis.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De direct en indirect beheerde 
financiële middelen, als bedoeld in titel II, 
bedragen 773 900 000 EUR in lopende 
prijzen.

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

Motivering

De begroting van het eerdere fonds, evenals hetzelfde aandeel dat wordt uitgetrokken in het 
kader van gedeeld en van direct beheer, moet worden behouden. De berekening houdt 
rekening met het advies van de Begrotingscommissie.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorbereiding, de monitoring en 
de evaluatie van 
partnerschapsovereenkomsten inzake 
duurzame visserij en de deelname van de 
Unie in regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

b) de voorbereiding, de monitoring en 
de evaluatie van de deelname van de Unie 
in regionale organisaties voor 
visserijbeheer;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) waar van toepassing, de in lid 4
bedoelde actieplannen voor de ultraperifere 
gebieden.

c) waar van toepassing, de in 
artikel 29 quater bedoelde actieplannen 
voor de ultraperifere gebieden.

Motivering

Alle bepalingen met betrekking tot de ultraperifere gebieden worden samengevoegd in een 
nieuw hoofdstuk V bis.

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) waar van toepassing, het regionale 
operationele programma voor 
subnationale autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor visserij en 
maritieme zaken.

Motivering

Lidstaten in de gelegenheid stellen om regionale operationele programma's te ontwikkelen, 
waar zij dat wensen, als onderdeel van de nationale programmering voor relevante regio's op 
dit gebied, zullen slimmere uitgaven en regionale specialisatiestrategieën mogelijk maken 
binnen de EFMZV-begroting.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De betrokken lidstaten stellen, als 
onderdeel van hun programma, samen met 
de relevante autoriteiten en 
belanghebbenden van hun grondgebied, 
een actieplan op voor elk van hun regio's, 
met inbegrip van ultraperifere gebieden 
zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, dat de 
volgende elementen bevat:

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een strategie voor de duurzame 
exploitatie van de visserij en de 
ontwikkeling van de sectoren van de 
duurzame blauwe economie, terwijl 
zwerfvuil op zee wordt bestreden en vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling (CLLD) en plaatselijke 
actiegroepen voor de visserij (FLAG's) 
worden bevorderd;

Motivering

De vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD) en plaatselijke actiegroepen 
voor de visserij (FLAG's) moeten een prioriteit blijven en meer middelen worden toegekend, 
aangezien ze lokale visserijgemeenschappen in staat stellen uitdagingen op lokaal niveau aan 
te pakken en lokale problemen het hoofd te bieden door een beroep te doen op de kennis van 
lokale actoren.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie ontwikkelt voor elk 
zeegebied een analyse van de 

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

gemeenschappelijke sterke en zwakke 
punten van het gebied met betrekking tot 
de verwezenlijking van de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
GVB-doelstellingen. In deze analyse wordt 
rekening gehouden met de bestaande 
zeegebiedstrategieën en macroregionale 
strategieën.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Nationale bepalingen voor 
overheidsfinanciering die verder reiken dan 
de bepalingen van deze verordening voor 
de in lid 2 bedoelde betalingen, worden op 
basis van lid 1 als één geheel beoordeeld.

3. Nationale bepalingen voor 
overheidsfinanciering die verder reiken dan 
de bepalingen van deze verordening voor 
de in lid 2 bedoelde betalingen, worden op 
basis van lid 1 als één geheel beoordeeld, 
tenzij in deze verordening anders is 
bepaald.

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) de aanleg van nieuwe havens, 
nieuwe aanlandingsplaatsen of nieuwe 
afslagen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald;

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) visserij met bodemtrawls op meer 
dan 200 meter diepte of elke andere 
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activiteit die het mariene en 
kustecosysteem duurzaam vernietigt.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

1. Steun op grond van dit hoofdstuk 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
milieu-, economische, maatschappelijke en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van het 
GVB, als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, en 
bevordert de sociale dialoog tussen de 
partijen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) vergemakkelijking van de toegang 
tot krediet en tot verzekerings- en 
financieringsinstrumenten, zonder de 
noodzaak van subsidies uit te sluiten;

Motivering

Er worden bijkomende onderdelen toegevoegd die van fundamenteel belang worden geacht 
voor de ontwikkeling van de kleinschalige kustvisserij.

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de administratieve lasten voor 
kleinschalige kustvissers te verminderen, 
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houdt het actieplan rekening met de 
mogelijkheid van een enkel 
vereenvoudigd 
verzamelaanvraagformulier voor 
EFMZV-maatregelen of het bestaan van 
een enkel vereenvoudigd formulier op 
regionaal of nationaal niveau.

Motivering

Anders dan de visserijondernemingen zijn kleinschalige vissers meestal personen die niet 
over de nodige administratieve capaciteit beschikken om aan hun administratieve 
verplichtingen tijdig te voldoen. Een vereenvoudigd verzamelaanvraagformulier zal hun 
kansen op toegang tot financiering aanzienlijk vergroten.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een jonge visser die 
bij indiening van de aanvraag nog geen 40 
jaar is en ten minste vijf jaar als visser 
heeft gewerkt of voldoende 
beroepskwalificatie heeft verworven;

a) de eerste aankoop van een 
vissersvaartuig door een jonge visser die 
bij indiening van de aanvraag nog geen 40 
jaar is en ten minste drie jaar als visser 
heeft gewerkt of voldoende 
beroepskwalificatie heeft verworven;

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) nieuwe milieuvriendelijke en 
energie-efficiënte infrastructuren, zoals 
nieuwe afslagen of 
havenontvangstvoorzieningen;

Motivering

Nieuwe duurzame infrastructuren kunnen een milieuvriendelijk baken worden voor bedrijven 
die verbonden zijn met de visserijactiviteiten (zoals een infopunt voor toerisme, restaurants, 
havenontvangstvoorzieningen voor verloren vistuig en zwerfvuil op zee, evenals voor 
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ongewenste vangsten).

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) ter verbetering van hun 
ecologische duurzaamheid en energie-
efficiëntie, de milieuvriendelijke renovatie 
en restauratie van oude gebouwen en 
infrastructuren, aangezien de activiteit 
rechtstreeks verband houdt met de 
visserijactiviteit.

Motivering

Een verwaarloosd industrieterrein of verlaten kleine dorpen kunnen een infrastructuur 
hebben die een milieuvriendelijk baken kan worden voor bedrijven die verbonden zijn met de 
visserijactiviteiten (zoals een infopunt voor toerisme, restaurants,
havenontvangstvoorzieningen voor verloren vistuig en zwerfvuil op zee, evenals voor 
ongewenste vangsten).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn tussen 
5 en 30 jaar oud.

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen zijn 
uitgerust voor visserij op zee en zijn 
minder dan 30 jaar oud.

Motivering

De steun voor de aanschaf van nieuwe vaartuigen moet het mogelijk maken de vloot te 
vernieuwen met meer ergonomische, veiligere en zuinigere vaartuigen zonder de 
visserijinspanning te vergroten.

Amendement 61
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis.

De in lid 1, onder c), bedoelde steun mag 
alleen worden verleend als kan worden 
aangetoond dat de nieuwe infrastructuur 
de valorisatie en kwaliteit van producten 
en de duurzaamheid van alle vloten 
verbetert, zonder de vangstcapaciteit te 
vergroten en in overeenstemming met de 
doelstellingen van het GVB.

Motivering

Deze maatregel doet de vangstcapaciteit niet toenemen, overeenkomstig in overeenstemming 
met de doelstellingen van het GVB. Het is echter van essentieel belang dat de installatie van 
jonge vissers wordt ondersteund, dat de inspanningen ter bestrijding van de 
klimaatverandering worden opgevoerd, dat de veiligheid aan boord wordt verbeterd en dat 
aan de behoeften inzake vernieuwing van de vloot wordt voldaan.

Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter.

De in lid 1, onder c), bedoelde steun mag 
alleen worden verleend als kan worden 
aangetoond dat de oude infrastructuur zal 
worden gerenoveerd of hersteld om een 
diversificatie van de inkomsten te 
bevorderen, aangezien de activiteit 
rechtstreeks verband houdt met de 
visserijactiviteit.

Motivering

Een verwaarloosd industrieterrein of verlaten kleine dorpen kunnen een infrastructuur 
hebben die een milieuvriendelijk baken kan worden voor bedrijven die verbonden zijn met de 
visserijactiviteiten (zoals een infopunt voor toerisme, restaurants, 
havenontvangstvoorzieningen voor verloren vistuig en zwerfvuil op zee, evenals voor 
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ongewenste vangsten).

Amendement 63

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 
een gemiddelde periode van ten minste 90
dagen per jaar visserijactiviteiten op zee 
verricht;

Motivering

Een gemiddeld aantal dagen is een parameter die beter aansluit op de kenmerken van de 
kleinschalige kustvisserij, die sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden op zee en te 
maken heeft met calamiteiten (zoals lozingen en plantenslijmen). Het aantal gewerkte dagen 
op zee kan per jaar sterk verschillen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de toegang van visserij- en 
aquacultuurbedrijven tot de instrumenten 
voor risicobeheer, zoals stimulansen voor 
verzekeringen of onderlinge fondsen, om 
de verliezen als gevolg van een of meer 
van de volgende gebeurtenissen te 
dekken:

a) natuurrampen, in 
overeenstemming met de bepalingen die 
zijn vastgesteld met het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie;

b) zeer ongunstige 
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weersomstandigheden;

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

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

e) kosten voor het redden van vissers 
of het bergen van vissersvaartuigen in 
geval van ongevallen op zee tijdens hun 
visserijactiviteiten.

Motivering

Zoals het geval is voor de landbouwsector, wordt ondersteuning van het EFMZV ingevoerd 
voor instrumenten voor risicobeheer, zoals stimulansen voor verzekeringen of onderlinge 
fondsen, met specifieke redenen die in het lid zelf worden gedefinieerd.

Amendement 65

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 aan acties om de sociale dialoog 
tussen de partijen te bevorderen, in het 
bijzonder voor de volgende acties die door 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
als ondertekenaars van de nationale 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
worden uitgevoerd:

a) opleiding van jonge visserij-
ondernemers;

b) beroepsopleiding en ontwikkeling 
van vaardigheden voor een duurzame 
visserij;

c) bevordering van goede 
visserijpraktijken en bescherming van de 
biodiversiteit;

d) de veiligheid en beveiliging van 
mensenlevens op zee;
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e) de veiligheid en gezondheid van 
werknemers aan boord van 
vissersvaartuigen.

Motivering

De programmering van het EFMZV wordt geacht onlosmakelijk verbonden te zijn met de 
ondersteuning van sociale activiteiten.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 ter (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de toegang van visserij- en 
aquacultuurbedrijven tot de instrumenten 
voor risicobeheer, zoals stimulansen voor 
verzekeringen of onderlinge fondsen, om 
de verliezen als gevolg van een of meer 
van de volgende gebeurtenissen te 
dekken:

a) natuurrampen;

b) ongunstige weersomstandigheden;

c) abrupte veranderingen van de 
waterkwaliteit en -kwantiteit waarvoor de 
marktdeelnemer niet verantwoordelijk is;

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

e) kosten voor het redden van vissers 
of het bergen van vissersvaartuigen in 
geval van ongevallen op zee tijdens hun 
visserijactiviteiten.

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.
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Amendement 67

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; 

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

Motivering

Een vaartuig dat gedurende 90 opeenvolgende dagen inactief is en 30 % van zijn omzet zou 
verliezen, zou in economisch opzicht niet van een dergelijke gebeurtenis kunnen herstellen.

Amendement 68

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

Motivering

De voorwaarden met betrekking tot de activiteit van schepen of vissers gedurende de 
voorgaande 3 jaar zijn niet aanvaardbaar. Ze sluiten vaartuigen en zeevarenden uit die met 
hun activiteit beginnen en dus ondernemingen waarvan het financiële evenwicht het 
kwetsbaarst is.

Amendement 69

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) eigenaren van vissersvaartuigen die a) eigenaren van vissersvaartuigen die 
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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

als actief zijn geregistreerd en die in de 
twee kalenderjaren voorafgaand aan het 
jaar van indiening van de steunaanvraag 
gedurende gemiddeld ten minste 90 dagen 
per jaar visserijactiviteiten op zee hebben 
verricht; of

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – 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 90
dagen per jaar op zee hebben gewerkt aan 
boord van een Unievissersvaartuig dat 
onder de buitengewone stopzetting valt.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis

Verbetering van het menselijk kapitaal, 
het scheppen van banen en de sociale 

dialoog

1. Om het menselijk kapitaal, het 
scheppen van banen en de sociale dialoog 
te verbeteren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor:

a) beroepsopleidingen, een leven lang 
leren, gezamenlijke projecten, de 
verspreiding van economische, 
technische, regelgevende of 
wetenschappelijke kennis en van 
innoverende praktijken, en de verwerving 
van nieuwe beroepsvaardigheden, in het 
bijzonder in verband met duurzaam 
beheer van mariene ecosystemen, 



PE628.643v02-00 46/68 AD\1172852NL.docx

NL

hygiëne, gezondheid, veiligheid, 
activiteiten in de maritieme sector, 
innovatie en ondernemerschap;

b) netwerkvorming en uitwisseling 
van ervaringen en beste praktijken tussen 
belanghebbende partijen, onder meer 
organisaties ter bevordering van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen, ter 
bevordering van de rol van vrouwen in 
visserijgemeenschappen en ter 
bevordering van ondervertegenwoordigde 
groepen die werkzaam zijn in de 
kleinschalige kustvisserij of die te voet 
vissen;

c) sociale dialoog op uniaal, 
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau 
tussen vissers, sociale partners en andere 
relevante belanghebbende partijen.

2. De in lid 1 bedoelde steun mag ook 
worden verleend aan de echtgenoten of, 
mits en voor zover erkend in het nationale 
recht, levenspartners van zelfstandige 
vissers, onder de voorwaarden bepaald in 
artikel 2, onder b), van 
Richtlijn 2010/41/EU van het Europees 
Parlement en de Raad (1).

3. De in lid 1, onder a), bedoelde 
steun kan gedurende ten hoogste twee 
jaar worden verleend voor de opleiding 
van personen onder de leeftijd van 40 jaar 
en die door de lidstaat als werkloze zijn 
erkend. Dergelijke steun is beperkt tot de 
opleiding aan boord van een vaartuig dat 
actief is in de kleinschalige kustvisserij en 
dat eigendom is van een beroepsvisser, 
welke opleiding geformaliseerd is door 
een door de betrokken lidstaat erkend 
contract tussen de leerling en de eigenaar 
van het vaartuig, en met inbegrip van 
cursussen betreffende duurzame 
visserijpraktijken en de instandhouding 
van biologische rijkdommen van de zee 
als omschreven in Verordening (EU) nr. 
1380/2013.

4. De in lid 3 bedoelde steun wordt 
aan beroepsvissers verleend ter dekking 
van het salaris van de leerling en de 
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bijbehorende kosten, en wordt berekend 
overeenkomstig artikel 67, lid 5, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013, 
rekening houdend met de economische 
situatie en de levensstandaard van de 
betrokken lidstaat. Die steun bedraagt niet 
meer dan 40 000 EUR voor elke 
begunstigde in de 
programmeringsperiode.

Motivering

Overneming van artikel 29 van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 mei 2014 gewijd aan de verbetering van het menselijk kapitaal. Met name 
voor kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van visserijactiviteiten, is het van het grootste 
belang dat de inclusie van nieuwe geschoolde werknemers te kunnen bevorderen.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzameling en verwerking van gegevens 
voor visserijbeheer en wetenschappelijke 
doeleinden

Verzameling, verwerking en verspreiding
van gegevens voor visserijbeheer en 
wetenschappelijke doeleinden

Motivering

De verspreiding van gegevens wordt steeds belangrijker om lokale actoren en werknemers in 
de visserijsector te betrekken bij het proces van uitvoering van het EFMZV.

Amendement 73

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) 

1. Uit het EFMZV kan steun worden 
verleend voor de verzameling, het beheer, 
het gebruik en de verspreiding van 
gegevens voor beheers- en 
wetenschappelijke doeleinden in de visserij 
en de aquacultuur, als bedoeld in artikel 
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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.

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.

Motivering

De verspreiding van gegevens wordt steeds belangrijker om lokale actoren en werknemers in 
de visserijsector te betrekken bij het proces van uitvoering van het EFMZV.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen

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

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.

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.
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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 Raad31;

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:

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.

_________________

31 Besluit (EU) 2015/1565 van de Raad 
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van 14 september 2015 houdende 
goedkeuring, namens de Europese Unie, 
van de verklaring inzake de toekenning 
van vangstmogelijkheden in de wateren 
van de EU aan vissersvaartuigen die de 
vlag van de Bolivariaanse Republiek 
Venezuela voeren in de exclusieve 
economische zone voor de kust van 
Frans-Guyana (PB L 244 van 14.9.2015, 
blz. 55).

Motivering

Alle bepalingen met betrekking tot de ultraperifere gebieden worden samengevoegd in een 
nieuw hoofdstuk V bis.

Amendement 75

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;

Amendement 76

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, alsook ongewenste 
vangsten als bedoeld in artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013;
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Amendement 77

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) schoonmaakacties, en met name 
verwijdering van plastic, in de havens en 
kust- en visserijgebieden van de Unie.

Amendement 78

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 
92/43/EEG vastgestelde prioritaire 
actiekaders.

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 
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.

Amendement 79

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

via InvestEU, overeenkomstig artikel 10 
van die verordening.

Amendement 80

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.

Motivering

Verplaatst naar de volgende alinea gewijd aan afzetactiviteiten.

Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Het EFMZV ondersteunt acties ter 
bevordering van de afzet, de kwaliteit en 
de toegevoegde waarde van visserij- en 
aquacultuurproducten. Het EFMZV 
ondersteunt in het bijzonder de 
afzetactiviteiten van duurzaam 
vistoerisme, die een toegevoegde waarde 
hebben voor het scheppen van banen, 
inkomensdiversifiëring en ontwikkeling 
van toeristische en zakelijke activiteiten.



AD\1172852NL.docx 53/68 PE628.643v02-00

NL

Motivering

Het nieuwe EFMZV moet de recreatievisserij ondersteunen met betrekking tot de relevantie 
die het kan hebben voor het scheppen van banen en de economische ontwikkeling van 
kleinschalige visserij en kustgemeenschappen.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 ter

Netwerk voor statistische gegevens over 
aquacultuur

1. Het EFMZV kan het verzamelen, 
beheren en gebruiken van gegevens voor 
het beheer van aquacultuur 
ondersteunen, zoals bepaald in artikel 34, 
lid 1, onder a) en e), in artikel 34, lid 5, en 
in artikel 35, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 ten 
behoeve van de oprichting van een 
netwerk voor statistische gegevens over 
aquacultuur en nationale 
werkprogramma's voor de 
tenuitvoerlegging ervan.

2. In afwijking van artikel 2 kan de 
in lid 1 bedoelde steun eveneens worden 
verleend voor concrete acties buiten het 
grondgebied van de Unie.

3. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
voorschriften inzake de procedures, het 
model en de tijdschema's voor het in lid 1 
bedoelde netwerk voor statistische 
gegevens over aquacultuur. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 53, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

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

Amendement 83

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het EFMZV kan ook 
investeringen voor de innovatie bij de 
verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten ondersteunen, 
evenals de bevordering van 
partnerschappen tussen 
producentenorganisaties en 
wetenschappelijke entiteiten.

Motivering

Er is sprake van een reële behoefte aan innovatie bij de verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten, bijvoorbeeld om het digitale toerisme en visserijtoerisme aan te 
moedigen. Deze doelstelling wordt echter niet uitdrukkelijk genoemd in artikel 35 van 
Verordening (EG) nr. 1380/2013.

Amendement 84

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
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Amendement 85

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 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:

Amendement 86

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vergroting van de hoeveelheid 
beschikbare betrouwbare gegevens over in 
het kader van de recreatievisserij gedane 
vangsten.

Amendement 87

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
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Natuurbescherming en bescherming van
soorten

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de uitvoering van 
natuurbeschermingsacties in het kader 
van het Wereldnatuurhandvest van de 
VN, en met name de artikelen 21, 22, 23 
en 24.

Uit het EFMZV wordt ook steun verleend 
voor acties met het oog op vrijwillige 
samenwerking en coördinatie met en 
tussen internationale instanties, 
organisaties, organen en instellingen om 
de middelen te bundelen ter bestrijding 
van IOO-visserij, stropen van mariene 
soorten en het doden van soorten die als 
"roofdieren" van visbestanden worden 
beschouwd.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 ter

Schoonmaak van oceanen

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de uitvoering van acties om zeeën en 
oceanen te zuiveren van allerlei soorten 
afval, waarbij plastic, 
"plasticcontinenten" en gevaarlijk of 
radioactief afval prioritair zijn.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Titel II – hoofdstuk V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK V BIS

Ultraperifere gebieden
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Artikel 29 bis 

Begrotingsmiddelen

1. Voor concrete acties in de 
ultraperifere gebieden wijst elke 
betrokken lidstaat, in het kader van de in 
bijlage V vastgestelde financiële steun van 
de Unie, ten minste de volgende bedragen 
toe:

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

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

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

2. Elke lidstaat bepaalt het deel van 
de in lid 1 vastgestelde financiële 
middelen, beperkt tot 70 % van de 
toewijzingen van lid 1, dat is bestemd voor 
de in artikel 29 quater 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 quater 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.
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Artikel 29 ter

Actieplan

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 quater bedoelde 
extra kosten, met inbegrip van de door de 
betrokken lidstaat berekende extra kosten 
en de als compensatie geraamde 
steunbedragen;

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

Artikel 29 quater

Compensatie voor extra kosten

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 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.
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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 
vissersvaartuigen 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 Raad1bis; 

b) zijn gevangen door 
Unievissersvaartuigen die niet in een 
haven van een van de in lid 1 bedoelde 
gebieden zijn geregistreerd; c) zijn 
gevangen door Unievissersvaartuigen die 
in een haven van een van de in artikel 349 
bedoelde ultraperifere gebieden zijn 
geregistreerd maar die hun activiteit niet 
verrichten in dat gebied; d)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 en daar hun activiteit 
verrichten, wordt, om overcompensatie te 
voorkomen, rekening gehouden met:

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
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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 om de criteria 
te bepalen voor de berekening van de 
extra kosten waarmee de specifieke 
beperkingen van de betrokken gebieden 
gepaard gaan.

Artikel 29 quinquies

Vernieuwing van vloten en bijbehorende 
maatregelen

Teneinde de veiligheid van personen en 
hun arbeidsomstandigheden op zee 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 kan het EFMZV, in de 
ultraperifere gebieden, onverminderd 
artikel 16, steun verlenen aan de volgende 
concrete acties:

1. aankoop van vervangende 
vaartuigen of nieuwe vaartuigen 
waarvoor de begunstigde verplicht is:

a) binnen de grenzen van de 
toegestane vangstcapaciteit te blijven;

b) de sociale, ecologische en 
economische duurzaamheid van de 
visserij te waarborgen en de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
maximale duurzame opbrengst (MDO) 
mogelijk te maken;

c) zich te verbinden gegevens over de 
samenstelling van de vangst en de 
samenstelling van ongewenste bijvangsten 
te verstrekken aan de toezichthoudende 
autoriteiten en voor wetenschappelijke 
doeleinden. Dit kan de installatie van 
elektronische systemen voor monitoring 
omvatten.

d) gedurende ten minste 15 jaar na 
de datum waarop de steun is verleend, in 
het ultraperifere gebied geregistreerd te 
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blijven;

e) al zijn vangsten in een 
ultraperifeer gebied aan te landen;

2. de aankoop of de modernisering 
van een motor die het vermogen van de 
huidige motor kan overschrijden, indien 
dit naar behoren gerechtvaardigd is uit 
veiligheidsoverwegingen op zee en zonder 
verhoging van de visserij-inspanning. 

3. de renovatie van het houten dek 
van een vissersvaartuig wanneer dit 
noodzakelijk is in het kader van de 
maritieme veiligheid, overeenkomstig 
objectieve technische criteria van de 
scheepsbouwkunde;

4. de aanleg of modernisering van 
havens, haveninfrastructuur, 
aanlandingsplaatsen, afslagen, 
scheepswerven en werkplaatsen voor 
bouw en reparatie van schepen, gelegen 
in de visserijhavens van ultraperifere 
gebieden, mits dit bijdraagt aan duurzame 
en selectieve visserij in de de ultraperifere 
gebieden;

5. het onderzoek naar stabiliteit en 
technische richtsnoeren voor het ontwerp 
van helmen of voortstuwingsapparatuur;

6. verankerde visaantrekkende 
apparatuur in ultraperifere gebieden mits 
die apparatuur bijdraagt aan een 
duurzame en selectieve visserij.

Artikel 29 sexies 

Netwerk voor statistische gegevens over 
visbestanden in de ultraperifere 

gebieden

1. Op grond van artikel 2, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 kan het 
EFMZV het verzamelen, beheren en 
gebruiken van gegevens voor het beheer 
van visbestanden in de ultraperifere 
gebieden ondersteunen, met het oog op de 
oprichting van een netwerk voor 
statistische gegevens over visbestanden in 
de ultraperifere gebieden en nationale 
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werkprogramma's voor de 
tenuitvoerlegging ervan, teneinde de 
doelstellingen van de maximale duurzame 
opbrengst, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013, te 
bereiken.

2. In afwijking van artikel 2 kan de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde steun ook 
worden verleend voor concrete acties 
buiten het grondgebied van de Unie.

3. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
voorschriften inzake de procedures, het 
model en de tijdschema's voor het in lid 1 
bedoelde netwerk voor statistische 
gegevens over visbestanden in de 
ultraperifere gebieden. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 53, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

4. Uiterlijk op 31 december van het 
jaar voorafgaand aan het jaar waarin het 
in lid 1 bedoelde nationale 
werkprogramma van toepassing wordt, 
kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
goedkeuring of wijziging van het 
werkprogramma. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 53, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Artikel 29 septies

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 
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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 quaeter 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, 
van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie.

Artikel 29 octies 

Herziening – 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.

Amendement 91

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, met name door 
middel van de financiering van het 
netwerk voor statische gegevens over 
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aquacultuur en het netwerk voor statische 
gegevens over visbestanden in de 
ultraperifere gebieden, als bedoeld in 
artikel 29.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevordering van een 
geïntegreerde governance en geïntegreerd 
beheer van het maritiem beleid, onder meer 
via maritieme ruimtelijke ordening, 
zeegebiedstrategieën en maritieme 
regionale samenwerking;

b) de bevordering van een 
geïntegreerde governance en geïntegreerd 
beheer van het maritiem beleid, onder meer 
via maritieme ruimtelijke ordening, 
zeegebiedstrategieën, maritieme regionale
samenwerking, macroregionale 
Uniestrategieën en grensoverschrijdende
samenwerking;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de ondersteuning van maatregelen 
voor bescherming en herstel van de 
biodiversiteit en de ecosystemen van de 
zee en de kust die vissers compensaties 
bieden voor de verzameling van verloren 
vistuig en zwerfvuil op zee.

Motivering

In overeenstemming met de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 bis

Schoonmaak van oceanen

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de uitvoering van acties om zeeën en 
oceanen te zuiveren van allerlei soorten 
afval, waarbij plastic, 
"plasticcontinenten" en gevaarlijk of 
radioactief afval prioritair zijn.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 ter

Natuurbescherming en bescherming van 
soorten

Uit het EFMZV wordt steun verleend voor 
de uitvoering van 
natuurbeschermingsacties in het kader 
van het Wereldnatuurhandvest van de 
VN, en met name de artikelen 21, 22, 23 
en 24. 

Uit het EFMZV wordt ook steun verleend 
voor acties met het oog op vrijwillige 
samenwerking en coördinatie met en 
tussen internationale instanties, 
organisaties, organen en instellingen om 
de middelen te bundelen ter bestrijding 
van IOO-visserij, stropen van mariene 
soorten en het doden van soorten die als 
"roofdieren" van visbestanden worden 
beschouwd.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in een lidstaat of in een derde land 
gevestigde juridische entiteiten die zijn 
opgenomen in het werkprogramma onder 
de in de leden 3 en 4 genoemde 
voorwaarden;

a) in een lidstaat, in een gebied 
overzee of in een derde land gevestigde 
juridische entiteiten die zijn opgenomen in 
het werkprogramma onder de in de leden 3 
en 4 genoemde voorwaarden;
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