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Amendement 1
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat een grondige
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid van de EU (GVB) nu hard
nodig is als gevolg van het feit dat in de 30 
jaar dat het GVB operationeel is geweest, 
de doelstellingen zowel intern als extern 
niet zijn verwezenlijkt;

1. herinnert eraan dat een hervorming van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid van 
de EU (GVB) nu nodig is als gevolg van 
het feit dat in de 30 jaar dat het GVB 
operationeel is geweest, het er niet altijd in 
geslaagd is de doelstellingen, zowel intern 
als extern, te verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat een grondige 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid van de EU (GVB) nu hard
nodig is als gevolg van het feit dat in de 30 
jaar dat het GVB operationeel is geweest, 
de doelstellingen zowel intern als extern 
niet zijn verwezenlijkt;

1. herinnert eraan dat een grondige 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid van de EU (GVB) nu nodig 
is als gevolg van het feit dat in de periode
dat het GVB operationeel is geweest, de 
doelstellingen zowel intern als extern niet 
volledig zijn verwezenlijkt;

Or. es

Amendement 3
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan de vereiste uit artikel 
208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, die stelt 
dat de Europese Unie rekening moet 
houden met de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking bij de 
tenuitvoerlegging van beleid dat 
ontwikkelingslanden kan treffen, wat in 
het bijzonder van toepassing is op het 
gemeenschappelijk visserijbeleid;

Or. fr

Amendement 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan de verplichting die 
vervat zit in het Verdrag van Lissabon om 
te waken over de samenhang van het 
beleid van de Unie, ook bij de hervorming 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid;

Or. es

Amendement 5
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzame visserij gericht 
op herstel en de instandhouding van de 
visbestanden ruim boven de niveaus 
waarop een maximale duurzame opbrengst 

2. benadrukt dat duurzame visserij gericht 
op herstel en de instandhouding van de 
visbestanden op het niveau waarop een 
maximale duurzame opbrengst (MDO) 
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(MDO) wordt gerealiseerd, grote milieu-, 
sociale en economische voordelen zal 
opleveren, aangezien het milieu minder 
wordt geschaad, visserijgemeenschappen 
een zekere toekomst zullen hebben, en de 
visserijsector winstgevend zal zijn zonder 
dat het afhankelijk is van overheidssteun 
om te overleven;

wordt gerealiseerd, grote milieu-, sociale 
en economische voordelen zal opleveren, 
aangezien het milieu minder wordt 
geschaad en visserijgemeenschappen een 
zekere toekomst zullen hebben;

Or. fr

Amendement 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzame visserij gericht 
op herstel en de instandhouding van de 
visbestanden ruim boven de niveaus 
waarop een maximale duurzame opbrengst 
(MDO) wordt gerealiseerd, grote milieu-, 
sociale en economische voordelen zal 
opleveren, aangezien het milieu minder
wordt geschaad, visserijgemeenschappen 
een zekere toekomst zullen hebben, en de 
visserijsector winstgevend zal zijn zonder 
dat het afhankelijk is van overheidssteun
om te overleven;

2. benadrukt dat duurzame visserij gericht 
op de instandhouding van de visbestanden 
ruim boven de niveaus waarop een 
maximale duurzame opbrengst (MDO) 
wordt gerealiseerd, grote milieu-, sociale 
en economische voordelen zal opleveren, 
aangezien het milieu niet wordt geschaad, 
visserijgemeenschappen een zekere 
toekomst zullen hebben, en de 
visserijsector winstgevend zal zijn zonder
overheidssteun nodig te hebben;

Or. es

Amendement 7
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzame visserij gericht 
op herstel en de instandhouding van de 

2. benadrukt dat duurzame visserij gericht 
op herstel en de instandhouding van de 



PE487.720v01-00 6/15 AM\898865NL.doc

NL

visbestanden ruim boven de niveaus 
waarop een maximale duurzame opbrengst 
(MDO) wordt gerealiseerd, grote milieu-, 
sociale en economische voordelen zal 
opleveren, aangezien het milieu minder 
wordt geschaad, visserijgemeenschappen 
een zekere toekomst zullen hebben, en de 
visserijsector winstgevend zal zijn zonder 
dat het afhankelijk is van overheidssteun 
om te overleven;

visbestanden ruim boven de niveaus 
waarop een maximale duurzame opbrengst 
(MDO) wordt gerealiseerd, grote milieu-, 
sociale en economische voordelen zal 
opleveren, aangezien het milieu minder 
wordt geschaad, visserijgemeenschappen 
een zekere toekomst zullen hebben, en de 
visserijsector winstgevend zal zijn zonder 
dat het afhankelijk is van overheidssteun 
om te overleven; wijst erop dat de 
toepassing van een op ecosystemen en op 
het voorzorgsbeginsel gebaseerde 
benadering van het visserijbeheer en de 
garantie dat het GVB bijdraagt tot het 
bereiken van een goede milieutoestand in 
het mariene milieu tegen 2020, in 
overeenstemming met de Kaderrichtlijn 
mariene strategie, essentiële maatregelen 
zijn om de economische, sociale en 
milieuduurzaamheid van de Europese 
visserijsector op de lange termijn te 
garanderen;

Or. en

Amendement 8
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat duurzame visserij gericht 
op herstel en de instandhouding van de 
visbestanden ruim boven de niveaus 
waarop een maximale duurzame opbrengst 
(MDO) wordt gerealiseerd, grote milieu-, 
sociale en economische voordelen zal 
opleveren, aangezien het milieu minder 
wordt geschaad, visserijgemeenschappen 
een zekere toekomst zullen hebben, en de 
visserijsector winstgevend zal zijn zonder 
dat het afhankelijk is van overheidssteun 
om te overleven;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. en

Amendement 9
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de oceanen niet 
alleen voeding, voedselzekerheid en 
inkomen bieden voor 500 miljoen mensen 
wereldwijd en 400 miljoen mensen in de 
armste landen via visserij voorzien van 
minstens 50% van hun dierlijke eiwitten, 
maar ook cruciaal zijn in het beperken 
van klimaatverandering, 
vervoersmogelijkheden bieden, en 
ongeveer 90% van het leefgebied op aarde 
uitmaken;

3. herinnert eraan dat de oceanen voeding, 
voedselzekerheid en inkomen bieden voor 
500 miljoen mensen wereldwijd en 400 
miljoen mensen in de armste landen via 
visserij voorzien van minstens 50% van 
hun dierlijke eiwitten, 
vervoersmogelijkheden bieden, en 
ongeveer 90% van het leefgebied op aarde 
uitmaken;

Or. de

Amendement 10
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de oceanen niet 
alleen voeding, voedselzekerheid en 
inkomen bieden voor 500 miljoen mensen 
wereldwijd en 400 miljoen mensen in de 
armste landen via visserij voorzien van 
minstens 50% van hun dierlijke eiwitten, 
maar ook cruciaal zijn in het beperken van 
klimaatverandering, 
vervoersmogelijkheden bieden, en 
ongeveer 90% van het leefgebied op aarde 
uitmaken;

3. herinnert eraan dat de oceanen niet 
alleen voeding, voedselzekerheid en 
inkomen bieden voor 500 miljoen mensen 
wereldwijd en 400 miljoen mensen in de 
armste landen via visserij voorzien van 
minstens 50% van hun dierlijke eiwitten, 
maar ook cruciaal zijn in het beperken van 
klimaatverandering, aangezien blauwe 
koolstofputten de meest duurzame 
koolstofputten zijn op lange termijn, 
vervoersmogelijkheden bieden, en 
ongeveer 90% van het leefgebied op aarde 
uitmaken;
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Or. en

Amendement 11
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de grote afhankelijkheid 
van de communautaire markten van de 
invoer van visserij- en 
aquacultuurproducten, aangezien 60% van 
alle visserijproducten die in de EU worden 
gebruikt, voornamelijk worden 
geïmporteerd uit ontwikkelingslanden; 
benadrukt dat de invoerafhankelijkheid het 
best kan worden verminderd door de 
Europese visbestanden te herstellen en in 
stand te houden op een niveau dat 
duidelijk boven het niveau ligt waarop een
MDO kan worden geproduceerd;

4. is bezorgd over de grote afhankelijkheid 
van de communautaire markten van de 
invoer van visserij- en 
aquacultuurproducten, aangezien meer dan 
60% van alle visserijproducten die in de 
EU worden gebruikt, voornamelijk worden 
geïmporteerd uit ontwikkelingslanden, 
waar de ACS-landen 10% van uitmaken;
benadrukt dat de invoerafhankelijkheid het 
best kan worden verminderd door de 
Europese visbestanden te herstellen en in 
stand te houden op het niveau van de 
MDO;

Or. fr

Amendement 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de grote afhankelijkheid 
van de communautaire markten van de 
invoer van visserij- en 
aquacultuurproducten, aangezien 60% van 
alle visserijproducten die in de EU worden 
gebruikt, voornamelijk worden 
geïmporteerd uit ontwikkelingslanden; 
benadrukt dat de invoerafhankelijkheid het 
best kan worden verminderd door de 
Europese visbestanden te herstellen en in 

4. is bezorgd over de grote afhankelijkheid 
van de communautaire markten van de 
invoer van visserij- en 
aquacultuurproducten, aangezien 60% van 
alle visserijproducten die in de EU worden 
gebruikt, voornamelijk worden 
geïmporteerd uit ontwikkelingslanden; 
benadrukt dat de invoerafhankelijkheid het 
best kan worden verminderd door de 
Europese visbestanden te herstellen en in 



AM\898865NL.doc 9/15 PE487.720v01-00

NL

stand te houden op een niveau dat duidelijk 
boven het niveau ligt waarop een MDO 
kan worden geproduceerd;

stand te houden op een niveau waarop een 
MDO kan worden geproduceerd;

Or. es

Amendement 13
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de grote afhankelijkheid 
van de communautaire markten van de 
invoer van visserij- en 
aquacultuurproducten, aangezien 60% van 
alle visserijproducten die in de EU worden 
gebruikt, voornamelijk worden 
geïmporteerd uit ontwikkelingslanden; 
benadrukt dat de invoerafhankelijkheid het 
best kan worden verminderd door de 
Europese visbestanden te herstellen en in 
stand te houden op een niveau dat duidelijk 
boven het niveau ligt waarop een MDO 
kan worden geproduceerd;

4. is bezorgd over de grote afhankelijkheid 
van de communautaire markten van de 
invoer van visserij- en 
aquacultuurproducten, aangezien 60% van 
alle visserijproducten die in de EU worden 
gebruikt, in grote mate worden 
geïmporteerd uit ontwikkelingslanden; 
benadrukt dat de invoerafhankelijkheid het 
best kan worden verminderd door de 
Europese visbestanden te herstellen en in 
stand te houden op een niveau dat duidelijk 
boven het niveau ligt waarop een MDO 
kan worden geproduceerd;

Or. en

Amendement 14
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat ingevoerde visserij- en 
aquacultuurproducten moeten worden 
onderworpen aan dezelfde milieu- en 
sociale normen als de Europese 
binnenlandse productie, en is van mening 
dat ontwikkelingslanden financiële en 

5. benadrukt dat ingevoerde visserij- en 
aquacultuurproducten moeten worden 
onderworpen aan dezelfde milieu-, 
gezondheids- en sociale normen als de 
Europese binnenlandse productie, en is van 
mening dat ontwikkelingslanden financiële 
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technische hulp nodig hebben om dezelfde 
normen te bereiken;

en technische hulp nodig hebben om 
dezelfde normen te bereiken maar 
eveneens om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te bestrijden;

Or. fr

Amendement 15
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat ingevoerde visserij- en 
aquacultuurproducten moeten worden 
onderworpen aan dezelfde milieu- en
sociale normen als de Europese 
binnenlandse productie, en is van mening 
dat ontwikkelingslanden financiële en 
technische hulp nodig hebben om dezelfde 
normen te bereiken;

5. benadrukt dat ingevoerde visserij- en 
aquacultuurproducten moeten worden 
onderworpen aan dezelfde milieu-, sociale 
en voedselveiligheidsnormen als de 
Europese binnenlandse productie, en is van 
mening dat ontwikkelingslanden financiële 
en technische hulp nodig hebben om 
dezelfde normen te bereiken;

Or. en

Amendement 16
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat ingevoerde visserij- en 
aquacultuurproducten moeten worden 
onderworpen aan dezelfde milieu- en 
sociale normen als de Europese 
binnenlandse productie, en is van mening 
dat ontwikkelingslanden financiële en 
technische hulp nodig hebben om dezelfde 
normen te bereiken;

5. benadrukt dat ingevoerde visserij- en 
aquacultuurproducten moeten worden 
onderworpen aan dezelfde milieu- en 
sociale normen als de Europese 
binnenlandse productie, met inbegrip van 
een betere traceerbaarheid “van vangst tot 
bord”, en is van mening dat 
ontwikkelingslanden financiële en 
technische hulp nodig hebben om dezelfde 
normen te bereiken;
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Or. lt

Amendement 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzet zich tegen de goedkeuring van 
regelingen voor overdraagbare 
visconcessies (Transferable Fishing 
Concessions, ofwel TFC's) in RVO's en in 
internationale wateren, aangezien dit de
toekomstige ambities van de huidige 
ontwikkelingslanden op het gebied van het
ontwikkelen van hun eigen visserijsectoren 
ernstig kan beperken;

6. verzet zich tegen de goedkeuring van 
regelingen voor overdraagbare 
visconcessies (Transferable Fishing 
Concessions, ofwel TFC's) in RVO's en in 
internationale wateren, aangezien dit de
mogelijkheden van de huidige 
ontwikkelingslanden om hun eigen 
visserijsectoren te ontwikkelen, ernstig kan 
beperken;

Or. es

Amendement 18
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzet zich tegen de goedkeuring van 
regelingen voor overdraagbare 
visconcessies (Transferable Fishing 
Concessions, ofwel TFC's) in RVO's en in 
internationale wateren, aangezien dit de 
toekomstige ambities van de huidige 
ontwikkelingslanden op het gebied van het 
ontwikkelen van hun eigen visserijsectoren 
ernstig kan beperken;

6. verzet zich tegen de goedkeuring van 
regelingen voor overdraagbare 
visconcessies (Transferable Fishing 
Concessions, ofwel TFC's), in het 
bijzonder in RVO's en in internationale 
wateren, aangezien dit de toekomstige 
ambities van de huidige 
ontwikkelingslanden op het gebied van het 
ontwikkelen van hun eigen visserijsectoren 
ernstig kan beperken;

Or. fr
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Amendement 19
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is gekant tegen de privatisering van 
de mariene hulpbronnen; is van mening 
dat het voorstel om een markt van 
overdraagbare visserijconcessies in te 
stellen tussen privéondernemingen niet 
aanvaardbaar is; wijst erop dat de 
visserijrechten uitsluitend door de 
lidstaten beheerd dienen te worden;

Or. lt

Amendement 20
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat de toegang tot 
overschotten in ontwikkelingslanden van 
bestanden van vis die enkel gevangen mag 
worden door plaatselijke visserijvloten, 
pas toegewezen mag worden nadat 
voldaan is aan de voedingsbehoeften van 
de plaatselijke bevolking en nadat voldaan 
is aan de eisen uit artikelen 62, 69 en 70 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee;

Or. en

Amendement 21
Isabella Lövin



AM\898865NL.doc 13/15 PE487.720v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vestigt de aandacht op de 
bepalingen van artikelen 69 en 70 van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee over het recht van de 
lidstaten zonder kust om deel te nemen 
aan de exploitatie van mariene 
biologische hulpbronnen in exclusieve 
economische zones van kuststaten in 
dezelfde subregio of regio om tegemoet te 
komen aan de voedingsbehoeften van de 
bevolking van de betrokken landen;

Or. en

Amendement 22
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat het toekomstige 
GVB gebaseerd dient te zijn op beginselen 
van goede governance, zoals 
transparantie en toegang tot informatie in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Aarhus, met inbegrip van de 
beoordelingen van de 
duurzamevisserijovereenkomsten;

Or. en

Amendement 23
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de EU het duurzame 
beheer van hulpbronnen in derde landen 
dient aan te moedigen en verzoekt de EU 
bijgevolg om meer maatregelen te treffen 
om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserijactiviteiten te 
bestrijden; wijst er tevens op dat de 
duurzamevisserijovereenkomsten in 
grotere mate gebaseerd dienen te zijn op 
wetenschappelijk onderzoek en 
gegevensvergaring, follow-up, controle en 
toezicht; de EU dient daartoe de nodige 
financiële en technische steun en 
personele middelen beschikbaar te stellen 
aan derde landen;

Or. en

Amendement 24
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het groeiende belang van de 
recreatieve visserij voor vissers en 
vissersgemeenschappen; vestigt de 
aandacht op het groeiende belang van die 
visserij.

Or. lt

Amendement 25
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. herinnert eraan dat het GVB 
samenhang dient te vertonen met het 
ontwikkelingsbeleid en het milieubeleid, 
met inbegrip van de bescherming van 
mariene ecosystemen; verzoekt daarom 
om maatregelen om de wetenschappelijke 
kennis te verbeteren en uit te breiden en 
om een versterkte internationale 
samenwerking om betere prestaties te 
garanderen;

Or. en

Amendement 26
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. herinnert eraan dat alle 
onderdanen van de EU, ongeacht waar zij 
activiteiten uitvoeren, de voorschriften en 
regelgeving van het GVB dienen na te 
leven, met inbegrip van de sociale en 
milieuregelgeving;

Or. en


