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AM_Com_LegOpinion

Amendement 77
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De visserijsector is van enorm 
strategisch belang voor de 
sociaaleconomische situatie, de publieke 
voorziening van visproducten en het 
evenwicht van de voedselbalans in de 
lidstaten en in de Europese Unie zelf, en 
speelt een belangrijke rol voor de 
sociaaleconomische welvaart van de 
kustgebieden, de lokale ontwikkeling, de 
werkgelegenheid, het behoud en het 
scheppen van economische activiteiten en 
arbeidsplaatsen op verschillende niveaus, 
de voorziening van verse vis en het 
behoud van lokale culturele tradities.

Or. pt

Amendement 78
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het EFMZV moet van toepassing zijn 
op de GVB-steun voor de instandhouding, 
het beheer en de exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen, de biologische 
zoetwaterhulpbronnen en de -aquacultuur, 
en voor de verwerking en de afzet van 
visserij- en aquacultuurproducten voor 
zover deze activiteiten worden uitgeoefend 
op het grondgebied van de lidstaten of in 
EU-wateren, inclusief door 

(2) Het EFMZV moet van toepassing zijn 
op de GVB-steun voor de instandhouding, 
het beheer en de exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen, de biologische 
zoetwaterhulpbronnen en de -aquacultuur, 
voor de verwerking en de afzet van 
visserij- en aquacultuurproducten en voor 
de economische activiteiten in 
kustgemeenschappen die grotendeels van 
de visserij afhankelijk zijn, voor zover 
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vissersvaartuigen die de vlag voeren van en 
geregistreerd zijn in derde landen, door 
EU-vissersvaartuigen of door onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat 
en indachtig de bepalingen van artikel 117 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee.

deze activiteiten worden uitgeoefend op het 
grondgebied van de lidstaten of in EU-
wateren, inclusief door vissersvaartuigen 
die de vlag voeren van en geregistreerd zijn 
in derde landen, door EU-vissersvaartuigen 
of door onderdanen van de lidstaten, 
onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat 
en indachtig de bepalingen van artikel 117 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee.

Or. pt

Amendement 79
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het toekomstige EFMZV moet 
volledig rekening houden met de 
specifieke problemen en behoeften van de 
kleinschalige visserij, aangezien in de EU 
dit type vloot de meeste arbeidsplaatsen 
per eenheid gevangen vis oplevert.

Or. pt

Amendement 80
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om de eigen verantwoordelijkheid 
van vissers voor het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) te vergroten, en 
daarmee de juiste tenuitvoerlegging en het 
algemeen welslagen van het GVB te 
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bevorderen, moet het EFMZV 
partnerschap, samenwerking en dialoog 
tussen wetenschappers en vissers 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 81
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het EFMZV moet van toepassing zijn 
op de aan het GMB toegewezen steun voor 
de ontwikkeling en uitvoering van 
gecoördineerde concrete acties en besluiten 
inzake zeeën, oceanen, kustgebieden en 
maritieme sectoren, voor zover deze 
concrete acties en besluiten een aanvulling 
vormen op de verschillende EU-
beleidsgebieden die zijdelings gevolgen 
hebben voor zeeën, oceanen, kustgebieden 
en maritieme sectoren, zoals het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en het 
EU-beleid inzake vervoer, industrie, 
territoriale cohesie, milieu, energie en
toerisme. Coherentie en integratie moeten 
verzekerd zijn bij het beheer van de 
verschillende sectorale beleidslijnen in 
zeegebieden zoals de Oostzee, de 
Noordzee, de Keltische zeeën, de Golf van 
Biskaje en de Iberische kust, de 
Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

(4) Het EFMZV moet van toepassing zijn 
op de aan het GMB toegewezen steun voor 
de ontwikkeling en uitvoering van 
gecoördineerde concrete acties en besluiten 
inzake zeeën, oceanen, kustgebieden en 
maritieme sectoren, voor zover deze 
concrete acties en besluiten een aanvulling 
vormen op de verschillende EU-
beleidsgebieden die zijdelings gevolgen 
hebben voor zeeën, oceanen, kustgebieden 
en maritieme sectoren, zoals het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en het 
EU-beleid inzake vervoer, industrie, 
territoriale cohesie, milieu, energie,
toerisme en de creatie van stabiele 
arbeidsplaatsen met rechten. Coherentie 
en integratie moeten verzekerd zijn bij het 
beheer van de verschillende sectorale 
beleidslijnen in zeegebieden zoals de 
Oostzee, de Noordzee, de Keltische zeeën, 
de Golf van Biskaje en de Iberische kust, 
de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

Or. pt

Amendement 82
Jean Lambert
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van 17 juni 2010, waarbij 
de Europa 2020-strategie is vastgesteld, 
moeten de Unie en de lidstaten werken aan 
slimme, duurzame en inclusieve groei en 
tegelijkertijd de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie bevorderen. Met name moeten 
de middelen gericht worden ingezet voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van Europa 2020 en moeten de 
streefdoelen en de doeltreffendheid worden 
verbeterd door resultaatgerichter te werk te 
gaan. De opname van het GMB in het 
nieuwe EFMZV draagt eveneens bij tot de 
voornaamste beleidsdoelstellingen in de 
mededeling van de Commissie van 3 maart 
2010 "Europa 2020 Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" 
(hierna de "Europa 2020-strategie" 
genoemd) en is in overeenstemming met de 
algemene doelstellingen die in het Verdrag 
zijn verankerd, namelijk vergroting van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie.

(5) Overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van 17 juni 2010, waarbij 
de Europa 2020-strategie is vastgesteld, 
moeten de Unie en de lidstaten werken aan 
slimme, duurzame en inclusieve groei en 
tegelijkertijd de harmonieuze ontwikkeling 
van de Unie bevorderen. Met name moeten 
de middelen gericht worden ingezet voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van Europa 2020 – waaronder vooral de 
doelstellingen inzake werkgelegenheid en 
de bestrijding van armoede, sociale 
uitsluiting en de klimaatverandering – en 
moeten de streefdoelen en de 
doeltreffendheid worden verbeterd door 
resultaatgerichter te werk te gaan. De 
opname van het GMB in het nieuwe 
EFMZV draagt eveneens bij tot de 
voornaamste beleidsdoelstellingen in de 
mededeling van de Commissie van 3 maart 
2010 "Europa 2020 Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" 
(hierna de "Europa 2020-strategie" 
genoemd) en is in overeenstemming met de 
algemene doelstellingen die in het Verdrag 
zijn verankerd, namelijk vergroting van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie.

Or. en

Amendement 83
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
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doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij 
en aquacultuur en verbetering van de
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten en de 
diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie te stimuleren.

doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van een duurzame en 
hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur, via de stimulering van de 
innovatie en de kennisbasis in de visserij 
en de aquacultuur, en de verwezenlijking 
van duurzame werkgelegenheid en 
economische, sociale en territoriale 
cohesie door het ontwikkelings- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten en de 
diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere duurzame sectoren van de 
maritieme economie te stimuleren.

Or. en

Amendement 84
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en verbetering van de 
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten en de 
diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en stimulering van stabiele 
arbeidsplaatsen met rechten en de 
territoriale cohesie door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten en de 
diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
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economie te stimuleren. economie te stimuleren.

Or. pt

Amendement 85
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten,
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en verbetering van de 
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten en de 
diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie te stimuleren.

(6) Om te garanderen dat het EFMZV 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB, het GMB en 
de Europa 2020-strategie, moet worden 
ingezet op een beperkt aantal prioriteiten, 
zoals bevordering van de innovatie en de 
kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur en verbetering van de 
werkgelegenheid en de territoriale cohesie 
door het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van aan de 
kust en landinwaarts gelegen 
visserijgemeenschappen te ontsluiten, de 
diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie te stimuleren, en de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Or. en

Amendement 86
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De overkoepelende doelstelling van het 
GVB bestaat erin ervoor zorgen dat de 

(8) De overkoepelende doelstelling van het 
GVB bestaat erin ervoor zorgen dat de 
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visserij- en de aquacultuuractiviteiten 
bijdragen tot milieuomstandigheden die 
duurzaam zijn op lange termijn en een 
noodzakelijke premisse vormen voor de 
economische en sociale ontwikkeling. Het 
GVB moet bovendien bijdragen tot de 
productiviteit en een billijke 
levensstandaard in de visserijsector en tot 
stabiele markten, en moet ervoor zorgen 
dat de hulpbronnen beschikbaar zijn en 
dat de consument tegen een redelijke prijs 
toegang heeft tot de voorraden.

visserij- en de aquacultuuractiviteiten 
bijdragen tot milieuomstandigheden die 
duurzaam zijn op lange termijn en een 
noodzakelijke premisse vormen voor de 
economische en sociale ontwikkeling. Het 
GVB moet de modernisering en duurzame 
ontwikkeling van de visserijsector 
bevorderen, waarbij de 
sociaaleconomische levensvatbaarheid en 
de duurzaamheid van de visbestanden 
wordt verzekerd, met als doel de levering 
van vis aan het publiek en de 
voedselsoevereiniteit en -veiligheid te 
waarborgen, de werkgelegenheid te 
behouden, de levensomstandigheden van 
vissers te verbeteren, en een duurzame 
ontwikkeling van kustgebieden die 
grotendeels afhankelijk zijn van de 
visserij te verzekeren.

Or. pt

Amendement 87
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De GVB- en de GMB-uitgaven
moeten met EU-begrotingsmiddelen 
worden gefinancierd uit één fonds (het 
EMVF) dat hetzij direct hetzij gedeeld met 
de lidstaten wordt beheerd. Met de 
lidstaten gedeeld beheer moet slechts
worden toegepast op maatregelen ter 
ondersteuning van de visserij, de 
aquacultuur en door de gemeenschap 
aangestuurde plaatselijke ontwikkeling, 
en op de gemeenschappelijke 
marktordeningen, de compensatie voor de 
ultraperifere gebieden en activiteiten op het 
gebied van controle en 
gegevensverzameling. Het directe beheer 
moet worden toegepast op 

(12) De GVB- en de GMB-uitgaven 
moeten met EU-begrotingsmiddelen 
worden gefinancierd uit één fonds (het 
EMVF) dat hetzij direct hetzij gedeeld met 
de lidstaten wordt beheerd. Met de 
lidstaten gedeeld beheer moet worden 
toegepast op maatregelen ter ondersteuning 
van de visserij, de aquacultuur en de 
ontwikkeling van kustgemeenschappen 
die grotendeels van de visserij afhankelijk 
zijn, maar ook op de gemeenschappelijke 
marktordeningen, de compensatie voor de 
ultraperifere gebieden en activiteiten op het 
gebied van controle en 
gegevensverzameling. Het directe beheer 
moet worden toegepast op 
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wetenschappelijk advies, vrijwillige 
bijdragen aan de regionale organisaties 
voor visserijbeheer, adviesraden en 
concrete acties voor de uitvoering van het 
GMB. Er moet worden gespecificeerd 
welke maatregelen uit het EFMZV kunnen 
worden gefinancierd.

wetenschappelijk advies, vrijwillige 
bijdragen aan de regionale organisaties 
voor visserijbeheer, adviesraden en 
concrete acties voor de uitvoering van het
GMB. Er moet worden gespecificeerd 
welke maatregelen uit het EFMZV kunnen 
worden gefinancierd.

Or. pt

Amendement 88
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Overeenkomstig de artikelen 50 en 51 
van de [verordening inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid] (hierna 
de "GVB-verordening" genoemd) mag de 
Unie slechts financiële steun in het kader 
van het EFMZV verlenen indien zowel de 
lidstaten als de marktdeelnemers de GVB-
voorschriften nakomen. Met deze 
voorwaarde wordt aangegeven dat de Unie 
overeenkomstig artikel 3 VWEU de taak 
heeft om in het algemeen belang te zorgen 
voor de instandhouding van de biologische 
rijkdommen van de zee in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid.

(14) Overeenkomstig de artikelen 50 en 51 
van de [verordening inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid] (hierna 
de "GVB-verordening" genoemd) mag de 
Unie slechts financiële steun in het kader 
van het EFMZV verlenen indien zowel de 
lidstaten als de marktdeelnemers de GVB-
voorschriften nakomen. Met deze 
voorwaarde wordt aangegeven dat de Unie 
overeenkomstig respectievelijk de 
artikelen 3 en 9 VWEU de taak heeft om 
in het algemeen belang te zorgen voor de 
instandhouding van de biologische 
rijkdommen van de zee in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, en 
voor de naleving van de vereisten met 
betrekking tot de bevordering van een 
hoge arbeidsparticipatiegraad en de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming.

Or. en

Amendement 89
Ole Christensen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen zou tevens worden 
ondermijnd indien in het kader van het 
EFMZV financiële EU-steun wordt betaald 
aan lidstaten die niet voldoen aan hun uit 
de GVB-voorschriften voortvloeiende 
verplichtingen met betrekking tot het 
algemeen belang van de instandhouding 
van de mariene biologische hulpbronnen, 
zoals gegevensverzameling en uitvoering 
van de controlevereisten. Niet-naleving van 
deze verplichtingen door de lidstaten 
brengt bovendien het gevaar met zich mee 
dat niet in aanmerking komende 
begunstigden of niet-subsidiabele concrete 
acties niet door de lidstaten worden 
gedetecteerd.

(18) De verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen zou tevens worden 
ondermijnd indien in het kader van het 
EFMZV financiële EU-steun wordt betaald 
aan lidstaten die niet voldoen aan hun uit 
de GVB-voorschriften voortvloeiende 
verplichtingen met betrekking tot het 
algemeen belang van de instandhouding 
van de mariene biologische hulpbronnen, 
zoals gegevensverzameling en uitvoering 
van de controlevereisten, waaronder 
arbeidsinspecties en de naleving van de 
sociale en de arbeidswetgeving. Niet-
naleving van deze verplichtingen door de 
lidstaten brengt bovendien het gevaar met 
zich mee dat niet in aanmerking komende 
begunstigden of niet-subsidiabele concrete 
acties niet door de lidstaten worden 
gedetecteerd.

Or. en

Amendement 90
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het optreden van de Unie moet 
complementair zijn aan dat van de 
lidstaten, of de bedoeling hebben daartoe 
bij te dragen. Om een significante 
toegevoegde waarde te garanderen, moet 
het partnerschap tussen de Commissie en 
de lidstaten worden versterkt middels 
regelingen op grond waarvan verschillende 
soorten partners met volledige 
inachtneming van de institutionele 
bevoegdheden van de lidstaten kunnen 

(22) Het optreden van de Unie moet 
complementair zijn aan dat van de 
lidstaten, of de bedoeling hebben daartoe 
bij te dragen. Om een significante 
toegevoegde waarde te garanderen, moet 
het partnerschap tussen de Commissie en 
de lidstaten worden versterkt middels 
regelingen op grond waarvan verschillende 
soorten partners, waaronder de 
vertegenwoordigende sociale partners,
met volledige inachtneming van de 
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deelnemen. Er dient specifiek op te worden 
toegezien dat vrouwen en 
minderheidsgroepen adequaat worden 
vertegenwoordigd. Dit partnerschap omvat 
regionale, plaatselijke en andere openbare 
autoriteiten, andere ter zake relevante 
organisaties, met inbegrip van die welke 
verantwoordelijk zijn voor het milieu en 
voor het bevorderen van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, de 
economische en sociale partners en andere 
bevoegde instanties. De partners moeten 
worden betrokken bij de voorbereiding van 
de partnerschapscontracten en bij de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programmering.

institutionele bevoegdheden van de 
lidstaten kunnen deelnemen. Er dient 
specifiek op te worden toegezien dat 
vrouwen en minderheidsgroepen adequaat 
worden vertegenwoordigd. Dit 
partnerschap omvat regionale, plaatselijke 
en andere openbare autoriteiten, andere ter 
zake relevante organisaties, met inbegrip 
van die welke verantwoordelijk zijn voor 
het milieu en voor het bevorderen van de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, de economische en sociale 
partners en andere bevoegde instanties. De 
partners moeten worden betrokken bij de 
voorbereiding van de 
partnerschapscontracten en bij de 
voorbereiding, de uitvoering, de
monitoring en de evaluatie van de 
programmering.

Or. en

Amendement 91
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het optreden van de Unie moet 
complementair zijn aan dat van de 
lidstaten, of de bedoeling hebben daartoe 
bij te dragen. Om een significante 
toegevoegde waarde te garanderen, moet 
het partnerschap tussen de Commissie en 
de lidstaten worden versterkt middels 
regelingen op grond waarvan verschillende 
soorten partners met volledige 
inachtneming van de institutionele 
bevoegdheden van de lidstaten kunnen 
deelnemen. Er dient specifiek op te worden 
toegezien dat vrouwen en 
minderheidsgroepen adequaat worden 
vertegenwoordigd. Dit partnerschap omvat 
regionale, plaatselijke en andere openbare 

(22) Het optreden van de Unie moet 
complementair zijn aan dat van de 
lidstaten, of de bedoeling hebben daartoe 
bij te dragen. Om een significante 
toegevoegde waarde te garanderen, moet 
het partnerschap tussen de Commissie en 
de lidstaten worden versterkt middels 
regelingen op grond waarvan verschillende 
soorten partners met volledige 
inachtneming van de institutionele 
bevoegdheden van de lidstaten kunnen 
deelnemen. Er dient specifiek op te worden 
toegezien dat vrouwen en 
minderheidsgroepen adequaat worden 
vertegenwoordigd. Dit partnerschap omvat 
regionale, plaatselijke en andere openbare 
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autoriteiten, andere ter zake relevante 
organisaties, met inbegrip van die welke 
verantwoordelijk zijn voor het milieu en 
voor het bevorderen van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, de 
economische en sociale partners en andere 
bevoegde instanties. De partners moeten 
worden betrokken bij de voorbereiding van 
de partnerschapscontracten en bij de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programmering.

autoriteiten, andere ter zake relevante 
organisaties, met inbegrip van de 
visserijsector en organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor het milieu en 
voor het bevorderen van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, de 
economische en sociale partners en andere 
bevoegde instanties. De partners moeten 
worden betrokken bij de voorbereiding van 
de partnerschapscontracten en bij de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programmering.

Or. pt

Amendement 92
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om het concurrentievermogen en de 
economische prestatie van de visserij te 
verbeteren, is het van essentieel belang 
innovatie en ondernemerschap te 
bevorderen. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor innovatieve 
concrete acties en bedrijfsontwikkeling.

(31) Om de winstmarges van de 
producenten en het rendement van de 
beroepskrachten in de visserijsector te 
verbeteren, is het van essentieel belang de 
modernisering en duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector te ondersteunen en 
bevorderen. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor de 
visserijsector, met name voor de 
kleinschalige visserij.

Or. pt

Amendement 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 31
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om het concurrentievermogen en de 
economische prestatie van de visserij te 
verbeteren, is het van essentieel belang 
innovatie en ondernemerschap te 
bevorderen. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor innovatieve 
concrete acties en bedrijfsontwikkeling.

(31) Om het concurrentievermogen en de 
economische prestatie van de visserij te 
verbeteren, is het van essentieel belang 
innovatie en ondernemerschap te 
bevorderen. Eco-innovatie heeft als doel 
de milieuduurzaamheid op lange termijn 
van visserijactiviteiten te verbeteren en de 
effecten van visserij op de mariene 
ecosystemen te verlagen. Hiertoe moet uit 
het EFMZV steun worden verleend voor 
ecologisch duurzame innovatieve concrete 
acties en bedrijfsontwikkeling waarbij het 
voorzorgsbeginsel en een 
ecosysteemgerichte benadering worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 94
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Als gevolg van de economische 
turbulentie en de financiële crisis van de 
afgelopen jaren, hebben veel jongeren 
moeite met het vergaren van de nodige 
financiële middelen om tot de 
visserijsector toe te treden; daarom moet 
EFMZV-steun onder meer gericht zijn op 
het helpen van jongeren om toegang te 
krijgen tot de visserijsector, bijvoorbeeld 
door bij te dragen aan het opstarten van 
een eerste onderneming.

Or. en
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Amendement 95
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men het
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de visserij- en de maritieme 
activiteiten verbeteren. Hiertoe moet uit 
het EFMZV steun worden verleend voor 
een leven lang leren, voor samenwerking 
tussen wetenschappers en vissers ter 
bevordering van de kennisverspreiding, en 
voor adviesdiensten om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

(32) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men de 
winstmarges van de producenten en het 
rendement van de beroepskrachten in de 
visserijsector verbeteren. Hiertoe moet uit 
het EFMZV steun worden verleend voor de 
toetreding van jongeren tot de sector, 
beroepsopleiding, een leven lang leren, 
samenwerking tussen wetenschappers en 
vissers ter bevordering van de 
kennisverspreiding, en adviesdiensten om 
de algemene prestatie en het rendement
van de marktdeelnemers te verbeteren.

Or. pt

Amendement 96
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men het 
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de visserij- en de maritieme 
activiteiten verbeteren. Hiertoe moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor een 
leven lang leren, voor samenwerking 
tussen wetenschappers en vissers ter 
bevordering van de kennisverspreiding, en
voor adviesdiensten om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

(32) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men het 
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de visserij- en de maritieme 
activiteiten verbeteren. Hiertoe moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
initiatieven die de toegang tot een initiële 
opleiding en permanente educatie van 
goede kwaliteit garanderen, voor 
samenwerking tussen wetenschappers en 
vissers ter bevordering van de 
kennisverspreiding, voor adviesdiensten 
om de algemene prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
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marktdeelnemers te verbeteren, en voor de 
beperking van de milieueffecten van de 
activiteiten.

Or. en

Amendement 97
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Het EFMZV moet een lokaal en 
duurzaam visserij- en ontwikkelingsbeleid 
in de kustgemeenschappen ondersteunen.

Or. pt

Amendement 98
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien de kleinschalige 
kustvissers slechts zwak vertegenwoordigd 
zijn in de sociale dialoog, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend aan 
organisaties die deze dialoog in de 
relevante fora bevorderen.

(34) Gezien de zwakte van de sociale 
dialoog op sectoraal niveau moet uit het 
EFMZV steun worden verleend aan 
organisaties die deze dialoog bevorderen, 
met het oog op de opbouw van hun 
capaciteit op regionaal, nationaal en 
Europees niveau en een sterkere 
vertegenwoordiging van de belangen van 
de sector.

Or. en

Amendement 99
Ole Christensen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Gezien de cruciale rol van 
kleinschalige kustvissers in de 
kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die diversifiëring voor deze 
vissers meebrengt, moet het EFMZV de 
diversifiëring bevorderen door steun te 
verlenen voor opleidingen ter verwerving 
van beroepsvaardigheden die nodig zijn 
voor andere dan visserijactiviteiten, en 
door daarnaast steun te verlenen voor het 
opstarten van ondernemingen en voor 
investeringen in het ombouwen van de 
vaartuigen van deze vissers.

(35) Gezien de cruciale rol van 
kleinschalige kustvissers in de 
kustgemeenschappen en gezien de 
mogelijkheden die diversifiëring voor deze 
vissers meebrengt, moet het EFMZV de 
diversifiëring bevorderen door steun te 
verlenen voor opleidingen ter verwerving 
van beroepsvaardigheden die nodig zijn 
voor andere dan visserijactiviteiten, en 
door daarnaast steun te verlenen voor het 
opstarten van ondernemingen en voor 
investeringen in het ombouwen van de 
vaartuigen van deze vissers. Bij de 
verlening van steun uit het EFMZV voor 
de diversifiëring van de activiteiten moet 
ook bijzondere aandacht worden 
geschonken aan de situatie en de 
mogelijkheden van jongeren uit 
kustgemeenschappen. 

Or. en

Amendement 100
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) De Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) beschouwt de 
visserij als een risicovol beroep in 
vergelijking met andere beroepen, en deze 
organisatie heeft verschillende verdragen 
en aanbevelingen ondertekend of 
aangenomen om behoorlijke 
arbeidsomstandigheden voor vissers te 
bevorderen; de in deze verdragen en 
aanbevelingen vervatte beginselen moeten 
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worden gehandhaafd als kerncriteria bij 
het beslissen over het gebruik van 
EFMZV-middelen.

Or. en

Amendement 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Met het oog op de behoeften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid aan 
boord moet uit het EFMZV-steun worden 
verleend voor investeringen in dat 
verband.

(36) Met het oog op de behoeften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid aan 
boord mag EFMZV-steun uitsluitend 
worden verleend voor investeringen in 
veiligheid en hygiëne aan boord voor 
vaartuigen die actief zijn in visserijtakken 
waar aantoonbaar sprake is van 
overcapaciteit; deze investeringen leiden 
niet tot een verhoging van de 
vangstcapaciteit van het vaartuig.

Or. en

Amendement 102
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Naar aanleiding van de vaststelling 
van systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies zoals bedoeld in artikel 
27 van [GVB-verordening] en met het oog 
op ondersteuning van de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van deze nieuwe 
systemen moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor capaciteitsopbouw 
en uitwisseling van beste praktijken.

Schrappen
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Or. pt

Amendement 103
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De invoering van de systemen voor 
overdraagbare visserijconcessies moet het 
concurrentievermogen van de sector 
verbeteren. Als gevolg daarvan is het 
mogelijk dat buiten de visserijsector
nieuwe beroepskansen moeten worden 
gecreëerd. Daarom moet het EFMZV in 
visserijgemeenschappen de economische 
bedrijvigheid diversifiëren en banen 
creëren, met name door steun te verlenen 
om ondernemingen op te starten en om 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserijen, aan te passen 
aan andere maritieme activiteiten dan de 
visserij zelf. Toepassing van deze laatste 
maatregel is op haar plaats aangezien 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserij, niet onder de 
systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies vallen.

(38) Er moeten nieuwe beroepskansen 
worden gecreëerd in aan de visserij 
gerelateerde sectoren. Daarom moet het 
EFMZV in visserijgemeenschappen de 
economische bedrijvigheid diversifiëren en 
banen creëren, met name door steun te 
verlenen om ondernemingen op te starten.

Or. pt

Amendement 104
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De invoering van de systemen voor 
overdraagbare visserijconcessies moet het 
concurrentievermogen van de sector 

(38) De invoering van de systemen voor 
overdraagbare visserijconcessies moet het 
concurrentievermogen van de sector 
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verbeteren. Als gevolg daarvan is het 
mogelijk dat buiten de visserijsector 
nieuwe beroepskansen moeten worden 
gecreëerd. Daarom moet het EFMZV in 
visserijgemeenschappen de economische 
bedrijvigheid diversifiëren en banen 
creëren, met name door steun te verlenen 
om ondernemingen op te starten en om 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserijen, aan te passen 
aan andere maritieme activiteiten dan de 
visserij zelf. Toepassing van deze laatste 
maatregel is op haar plaats aangezien 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserij, niet onder de 
systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies vallen.

verbeteren. Als gevolg daarvan is het 
mogelijk dat buiten de visserijsector 
nieuwe beroepskansen moeten worden 
gecreëerd. Daarom moet het EFMZV in 
visserijgemeenschappen de economische 
bedrijvigheid diversifiëren en banen 
creëren, met name door steun te verlenen 
om ondernemingen op te starten en om 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserij aan te passen aan 
andere maritieme activiteiten dan de 
visserij zelf, met beperkte effecten op het 
milieu. Toepassing van deze laatste 
maatregel is op haar plaats aangezien 
vaartuigen die actief zijn in de 
kleinschalige kustvisserij, niet onder de 
systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies vallen.

Or. en

Amendement 105
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het GVB heeft tot doel de duurzame 
exploitatie van de visbestanden te 
verzekeren. De overcapaciteit is als een 
belangrijke oorzaak van de overbevissing 
aangemerkt. Daarom is het van essentieel 
belang de EU-vissersvloot op de 
beschikbare hulpbronnen af te stemmen.
Regelingen voor de verlening van 
overheidssteun voor bijvoorbeeld de 
definitieve of tijdelijke beëindiging van 
visserijactiviteiten of het slopen van 
vaartuigen zijn geen doeltreffende 
instrumenten voor het wegwerken van de 
overcapaciteit gebleken. Daarom zal in het 
kader van het EFMZV steun worden 
verleend voor de invoering en het beheer 
van systemen voor overdraagbare 

(39) Het GVB heeft tot doel de duurzame 
exploitatie van de visbestanden te 
verzekeren. De overcapaciteit is als een 
belangrijke oorzaak van de overbevissing 
aangemerkt. Daarom is het van essentieel 
belang de EU-vissersvloot op de 
beschikbare hulpbronnen af te stemmen.
Het moet worden benadrukt dat 
regelingen voor de verlening van 
overheidssteun voor bijvoorbeeld de 
definitieve of tijdelijke beëindiging van 
visserijactiviteiten of het slopen van 
vaartuigen geen doeltreffende instrumenten 
voor het wegwerken van de overcapaciteit 
zijn gebleken.
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visserijconcessies die de overcapaciteit 
moeten verminderen en de economische 
prestatie en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

Or. pt

Amendement 106
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Aangezien de overcapaciteit een van 
de voornaamste oorzaken van de 
overbevissing is, moeten maatregelen 
worden genomen om de EU-vissersvloot 
aan te passen aan de beschikbare 
hulpbronnen. In dit verband moet uit het 
EFMZV steun worden verleend om de 
systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies die in het kader van het 
GVB zijn ingevoerd als beheersinstrument 
ter verlaging van de overcapaciteit, vast te 
stellen, te wijzigen en te beheren.

Schrappen

Or. pt

Amendement 107
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Uit het EFMZV moet steun worden 
verleend om de impact van de visserij op 
het mariene milieu te reduceren, met name 
door eco-innovatie en selectiever vistuig en 
selectievere apparatuur te bevorderen en 
door maatregelen te nemen om de mariene 

(42) Uit het EFMZV moet steun worden 
verleend om de impact van de visserij op 
het mariene milieu tot een minimum te 
beperken en waar mogelijk te elimineren, 
met name door eco-innovatie en selectiever 
vistuig en selectievere apparatuur te 
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biodiversiteit en de mariene ecosystemen, 
samen met de diensten die deze leveren, te 
beschermen en in stand te houden 
overeenkomstig de biodiversiteitsstrategie 
van de Unie tot 2020.

bevorderen en door maatregelen te nemen 
om de mariene biodiversiteit en de mariene 
ecosystemen, samen met de diensten die 
deze leveren, te beschermen en in stand te 
houden overeenkomstig de 
biodiversiteitsstrategie van de Unie tot 
2020, en door de niveaus te waarborgen 
die nodig zijn om uiterlijk in 2020 een 
goede milieutoestand te bereiken, zoals 
omschreven in de kaderrichtlijn mariene 
strategie.

Or. en

Amendement 108
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men het 
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de aquacultuuractiviteiten 
verbeteren. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor een leven lang 
leren, voor netwerkvorming ter 
bevordering van kennisverspreiding en 
voor adviesdiensten om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

(51) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men de 
winstmarges van de producenten en het 
rendement van de beroepskrachten in de 
aquacultuur verbeteren. Hiertoe moet uit 
het EFMZV steun worden verleend voor 
een leven lang leren, voor netwerkvorming 
ter bevordering van kennisverspreiding en 
voor adviesdiensten om de algemene 
prestatie en het concurrentievermogen van 
de marktdeelnemers te verbeteren.

Or. pt

Amendement 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 51
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men het 
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de aquacultuuractiviteiten 
verbeteren. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor een leven lang 
leren, voor netwerkvorming ter 
bevordering van kennisverspreiding en 
voor adviesdiensten om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

(51) Investeringen in menselijk kapitaal 
zijn eveneens onmisbaar, wil men het 
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de aquacultuuractiviteiten 
verbeteren. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor een leven lang 
leren, voor netwerkvorming ter 
bevordering van kennisverspreiding en 
voor adviesdiensten om methodologieën 
voor een beperking van de milieueffecten, 
evenals de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers, globaal te verbeteren.

Or. en

Amendement 110
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) In visserijgebieden moeten in het 
kader van de door de gemeenschap 
aangestuurde plaatselijke ontwikkeling 
innovatieve benaderingen voor het creëren 
van groei en banen worden gestimuleerd, 
met name door waarde aan 
visserijproducten toe te voegen en de 
plaatselijke economie te diversifiëren naar 
nieuwe economische activiteiten, met 
inbegrip van de bedrijvigheid die 
samenhangt met "blauwe groei" en met 
maritieme sectoren die zich niet met de 
visserij zelf bezighouden.

(56) In visserijgebieden moeten in het 
kader van de door de gemeenschap 
aangestuurde plaatselijke ontwikkeling 
innovatieve en inclusieve benaderingen 
voor het creëren van duurzame groei en
hoogwaardige banen worden gestimuleerd, 
met name door waarde aan 
visserijproducten toe te voegen en de 
plaatselijke economie te diversifiëren naar 
nieuwe economische activiteiten, met 
inbegrip van de bedrijvigheid die 
samenhangt met "blauwe groei" en met 
maritieme sectoren die zich niet met de 
visserij zelf bezighouden.

Or. en
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Amendement 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) De duurzame ontwikkeling van de 
visserijgebieden moet bijdragen tot de 
EU 2020-doelstellingen inzake sociale 
inclusie en armoedebestrijding, tot 
innovatie op plaatselijk niveau en tot 
territoriale cohesie – een belangrijke 
prioriteit in het Verdrag van Lissabon.

(57) De duurzame ontwikkeling van de 
visserijgebieden moet bijdragen tot de 
EU 2020-doelstellingen inzake sociale 
inclusie en armoedebestrijding, tot eco-
innovatie op plaatselijk niveau en tot 
territoriale cohesie – een belangrijke 
prioriteit in het Verdrag van Lissabon.

Or. en

Amendement 112
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) De door de gemeenschap 
aangestuurde ontwikkeling moet ten 
uitvoer worden gelegd middels een van 
onderop gestuurde benadering, meer 
bepaald in de vorm van plaatselijke 
partnerschappen die zijn samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het brede publiek, 
de particuliere sector en het 
maatschappelijk middenveld, en die de 
lokale samenleving correct weerspiegelen. 
Deze lokale actoren zijn het best geplaatst 
om geïntegreerde en multisectorale 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën die 
tegemoet komen aan de behoeften van de 
plaatselijke visserijgebieden, op te stellen 
en ten uitvoer te leggen. Met het oog op de 
representativiteit van de plaatselijke 
groepen moet erop worden toegezien dat 
geen enkele belangengroep meer dan 49 % 
van de stemrechten in de 

(58) De door de gemeenschap 
aangestuurde ontwikkeling moet ten 
uitvoer worden gelegd middels een van 
onderop gestuurde benadering, meer 
bepaald in de vorm van plaatselijke 
partnerschappen die zijn samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het brede publiek, 
de particuliere sector en het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van de vertegenwoordigende sociale 
partners, en die de lokale samenleving 
correct weerspiegelen. Deze lokale actoren 
zijn het best geplaatst om geïntegreerde en 
multisectorale plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën die tegemoet 
komen aan de behoeften van de plaatselijke 
visserijgebieden, op te stellen en ten 
uitvoer te leggen. Met het oog op de 
representativiteit van de plaatselijke 
groepen moet erop worden toegezien dat 
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besluitvormingsorganen in handen heeft. geen enkele belangengroep meer dan 49 % 
van de stemrechten in de
besluitvormingsorganen in handen heeft.

Or. en

Amendement 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) Uit het EFMZV moet steun worden 
verleend voor de bevordering van 
geïntegreerd maritiem bestuur op alle 
niveaus, met name via de uitwisseling van 
beste praktijken en de verdere 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
zeegebiedstrategieën. Beoogd wordt om 
met deze strategieën een geïntegreerd 
kader op te zetten om problemen die de 
Europese zeegebieden gemeenschappelijk 
hebben, aan te pakken en de samenwerking 
tussen belanghebbende partijen te 
versterken met als doel het gebruik van de 
financiële instrumenten en fondsen van de 
Unie te optimaliseren en bij te dragen tot 
de economische, sociale en territoriale 
cohesie van de Unie.

(77) Uit het EFMZV moet steun worden 
verleend voor de bevordering van 
geïntegreerd maritiem bestuur op alle 
niveaus, met name via de uitwisseling van 
beste praktijken en de verdere 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
zeegebiedstrategieën. Beoogd wordt om 
met deze strategieën een geïntegreerd 
kader op te zetten om problemen die de 
Europese zeegebieden gemeenschappelijk 
hebben, aan te pakken en de samenwerking 
tussen belanghebbende partijen te 
versterken met als doel het gebruik van de 
financiële instrumenten en fondsen van de 
Unie te optimaliseren en bij te dragen tot 
milieuduurzaamheid en de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de Unie.

Or. en

Amendement 114
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80) Uit het EFMZV moet ook steun 
worden verleend om de economische groei, 

(80) Uit het EFMZV moet ook steun 
worden verleend om duurzame en 
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de werkgelegenheid, de innovatie en het 
concurrentievermogen in de maritieme 
sectoren en kustgebieden te bevorderen. 
Het is van bijzonder belang dat wordt 
nagegaan welke regelgevingsvoorschriften 
en lacunes op het gebied van vaardigheden 
de groei in opkomende en 
toekomstgerichte maritieme sectoren 
belemmeren en welke concrete acties ter 
bevordering van investeringen in 
technologische innovatie nodig zijn om het 
economische potentieel van mariene en 
maritieme applicaties te versterken.

inclusieve economische groei, de 
werkgelegenheid, betere leef- en 
arbeidsomstandigheden, innovatie en het 
concurrentievermogen in de maritieme 
sectoren en kustgebieden te bevorderen. 
Het is van bijzonder belang dat wordt 
nagegaan welke regelgevingsvoorschriften 
en lacunes op het gebied van vaardigheden 
de groei in opkomende en 
toekomstgerichte maritieme sectoren 
belemmeren en welke concrete acties ter 
bevordering van investeringen in 
technologische innovatie nodig zijn om het 
economische potentieel van mariene en 
maritieme applicaties te versterken.

Or. en

Amendement 115
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Aangezien het belangrijk is de 
mariene biologische hulpbronnen in stand 
te houden en de visbestanden met name 
tegen illegale visserij te beschermen, en 
aangezien rekening moet worden gehouden 
met de geest van de conclusies in het 
groenboek over de hervorming van het 
GVB, mag geen EFMZV-steun worden 
verleend aan marktdeelnemers die de 
GVB-voorschriften hebben overtreden op 
een wijze die met name de duurzaamheid 
van de betrokken bestanden in gevaar 
brengt en daarom een ernstige bedreiging 
vormen voor de duurzame exploitatie van 
de levende mariene biologische 
hulpbronnen op een niveau dat het 
mogelijk maakt de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil te 
brengen en te houden dat de MSY kan 
opleveren, noch aan marktdeelnemers die 

(88) Aangezien het belangrijk is de 
mariene biologische hulpbronnen in stand 
te houden en de visbestanden met name 
tegen illegale visserij te beschermen, en 
aangezien rekening moet worden gehouden 
met de geest van de conclusies in het 
groenboek over de hervorming van het 
GVB, mag geen EFMZV-steun worden 
verleend aan marktdeelnemers die de 
GVB-voorschriften hebben overtreden op 
een wijze die met name de duurzaamheid 
van de betrokken bestanden in gevaar 
brengt en daarom een ernstige bedreiging 
vormen voor de duurzame exploitatie van 
de levende mariene biologische 
hulpbronnen op een niveau dat het 
mogelijk maakt de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil te 
brengen en te houden dat de MSY kan 
opleveren, noch aan marktdeelnemers die 
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betrokken zijn bij de IOO-visserij. In geen 
enkel stadium, gaande van de selectie tot 
de uitvoering van een concrete actie, mag 
de EU-financiering worden gebruikt om 
het algemeen belang van de 
instandhouding van mariene biologische 
hulpbronnen zoals tot uitdrukking gebracht 
in de doelstellingen van de GVB-
verordening, te ondermijnen.

betrokken zijn bij de IOO-visserij of die de 
arbeidsomstandigheden overeenkomstig 
Verdrag nr. 188 en Aanbeveling nr. 199 
van de IAO niet eerbiedigen. In geen enkel 
stadium, gaande van de selectie tot de 
uitvoering van een concrete actie, mag de 
EU-financiering worden gebruikt om het 
algemeen belang van de instandhouding 
van mariene biologische hulpbronnen zoals 
tot uitdrukking gebracht in de 
doelstellingen van de GVB-verordening, te 
ondermijnen.

Or. en

Amendement 116
Ole Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "visser": een door de lidstaat als 
zodanig erkend persoon die de 
beroepsvisserij uitoefent aan boord van een 
in bedrijf zijnd vissersvaartuig of een door 
de lidstaat als zodanig erkend persoon die 
beroepsmatig mariene organismen oogst 
zonder vaartuig;

(6) "visser": een door de lidstaat als 
zodanig erkend persoon die de 
beroepsvisserij uitoefent aan boord van een 
in bedrijf zijnd vissersvaartuig of een door 
de lidstaat als zodanig erkend persoon die 
beroepsmatig mariene organismen oogst 
zonder vaartuig. Tenzij anders vermeld, 
houdt "visser" zowel de eigenaar van het 
vaartuig in als de personen die aan boord 
werkzaam zijn en een arbeidsverhouding 
met de eigenaar hebben.

Or. en

Amendement 117
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevordering van een duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur;

(a) bevordering van een duurzame visserij 
en aquacultuur;

Or. pt

Amendement 118
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevordering van een evenwichtige en 
inclusieve territoriale ontwikkeling van de 
visserijgebieden;

(c) bevordering van een duurzame
ontwikkeling van de kustgebieden die 
grotendeels van de visserij afhankelijk 
zijn en van de werkgelegenheid;

Or. pt

Amendement 119
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stimulering van de economische groei, 
de sociale inclusie, de 
werkgelegenheidscreatie en de 
arbeidsmobiliteit in kustgemeenschappen 
en landinwaarts gelegen gemeenschappen 
die aangewezen zijn op de visserij en de 
aquacultuur;

(a) stimulering van de economische groei, 
sociale inclusie, het scheppen van 
werkgelegenheid en steun voor
kustgemeenschappen en landinwaarts 
gelegen gemeenschappen die aangewezen 
zijn op de visserij en de aquacultuur;

Or. pt
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Amendement 120
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stimulering van de economische groei, 
de sociale inclusie, de 
werkgelegenheidscreatie en de 
arbeidsmobiliteit in kustgemeenschappen 
en landinwaarts gelegen gemeenschappen 
die aangewezen zijn op de visserij en de 
aquacultuur;

(a) stimulering van de economische groei, 
de sociale inclusie, het scheppen van
werkgelegenheid, inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit in 
kustgemeenschappen en landinwaarts 
gelegen gemeenschappen die aangewezen 
zijn op de visserij en de aquacultuur, 
rekening houdende met de situatie van 
kwetsbare groepen zoals vrouwen, 
minderheden en jongeren;

Or. en

Amendement 121
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie, en uitbreiding van de maritieme 
economie, onder meer in het kader van de 
matiging van de klimaatverandering.

(b) steun voor de visserijsector en de 
diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie, en uitbreiding van de maritieme 
economie, onder meer in het kader van de 
matiging van de klimaatverandering.

Or. pt

Amendement 122
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie, en uitbreiding van de maritieme 
economie, onder meer in het kader van de 
matiging van de klimaatverandering.

(b) diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere sectoren van de maritieme 
economie, mobiliteit van ontslagen vissers 
en uitbreiding van de maritieme economie, 
onder meer in het kader van de matiging 
van de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 123
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bevordering van een innovatieve, 
concurrerende en kennisgebaseerde
visserij door de nadruk te leggen op:

(2) Bevordering van een innovatieve en op 
kennis gebaseerde visserij door de nadruk 
te leggen op:

Or. pt

Amendement 124
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) versterking van het
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van de visserij, met name van de 
kleinschalige kustvisserij, en verbetering 
van de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden;

(b) verhoging van de winstmarges van de 
producenten en de rendabiliteit van de 
visserij, met name van de kleinschalige 
kustvisserij, en verbetering van de 
veiligheid en de arbeidsomstandigheden;

Or. pt
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Amendement 125
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ontwikkeling van nieuwe 
beroepsvaardigheden en een leven lang 
leren;

(c) bevordering van de toetreding van 
jongeren tot de sector en ontwikkeling van
het beroepsonderwijs, nieuwe 
beroepsvaardigheden en een leven lang 
leren;

Or. pt

Amendement 126
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bevordering van een innovatieve, 
concurrerende en kennisgebaseerde 
aquacultuur door de nadruk te leggen op:

(3) Bevordering van een innovatieve en op 
kennis gebaseerde aquacultuur door de 
nadruk te leggen op:

Or. pt

Amendement 127
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) versterking van het 
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van aquacultuurondernemingen, en in het 
bijzonder van kmo's;

(b) verhoging van de winstmarges van de 
producenten en de rendabiliteit van 
aquacultuurondernemingen, en in het 
bijzonder van kmo's;

Or. pt
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Amendement 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het bereiken en behouden van een 
goede milieutoestand als omschreven in
de kaderrichtlijn mariene strategie.

Or. en

Amendement 129
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het ondersteunen van controle en 
handhaving, het versterken van de 
institutionele capaciteit en efficiënte 
overheidsdiensten.

(b) het ondersteunen van controle en
handhaving, met inbegrip van 
arbeidsinspecties, het versterken van de 
institutionele capaciteit en efficiënte 
overheidsdiensten.

Or. en

Amendement 130
Ole Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het ondersteunen van 
partnerschap, samenwerking en dialoog 
tussen wetenschappers en vissers om de 
eigen verantwoordelijkheid voor het GVB 
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van de belanghebbenden te verhogen.

Or. en

Amendement 131
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 4 van [Verordening 
(EU) nr. […] inzake gemeenschappelijke 
bepalingen] bedoelde beginselen geldt dat 
de Commissie en de lidstaten erop toezien 
dat de EFMZV-steun wordt gecoördineerd 
met en complementair is aan de steun die 
wordt verleend op grond van andere 
beleidsgebieden en financiële instrumenten 
van de EU, zoals Verordening (EU) nr. [tot 
vaststelling van het kaderactieprogramma 
voor milieu en klimaatverandering (LIFE-
kaderprogramma)], en op grond van het 
externe optreden van de Unie. Zowel de 
steun uit het EFMZV als die uit het LIFE-
kaderprogramma wordt met name 
gecoördineerd door de financiering van 
activiteiten die een aanvulling vormen op 
krachtens het LIFE-kaderprogramma 
gefinancierde geïntegreerde projecten, te 
bevorderen en door het gebruik van 
oplossingen, methoden en benaderingen 
die krachtens het LIFE-kaderprogramma 
zijn gevalideerd, te stimuleren.

Overeenkomstig de in artikel 4 van 
[Verordening (EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
beginselen geldt dat de Commissie en de 
lidstaten erop toezien dat de EFMZV-steun 
wordt gecoördineerd met en 
complementair is aan de steun die wordt 
verleend uit andere fondsen in het kader 
van het cohesiebeleid en andere 
beleidsgebieden en financiële instrumenten 
van de EU, zoals Verordening (EU) nr. [tot 
vaststelling van het kaderactieprogramma 
voor milieu en klimaatverandering (LIFE-
kaderprogramma)], en op grond van het 
externe optreden van de Unie. Zowel de 
steun uit het EFMZV als die uit het LIFE-
kaderprogramma wordt met name 
gecoördineerd door de financiering van 
activiteiten die een aanvulling vormen op 
krachtens het LIFE-kaderprogramma 
gefinancierde geïntegreerde projecten, te 
bevorderen en door het gebruik van 
oplossingen, methoden en benaderingen 
die zijn gevalideerd krachtens het LIFE-
kaderprogramma, met name in het 
prioritaire gebied voor biodiversiteit, te 
stimuleren.

Or. en

Amendement 132
Ole Christensen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) marktdeelnemers die inbreuk 
hebben gepleegd op ILO-Verdrag nr. 188 
en Aanbeveling nr. 199 betreffende de 
arbeidsomstandigheden in de 
visserijsector.

Or. en

Amendement 133
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) investeringen aan boord voor 
vloten met overcapaciteit.

Or. en

Amendement 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
4 535 000 000 euro toegewezen voor de 
duurzame ontwikkeling van de visserij, de 
aquacultuur en de aquacultuurgebieden, 
zoals bedoeld in respectievelijk hoofdstuk 
I, hoofdstuk II en hoofdstuk III van titel V.

2. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
maximaal 4 170 000 000 euro toegewezen 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
visserij, de aquacultuur en de 
aquacultuurgebieden, zoals bedoeld in 
respectievelijk hoofdstuk I, hoofdstuk II en 
hoofdstuk III van titel V.

Or. en
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Amendement 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
477 000 000 euro toegewezen voor in 
artikel 78 bedoelde controle- en 
handhavingsmaatregelen.

3. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
minimaal 600 000 000 euro toegewezen 
voor in artikel 78 bedoelde controle- en 
handhavingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
358 000 000 euro toegewezen voor in 
artikel 79 bedoelde maatregelen inzake 
gegevensverzameling.

4. Van het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
minimaal 600 000 000 euro toegewezen 
voor in artikel 79 bedoelde maatregelen 
inzake gegevensverzameling.

Or. en

Amendement 137
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het werkgelegenheidsniveau in de 
visserij en de aquacultuur,

i) het werkgelegenheidsniveau in de 
visserij- en de aquacultuursector,

Or. pt
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Amendement 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) er wordt gezorgd voor samenhang 
tussen de in artikel 38, lid 1, onder d), van 
de onderhavige verordening vastgestelde 
EU-prioriteiten voor het EFMZV en de 
prioritaire actiekaders voor NATURA 
2000 zoals bedoeld in artikel 8, lid 4, van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake 
de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.

Or. en

Amendement 139
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een beschrijving van de criteria voor de 
selectie van projecten;

(f) een beschrijving van de criteria voor de 
selectie van projecten, waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan projecten die 
ontworpen zijn om de milieueffecten van 
de visserij en van activiteiten op het 
gebied van de aquacultuur te beperken;

Or. en

Amendement 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter o – punt i – streepje 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een beoordeling van het evenwicht 
tussen vangstcapaciteit en 
vangstmogelijkheden.

Or. en

Amendement 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om innovatie in de visserij te 
stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor projecten die gericht 
zijn op de ontwikkeling of de invoering 
van ten opzichte van de stand van de 
techniek nieuwe of substantieel verbeterde 
producten en nieuwe of verbeterde 
processen en beheers- en 
organisatiesystemen.

1. Om innovatie in de visserij te 
stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor projecten die gericht 
zijn op de ontwikkeling of de invoering 
van ten opzichte van de stand van de 
techniek nieuwe of substantieel verbeterde 
producten en nieuwe of verbeterde
processen en beheers- en 
organisatiesystemen, op voorwaarde dat 
deze projecten bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de artikelen 2 en 3 van de [GVB-
verordening].

Or. en

Amendement 142
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een leven lang leren, verspreiding van 
wetenschappelijke kennis en innoverende 
praktijken, en de verwerving van nieuwe 

(a) bevordering van de toetreding van 
jongeren tot de sector, beroepsopleiding, 
een leven lang leren, verspreiding van 
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beroepsvaardigheden, met name in verband 
met duurzaam beheer van mariene 
ecosystemen, activiteiten in de maritieme 
sector, innovatie en ondernemerschap;

wetenschappelijke kennis en innoverende 
praktijken, en de verwerving van nieuwe 
beroepsvaardigheden, met name in verband 
met duurzaam beheer van mariene 
ecosystemen, activiteiten in de maritieme 
sector, innovatie en ondernemerschap;

Or. pt

Amendement 143
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevordering van de sociale dialoog op 
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau 
tussen vissers en andere relevante
belanghebbende partijen.

(c) bevordering van de sociale dialoog op 
nationaal, regionaal of plaatselijk niveau 
tussen de vertegenwoordigende sociale 
partners.

Or. en

Amendement 144
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanpassen van kleinschalige 
kustvisserijvaartuigen om deze inzetklaar 
te maken voor activiteiten buiten de 
visserijsector.

(b) het aanpassen van kleinschalige 
kustvisserijvaartuigen om deze inzetklaar 
te maken voor activiteiten die aanvullend 
zijn op de visserijsector.

Or. pt

Amendement 145
Andrea Zanoni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt verleend aan vissers of 
aan eigenaren van vissersvaartuigen.

2. De steun wordt uitsluitend verleend aan 
vissers of aan eigenaren van 
vissersvaartuigen die actief zijn in 
visserijtakken waar aantoonbaar sprake is 
van een daadwerkelijke balans tussen de 
vangstmogelijkheden en de 
vangstcapaciteit.

Or. en

Amendement 146
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Steun voor systemen van overdraagbare 
visserijconcessies in het kader van het 
GVB
1. Teneinde in het kader van artikel 27 
van [GVB-verordening] systemen van 
overdraagbare visserijconcessies vast te 
stellen of te wijzigen, kan uit het EFMZV 
steun worden verleend voor:
(a) het ontwerpen en ontwikkelen van de 
technische en administratieve 
instrumenten die nodig zijn voor het 
opzetten of voor de werking van een 
systeem van overdraagbare 
visserijconcessies;
(b) de participatie van de belanghebbende 
partijen bij het ontwerpen en ontwikkelen 
van systemen van overdraagbare 
visserijconcessies;
(c) de monitoring en de evaluatie van 
systemen van overdraagbare 
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visserijconcessies;
(d) het beheer van systemen van 
overdraagbare visserijconcessies.
2. De in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde 
steun wordt slechts verleend aan 
overheidsinstanties. De in lid 1, onder d), 
van het onderhavige artikel bedoelde 
steun wordt verleend aan 
overheidsinstanties, natuurlijke of 
rechtspersonen en erkende 
producentenorganisaties die betrokken 
zijn bij het collectieve beheer van 
samengevoegde overdraagbare 
visserijconcessies zoals bedoeld in artikel 
28, lid 4, van [GVB-verordening].

Or. pt

Amendement 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van in de artikelen 17 en 
21 van [GVB verordening] bedoelde 
instandhoudingsmaatregelen kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor:

1. Met het oog op de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van prioriteiten op het 
gebied van regionalisering in het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de in 
de artikelen 17 en 21 van [GVB-
verordening] bedoelde 
instandhoudingsmaatregelen kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor:

Or. en

Amendement 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de participatie van de belanghebbende 
partijen bij het ontwerpen en ontwikkelen 
van in de artikelen 17 en 21 van [GVB 
verordening] bedoelde 
instandhoudingsmaatregelen.

(b) de participatie van de belanghebbende 
partijen bij het opzetten en ontwikkelen 
van meerjarenplannen in 
overeenstemming met de artikelen 9, 10 
en 11 van [GVB-verordening], alsook van 
de instandhoudingsmaatregelen zoals 
bedoeld in de artikelen 17 en 21 van [GVB-
verordening].

Or. en

Amendement 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) onderzoek bevorderen naar 
visserijpraktijken, vistuig, 
voorraadbeoordeling en de impact van 
visserijactiviteiten op het ecosysteem, 
waarvan het doel is de schadelijke 
effecten van de visserij op mariene 
soorten en habitats tot een minimum te 
beperken of te vermijden.

Or. en

Amendement 150
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het beheren, herstellen en monitoren 
van NATURA 2000-sites overeenkomstig 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 

(d) het identificeren, selecteren, 
aanwijzen, beheren, herstellen en 
monitoren van NATURA 2000-gebieden
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mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, overeenkomstig Richtlijn 
2009/147/EG van Europees Parlement en 
de Raad inzake het behoud van de 
vogelstand, en overeenkomstig de 
prioritaire actiekaders die zijn vastgesteld 
op grond van Richtlijn 92/43/EEG;

overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna, overeenkomstig 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het behoud 
van de vogelstand, en overeenkomstig de 
prioritaire actiekaders die zijn vastgesteld 
op grond van Richtlijn 92/43/EEG;

Or. en

Amendement 151
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het beheren, herstellen en monitoren 
van beschermde mariene gebieden met het 
oog op de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
bedoelde ruimtelijke 
beschermingsmaatregelen;

(e) het identificeren, selecteren, 
aanwijzen, beheren, herstellen en 
monitoren van beschermde mariene 
gebieden met het oog op de 
tenuitvoerlegging van de in artikel 13, lid 
4, van Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad bedoelde 
ruimtelijke beschermingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 152
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt verleend aan kleinschalige 
kustvissers die eigenaar zijn van een EU-
vissersvaartuig dat als actief is 
geregistreerd en die in de twee jaar 



PE492.837v01-00 42/46 AM\908413NL.doc

NL

voorafgaand aan de datum van indiening 
van de aanvraag gedurende ten minste 
240 dagen visserijactiviteiten op zee 
hebben verricht. Steun in het kader van 
lid 1, onder a), wordt niet toegekend in de 
vorm van inkomenssteun aan 
marktdeelnemers die deel uitmaken van 
een vlootsegment met overcapaciteit.

Or. en

Amendement 153
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de gevolgen van de 
klimaatverandering te matigen, kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor:

1. Om de gevolgen van de 
klimaatverandering te matigen, en alleen 
indien is aangetoond dat dit niet zal leiden 
tot een verhoging van de vangstcapaciteit 
van het vaartuig, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor:

Or. en

Amendement 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde steun wordt slechts 
verleend aan eigenaren van een EU-
vissersvaartuig dat in de twee jaar 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de aanvraag gedurende ten minste 60 
dagen visserijactiviteiten op zee heeft 
verricht.

4. De in lid 1 bedoelde steun wordt slechts 
verleend aan eigenaren van een EU-
vissersvaartuig dat actief is in 
visserijtakken waar aantoonbaar sprake is 
van een daadwerkelijke balans tussen de 
vangstmogelijkheden en de 
vangstcapaciteit, en dat in de twee jaar 
voorafgaand aan de datum van indiening 
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van de aanvraag gedurende ten minste 60 
dagen visserijactiviteiten op zee heeft 
verricht.

Or. en

Amendement 155
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een leven lang leren, de verspreiding 
van wetenschappelijke kennis en 
innovatieve praktijken en de verwerving 
van nieuwe beroepsvaardigheden in de 
aquacultuur;

(a) een leven lang leren, de verspreiding 
van wetenschappelijke kennis en 
innovatieve praktijken en de verwerving 
van nieuwe beroepsvaardigheden in de 
aquacultuur, die de milieueffecten van de 
exploitaties helpen te beperken;

Or. en

Amendement 156
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geven het voornaamste aandachtspunt 
van hun strategie en de sociaaleconomische 
samenstelling van het betrokken gebied 
weer door te zorgen door een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de voornaamste 
belanghebbende partijen, onder meer uit de 
particuliere en de openbare sector en uit
het maatschappelijk middenveld;

(a) geven het voornaamste aandachtspunt 
van hun strategie en de sociaaleconomische 
samenstelling van het betrokken gebied 
weer door te zorgen voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de voornaamste 
belanghebbende partijen, onder meer uit de 
particuliere en de openbare sector, het 
maatschappelijk middenveld en de 
vertegenwoordigende sociale partners;

Or. en
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Amendement 157
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zien toe op een significante 
vertegenwoordiging van de visserij- en de 
aquacultuursector.

(b) zien toe op een significante 
vertegenwoordiging van de visserij- en de 
aquacultuursector, met inbegrip van de 
vertegenwoordigende sociale partners.

Or. en

Amendement 158
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het toevoegen van waarde, het creëren 
van werkgelegenheid en het bevorderen 
van innovatie in alle stadia van de 
leveringsketen van de visserij- en de 
aquacultuursector;

(a) het toevoegen van waarde, het creëren 
van werkgelegenheid, het aantrekken van 
jongeren tot de visserijsector en het 
bevorderen van innovatie in alle stadia van 
de leveringsketen van de visserij- en de 
aquacultuursector;

Or. en

Amendement 159
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het bevorderen van het maatschappelijk 
welzijn en het culturele erfgoed, inclusief 
het maritieme culturele erfgoed, in 
visserijgebieden;

(d) het bevorderen van het maatschappelijk 
welzijn, inclusie en het culturele erfgoed, 
inclusief het maritieme culturele erfgoed, 
in visserijgebieden;
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Or. en

Amendement 160
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) specifieke controle- en 
handhavingsmaatregelen in het kader van 
het GVB;

(b) specifieke controle- en 
handhavingsmaatregelen in het kader van 
het GVB, met inbegrip van 
arbeidsinspecties;

Or. en
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