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Amendement 1
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
essentiële en fundamentele aspecten van 
de mensenrechten en de democratische 
beginselen naleven, zoals vastgelegd in 
artikel 9 van de Overeenkomst van 
Cotonou;

Or. en

Amendement 2
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is blij dat de Commissie zich ertoe 
verbindt een nieuwe generatie 
duurzamevisserijovereenkomsten uit te 
werken die gericht zijn op de 
instandhouding van de hulpbronnen, 
milieuduurzaamheid, beter bestuur en een 
efficiëntere benutting van de steun voor de 
sector in de partnerlanden aan de hand van 
een versterking van de voorwaarden;

3. stelt vast dat de Commissie zich ertoe 
verbindt een nieuwe generatie 
duurzamevisserijovereenkomsten uit te 
werken die gericht zijn op de 
instandhouding van de hulpbronnen, 
milieuduurzaamheid, beter bestuur en een 
efficiëntere benutting van de steun voor de 
sector in de partnerlanden aan de hand van 
een versterking van de voorwaarden;

Or. nl

Amendement 3
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herhaalt het verzoek van de LDRAC 
(de regionale adviesraad voor de 
verrezeevloot) dat een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen de toegangskosten 
voor de verrezeevloot van de EU – kosten 
die worden gedekt door de reders en die 
een juist percentage van de waarde van de 
vangsten vertegenwoordigen –, en de 
tegenprestatie voor ontwikkelingssteun. 
Deze steun dient het belang van de 
visserijsector voor de armoedebestrijding 
te erkennen; 

Or. fr

Amendement 4
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de door de EU met 
ontwikkelingslanden getekende 
duurzamevisserijovereenkomsten op een 
ware partnerschapsgeest stoelen, waarbij 
de voor de toegang tot 
visserijhulpbronnen betaalde kosten een 
billijke tegenprestatie voor hun waarde 
vormen en waarbij deze 
visserijhulpbronnen, de ecosystemen en 
de mariene biodiversiteit van de 
ontwikkelingslanden duurzaam in stand 
worden gehouden;

Or. fr
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Amendement 5
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. meent dat de in de 
duurzamevisserijovereenkomsten 
bepaalde vangsten van Europese 
visserijvloten in wateren van 
ontwikkelingslanden moeten worden 
gebaseerd op het bestaan van een 
overschot dat niet door lokale 
visserijvloten mag worden gevangen -
deze "lokale vangsten" moeten worden 
begrepen in de zin van artikel 70 van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee, dat bepaalt dat zij 
tevens de vangsten van de kuststaten 
omvatten die door hun geografische 
ligging afhankelijk zijn van de exploitatie 
van biologische hulpbronnen uit de 
exclusieve economische zones van andere 
landen in de subregio of de regio;

Or. fr

Amendement 6
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt het belang van 
gezamenlijke wetenschappelijke groepen 
die zijn belast met het uitbrengen van 
wetenschappelijke adviezen over de 
toestand van visserijhulpbronnen op 
grond van de beste gegevens voorhanden 
en dringt erop aan dat deze groepen over 
passende financiële, technische en 
personele middelen beschikken om hun 
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functies te vervullen en om in 
samenspraak met de regionale 
organisaties voor visserijbeheer (ORGP) 
te werken;

Or. fr

Amendement 7
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wil dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
ontwikkelingslanden beter helpen 
integreren in de wereldeconomie en dat ze 
de investeringen en ontwikkeling van de 
lokale privésector, met inbegrip van de
kleine ondernemingen en kleinschalige
visserijtakken, bevorderen door met name 
de verwerking en de verkoop te 
ondersteunen;

4. wil dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
ontwikkelingslanden beter helpen 
integreren in de wereldeconomie en dat ze 
de investeringen en ontwikkeling van de 
lokale privésector bevorderen, door 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
behoeften van de kleine 
vissersgemeenschappen, en garanderen 
dat de investeringen niet leiden tot 
overbevissing of concurrentie met de 
lokale gemeenschappen waarvan het 
bestaan afhankelijk is van de visserij;

Or. en

Amendement 8
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wil dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
ontwikkelingslanden beter helpen 
integreren in de wereldeconomie en dat ze 
de investeringen en ontwikkeling van de 

4. wil dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
ontwikkelingslanden beter helpen 
integreren in de wereldeconomie en dat ze 
de investeringen en ontwikkeling van de 
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lokale privésector, met inbegrip van de 
kleine ondernemingen en kleinschalige 
visserijtakken, bevorderen door met name 
de verwerking en de verkoop te 
ondersteunen;

lokale privésector, met inbegrip van de 
kleine ondernemingen en kleinschalige 
visserijtakken, door het inzetten van lokale 
zeelieden, en de aanvoer te bevorderen 
door met name de ontwikkeling van de 
verwerkingsindustrie en de verkoop te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 9
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wil dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
ontwikkelingslanden beter helpen 
integreren in de wereldeconomie en dat ze 
de investeringen en ontwikkeling van de 
lokale privésector, met inbegrip van de 
kleine ondernemingen en kleinschalige 
visserijtakken, bevorderen door met name 
de verwerking en de verkoop te 
ondersteunen;

4. wil dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
ontwikkelingslanden beter helpen 
integreren in de wereldeconomie en dat ze 
de investeringen en ontwikkeling van de 
lokale privésector, met name de kleine 
ondernemingen en kleinschalige 
visserijtakken, bevorderen door met name 
de verwerking en de verkoop te 
ondersteunen;

Or. de

Amendement 10
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wil dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
ontwikkelingslanden beter helpen 
integreren in de wereldeconomie en dat ze 
de investeringen en ontwikkeling van de 

4. wil dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
partnerlanden beter helpen integreren in 
de wereldeconomie en dat ze de 
investeringen en ontwikkeling van de 
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lokale privésector, met inbegrip van de 
kleine ondernemingen en kleinschalige 
visserijtakken, bevorderen door met name 
de verwerking en de verkoop te 
ondersteunen;

lokale privésector, met inbegrip van de 
kleine ondernemingen en kleinschalige 
visserijtakken, bevorderen door met name 
de verwerking en de verkoop te 
ondersteunen;

Or. nl

Amendement 11
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op om erop toe te 
zien dat de middelen voor de sectorale 
steun in de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
doelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU 
ten goede komen en dat ze in de lijn liggen 
van het nationale ontwikkelingsplan van 
het desbetreffende land; vraagt dat deze 
middelen de samenwerking inzake visserij 
waarin door andere 
samenwerkingsovereenkomsten of -
instrumenten wordt voorzien, niet 
vervangen maar op een coherente wijze 
aanvullen;

5. roept de Commissie op om erop toe te 
zien dat de middelen voor de sectorale 
steun in de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
doelstellingen van de lidstaten van de EU 
ten goede komen en dat ze in de lijn liggen 
van het nationale ontwikkelingsplan van 
het desbetreffende land;

Or. nl

Amendement 12
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op om erop toe te 
zien dat de middelen voor de sectorale 

5. roept de Commissie op om erop toe te
zien dat de middelen voor de sectorale 
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steun in de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
doelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU ten 
goede komen en dat ze in de lijn liggen van 
het nationale ontwikkelingsplan van het 
desbetreffende land; vraagt dat deze 
middelen de samenwerking inzake visserij 
waarin door andere 
samenwerkingsovereenkomsten of -
instrumenten wordt voorzien, niet 
vervangen maar op een coherente wijze 
aanvullen;

steun in de 
duurzamevisserijovereenkomsten zijn 
gericht op de ondersteuning van de 
bestuurlijke en wetenschappelijke 
capaciteiten van de derde landen, de 
doelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU ten 
goede komen en dat ze in de lijn liggen van 
het nationale ontwikkelingsplan van het 
desbetreffende land; vraagt dat deze 
middelen de samenwerking inzake visserij 
waarin door andere 
samenwerkingsovereenkomsten of -
instrumenten wordt voorzien, niet 
vervangen maar op een coherente, 
transparante, doeltreffende en 
doelgerichtere wijze aanvullen;

Or. en

Amendement 13
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie op om erop toe te 
zien dat de middelen voor de sectorale 
steun in de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
doelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU ten 
goede komen en dat ze in de lijn liggen van 
het nationale ontwikkelingsplan van het 
desbetreffende land; vraagt dat deze 
middelen de samenwerking inzake visserij 
waarin door andere 
samenwerkingsovereenkomsten of -
instrumenten wordt voorzien, niet 
vervangen maar op een coherente wijze 
aanvullen;

5. roept de Commissie op om erop toe te 
zien dat de middelen voor de sectorale 
steun in de 
duurzamevisserijovereenkomsten de 
doelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU ten 
goede komen en dat ze in de lijn liggen van 
het nationale ontwikkelingsplan van het 
desbetreffende land; vraagt dat deze 
middelen de samenwerking inzake visserij 
waarin door andere 
samenwerkingsovereenkomsten of -
instrumenten wordt voorzien, niet 
vervangen maar op een coherente wijze 
aanvullen; verzoekt de Commissie in dit 
opzicht de ondersteuning van kleine en 
middelgrote ondernemingen in het 
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bijzonder te waarborgen; 

Or. de

Amendement 14
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op om 
uitsluitend overeenkomsten met 
partnerlanden te sluiten op uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de lidstaten van de EU 
voordeel hebben van de desbetreffende 
overeenkomst en dat zij geen economisch 
verlies lijden;

Or. nl

Amendement 15
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie een 
governancebepaling in de toekomstige 
duurzamevisserijovereenkomsten op te 
nemen, die enerzijds de rechten van de 
ontwikkelingslanden erkent om hun 
lokale visserijsector op duurzame wijze te 
ontwikkelen en anderzijds de beginselen 
van good governace, transparantie en 
corruptiebestrijding erkent;

Or. fr
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Amendement 16
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de Commissie op om 
uitsluitende overeenkomsten te sluiten 
met landen waar de mensenrechten op 
onvoorwaardelijke wijze worden 
nageleefd, waar de rechtsstaat volgens het 
algemeen erkend internationaal recht 
wordt toegepast en waar de democratische 
bestuurlijke beginselen worden 
nagekomen;

Or. nl

Amendement 17
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst nogmaals op het belang van de 
gezamenlijke comités voor de goede 
tenuitvoerlegging van de 
duurzamevisserijovereenkomsten en 
vraagt dat deze comités open staan voor 
de belanghebbenden in de visserijsector 
en de parlementsleden van de 
ontwikkelingslanden en van de EU, 
teneinde de transparantie te bevorderen 
en bij te dragen tot good governance ten 
aanzien van de 
duurzamevisserijovereenkomsten;

Or. fr
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Amendement 18
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie de derde 
partnerlanden aan te moedigen relevante 
informatie over de in hun wateren 
uitgevoerde visserijactiviteiten te 
verzamelen, indien deze niet voorhanden 
is, en deze te publiceren;

Or. fr

Amendement 19
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie om meer 
budgettaire middelen te wijden aan de 
regionale visserijorganisaties, omdat zij 
een sleutelrol vervullen bij de bestrijding 
van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij;

Or. lt

Amendement 20
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vraagt de Commissie zich tevens te 
baseren op de impactanalyse voor het 
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eventueel vernieuwen en/of verlengen van 
de overeenkomst en, indien deze negatief 
blijkt, de overeenkomst niet te verlengen;

Or. nl

Amendement 21
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt de noodzaak om de 
beleidssamenhang en de volledige 
coördinatie tussen het ontwikkelingsbeleid 
van de EU en het GVB te waarborgen en 
om meer personele, technische en 
begrotingsmiddelen aan te wenden voor 
de ontwikkeling van een duurzame 
visserijsector in het kader van het met de 
derde landen gevoerde beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking; roept de 
Commissie op om wetenschappelijke 
audits uit te voeren, teneinde de 
visbestanden te beoordelen voordat 
nieuwe protocollen voor 
duurzamevisserijovereenkomsten worden 
onderhandeld ter voorkoming van 
overbevissing, aangezien de visserijsector 
een essentiële rol speelt in het verzekeren 
van de voedselveiligheid in tal van 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 22
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie dringend om 
een grotere transparantie te waarborgen 
bij het vaststellen van de 
exploitatieniveaus van de 
visserijhulpbronnen in wateren die onder 
de bevoegdheid van de kusstaten vallen en 
het beoordelen van de bilaterale 
overeenkomsten, met inbegrip van wat 
betreft de wetenschappelijke beoordeling 
van de visbestanden.

Or. lt


