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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) is het nieuwe instrument 
van de Unie voor de financiering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het 
geïntegreerd maritiem beleid (GMB) vanaf 2014 tot en met 2020.

Het EFMZV is ingekaderd in de Europa 2020-strategie en moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen van de Unie middels drie 
vlaggenschipinitiatieven: i) een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa, ii) de Innovatie-
Unie en iii) de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen.

Het EFMZV moet ook worden gezien in de bredere context van het cohesiebeleid en heeft 
daarbij dezelfde doelstellingen en prioriteiten als de overige fondsen, namelijk de bevordering 
van het geïntegreerde gebruik van de beschikbare middelen.

Het voorstel voor een verordening van de Europese Commissie heeft ten doel de sociale 
dimensie van het EFMZV te versterken. De verordeningstekst bevat verschillende elementen 
in die zin, welke nog kunnen worden aangevuld. 

Het EFMZV moet de werkgelegenheid en de sociale cohesie bevorderen, met name in op de 
visserij aangewezen gemeenschappen, en diversifiëring naar andere activiteiten in de 
maritieme sector mogelijk maken. 

Het EFMZV moet dan ook het menselijk kapitaal en de diversifiëring bevorderen door vissers 
in staat te stellen de vaardigheden te verwerven die vereist zijn voor nieuwe opkomende 
activiteiten in andere maritieme sectoren. Tevens dient in de mogelijkheid te worden voorzien 
dat instrumenten en activiteiten voor de anticipatie op de toekomstige behoeften aan 
vaardigheden uit het EFMZV worden gefinancierd.

Een ander belangrijk domein waarvoor het fonds middelen dient uit te trekken is de 
verbetering van de gezondheid en de veiligheid van vissers en andere werknemers in de 
visserijsector, middels investeringen in voorzieningen aan boord, afzonderlijke voorzieningen 
of infrastructuur, dan wel in opleiding op het gebied van gezondheid en veiligheid. 

In het voorstel van de Commissie wordt in het kader van het EFMZV voor het eerst gewezen 
op de rol van de echtgenoten, meestal vrouwen, in de familiale visserij. Zij komen in 
aanmerking voor EFMZV-steun voor opleiding, met name voor de verwerving van 
vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsbeheer. Bovendien moet de 
deelname van de echtgenoten van vissers aan de sociale dialoog en in het kader van door de 
gemeenschap aangestuurde benaderingen worden bevorderd.

Er wordt bijzondere steun voorzien voor innovatie. Daarbij dient te worden gepreciseerd dat 
die steun ook betrekking moet hebben op sociale innovatie, teneinde nieuwe benaderingen 
van sociale problemen aan te moedigen.

Het EFMZV kan ook gebruikt worden om de door de gemeenschap aangestuurde benadering 
te versterken met het oog op een duurzame ontwikkeling van de visserijgebieden, en in deze 
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context dient te worden benadrukt dat alle belanghebbende partijen in het 
besluitvormingsproces vertegenwoordigd moeten zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er zij op gewezen dat de EU bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden in verband met de 
hervorming van het GVB, het GMB en 
het EFMZV rekening moet houden met 
de eisen in verband met de bevordering 
van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid, 
overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. es

Amendement 2
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 

(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 



PA\903834NL.doc 5/38 PE491.019v01-00

NL

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.

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 en sociale 
uitsluiting, 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. es

Amendement 3
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 verbetering van de werkgelegenheid 
en de economische, sociale en territoriale 
cohesie, bevordering van de innovatie en 
de kennisbasis in de visserij en de 
aquacultuur, bevordering van een 
duurzame en hulpbronefficiënte visserij en 
aquacultuur, 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. es

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie moet in alle fasen van de 
uitvoering van het fonds ernaar streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen, alsmede 
discriminatie op basis van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te voorkomen.

(7) De Unie moet bij de vaststelling van de 
algemene voorafgaande voorwaarden en
in alle fasen van de planning en de
uitvoering van het fonds ernaar streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen, alsmede 
discriminatie op basis van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te voorkomen.

Or. es

Amendement 5
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 
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.

(8) De overkoepelende doelstelling van het 
GVB bestaat erin ervoor te zorgen dat de 
visserij- en de aquacultuuractiviteiten 
bijdragen tot milieuomstandigheden die 
duurzaam zijn op lange termijn en een 
noodzakelijke premisse vormen voor de 
economische en sociale ontwikkeling om 
een billijke levensstandaard te garanderen 
in de visserijsector, teneinde de neergang 
van talrijke kust- en landinwaarts gelegen 
gemeenschappen die van de visserij 
afhankelijk zijn, om te buigen door meer 
waarde toe te voegen aan de visserij en 
visserijgerelateerde activiteiten en door 
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diversifiëring naar andere sectoren van de 
maritieme economie te bevorderen. Het 
GVB moet bovendien bijdragen tot de 
productiviteit, de stabiliteit van de markten
bevorderen en ervoor zorgen dat de 
hulpbronnen beschikbaar zijn en dat de 
consument tegen een redelijke prijs 
toegang heeft tot de voorraden.

Or. es

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat de 
tenuitvoerlegging van de fondsen voor 
steunverlening in het kader van het 
cohesiebeleid, namelijk het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
en het Cohesiefonds (CF), beter wordt 
gecoördineerd en geharmoniseerd met het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 
Visserij (EFMZV), zijn 
gemeenschappelijke bepalingen voor al 
deze onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallende fondsen (de 
"GSK-fondsen") vastgesteld bij 
[Verordening (EU) nr. […] tot vaststelling 
van gemeenschappelijke bepalingen]. 
Naast de in die verordening vastgestelde 
bepalingen zijn, vanwege de bijzondere 
kenmerken van het GVB en het GMB, 
specifieke bepalingen van toepassing op 
het EFMZV.

(20) Om ervoor te zorgen dat de 
tenuitvoerlegging van de fondsen voor 
steunverlening in het kader van het 
cohesiebeleid, namelijk het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
en het Cohesiefonds (CF), beter wordt 
gecoördineerd en geharmoniseerd met het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 
Visserij (EFMZV), zijn 
gemeenschappelijke bepalingen voor al 
deze onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallende fondsen (de 
"GSK-fondsen") vastgesteld bij 
[Verordening (EU) nr. […] tot vaststelling 
van gemeenschappelijke bepalingen]. Ook 
dient te worden benadrukt dat de fondsen 
in aanvulling op elkaar kunnen worden 
ingezet om de prioriteiten van het 
cohesiebeleid van de Unie en de 
Europa 2020-strategie doeltreffender te 
verwezenlijken, wat synergie vereist 
tussen het EFMZV en het ESF om de 
belangrijke doelstellingen inzake 
werkgelegenheid en de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting te kunnen 
verwezenlijken. Naast de in die 
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verordening vastgestelde bepalingen zijn, 
vanwege de bijzondere kenmerken van het 
GVB en het GMB, specifieke bepalingen 
van toepassing op het EFMZV.

Or. es

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Rekening houdend met de omvang 
van het toekomstige EFMZV en met het 
evenredigheidsbeginsel, dient met 
betrekking tot de bepalingen inzake de 
strategische planning een afwijking van de 
verordening [inzake gemeenschappelijke 
bepalingen] te worden vastgesteld, met als 
gevolg dat de belanghebbende partijen ten 
minste twee keer per 
programmeringsperiode moeten worden 
geraadpleegd, met dien verstande dat deze 
raadpleging niet noodzakelijk eens per jaar 
hoeft te worden gehouden aangezien een 
dergelijke frequentie zowel de Commissie 
als de lidstaten met een te grote 
administratieve en financiële belasting zou 
opzadelen.

(21) Rekening houdend met de omvang 
van het toekomstige EFMZV en met het 
evenredigheidsbeginsel, dient met 
betrekking tot de bepalingen inzake de 
strategische planning een afwijking van de 
verordening [inzake gemeenschappelijke 
bepalingen] te worden vastgesteld, met als 
gevolg dat de belanghebbende partijen ten 
minste drie keer per 
programmeringsperiode moeten worden 
geraadpleegd, met dien verstande dat deze 
raadpleging niet noodzakelijk eens per jaar 
hoeft te worden gehouden aangezien een 
dergelijke frequentie zowel de Commissie 
als de lidstaten met een te grote 
administratieve en financiële belasting zou 
opzadelen.

Or. es

Amendement 8
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 

(22) Om een significante toegevoegde 
waarde te garanderen, moet het 
partnerschap tussen de Commissie, de 
autoriteiten van de lidstaten en de 
verschillende soorten partners worden 
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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 
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.

versterkt middels regelingen op grond 
waarvan deze actoren met volledige 
inachtneming van de institutionele 
bevoegdheden van de lidstaten kunnen 
deelnemen. 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. Gelet op de 
bijzondere aard van de visserijsector moet 
worden toegezien op de deelname van 
economische en sociale partners die de 
verschillende subsectoren en territoriale 
niveaus vertegenwoordigen, de 
wetenschappelijke onderzoeksorganisaties 
en de nationale en regionale netwerken 
van de plaatselijke actiegroepen voor de 
visserij (FLAG's). Er dient specifiek op te 
worden toegezien dat vrouwen en 
minderheidsgroepen adequaat worden 
vertegenwoordigd. 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. es

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig de nagestreefde 
vereenvoudiging moeten alle EFMZV-
activiteiten die onder het gedeelde beheer 
vallen, met inbegrip van controles en 
gegevensverzameling, in één operationeel 
programma per lidstaat worden opgenomen 
overeenkomstig de structuur van die 

(26) Overeenkomstig de nagestreefde 
vereenvoudiging moeten alle EFMZV-
activiteiten die onder het gedeelde beheer 
vallen, met inbegrip van controles en 
gegevensverzameling, in één operationeel 
programma per lidstaat worden opgenomen 
overeenkomstig de structuur van die 
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lidstaat. De programmeringsperiode 
bestrijkt de periode van 1 januari 2014 tot 
en met 31 december 2020. Elke lidstaat 
moet één operationeel programma 
voorbereiden. In elk programma moet een 
strategie worden vastgesteld aan de hand 
waarvan de streefdoelen ten aanzien van de 
EU-prioriteiten voor het EFMZV moeten 
worden bereikt, alsmede een selectie 
maatregelen. De programmering moet in 
overeenstemming zijn met de EU-
prioriteiten en moet tegelijkertijd 
afgestemd zijn op de nationale context en 
een aanvulling vormen op andere EU-
beleidsgebieden, met name 
plattelandsontwikkeling en cohesie.

lidstaat. De programmeringsperiode 
bestrijkt de periode van 1 januari 2014 tot 
en met 31 december 2020. Elke lidstaat 
moet één operationeel programma 
voorbereiden. In elk programma moet een 
strategie worden vastgesteld aan de hand 
waarvan de streefdoelen ten aanzien van de 
EU-prioriteiten voor het EFMZV moeten 
worden bereikt, alsmede een selectie 
maatregelen. De programmering moet in 
overeenstemming zijn met de EU-
prioriteiten en moet tegelijkertijd 
afgestemd zijn op de nationale context en 
een aanvulling vormen op andere EU-
beleidsgebieden, met name 
plattelandsontwikkeling en economische, 
sociale en territoriale cohesie.

Or. es

Amendement 10
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 het concurrentievermogen en de 
economische prestatie van de visserij te 
verbeteren, is het van essentieel belang 
innovatie, met inbegrip van sociale 
innovatie, en ondernemerschap te 
bevorderen. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor innovatieve 
concrete acties en bedrijfsontwikkeling.

Or. es

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Investeringen in menselijk kapitaal (32) Investeringen in menselijk kapitaal 
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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.

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, en voor adviesdiensten 
om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

Or. es

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Gezien de belangrijke rol van de 
echtgenotes van zelfstandige vissers in de 
kleinschalige kustvisserij, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
opleidings- en netwerkactiviteiten die deze 
vrouwen helpen zich op professioneel 
gebied te ontwikkelen en hun de 
instrumenten aanreiken om de 
ondersteunende taken die zij traditioneel op 
zich nemen, beter uit te voeren.

(33) Gezien de belangrijke rol van de 
echtgenotes van zelfstandige vissers in de 
kleinschalige kustvisserij, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
activiteiten op het gebied van een leven 
lang leren en netwerkvorming die deze 
vrouwen helpen zich op professioneel 
gebied te ontwikkelen en hun de 
instrumenten aanreiken om de 
ondersteunende taken die zij traditioneel op 
zich nemen, beter uit te voeren of de 
diversifiëring van de visserijactiviteiten te 
flankeren.

Or. es

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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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) 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 en ervoor zorgen 
dat de belangen van de sector beter 
worden vertegenwoordigd.

Or. es

Amendement 14
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 anticipatie op de behoeften 
aan vaardigheden en voor passende 
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.

Or. es

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Er wordt aan herinnerd dat de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
de visserij een gevaarlijk beroep vindt in 
vergelijking met andere beroepen en dat 
in het kader van de genoemde organisatie 
verschillende verdragen en aanbevelingen 
zijn overeengekomen of aangepast om 
behoorlijke arbeidsomstandigheden voor 
vissers te bevorderen.

Or. es

Amendement 16
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 sanitaire voorzieningen,
gezondheid en veiligheid aan boord en 
teneinde de arbeidsomstandigheden in de 
sector te verbeteren, moet uit het EFMZV-
steun worden verleend voor investeringen 
in dat verband.

Or. es

Amendement 17
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 

(38) De invoering van de systemen voor 
overdraagbare visserijconcessies moet het 
concurrentievermogen van de sector 
verbeteren. Het effect op de 
werkgelegenheidsniveaus in de 
visserijsector moet worden beoordeeld en 
het is mogelijk dat buiten de visserijsector 
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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 kustvisserijn, 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.

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. 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. es

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Gezien het belang van vissershavens, 
aanlandingsplaatsen en 
beschuttingsplaatsen moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor ter zake 
relevante investeringen, met name ter 
verbetering van de energie-efficiency, de 
milieubescherming, de kwaliteit van de 
aangelande producten, de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden.

(44) Gezien het belang van vissershavens, 
aanlandingsplaatsen en 
beschuttingsplaatsen moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor ter zake 
relevante investeringen, met name ter 
verbetering van de energie-efficiency, de 
milieubescherming, de kwaliteit van de 
aangelande producten, de gezondheid, de 
veiligheid en de arbeidsomstandigheden.

Or. es

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) In overeenstemming met de strategie 
van de Commissie voor de duurzame 

(46) In overeenstemming met de strategie 
van de Commissie voor de duurzame 
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ontwikkeling van de Europese aquacultuur, 
de GVB-doelstellingen en de Europa 2020-
strategie moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor de ecologisch, 
economisch en sociaal duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuursector.

ontwikkeling van de Europese aquacultuur, 
de GVB-doelstellingen en de Europa 2020-
strategie moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor de ecologisch, 
economisch en sociaal duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuursector die 
een groot aantal hoogwaardige banen 
garandeert.

Or. es

Amendement 20
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 het 
concurrentievermogen en de economische 
prestatie van de aquacultuuractiviteiten 
verbeteren. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor initiatieven die 
de toegang tot een initiële opleiding en 
permanente educatie garanderen, voor 
netwerkvorming ter bevordering van 
kennisverspreiding en voor adviesdiensten 
om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

Or. es

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Aangezien de door de gemeenschap 
aangestuurde benadering van plaatselijke 
ontwikkeling al een aantal jaar nuttig is 
gebleken om, met inachtneming van de 
multisectorale behoeften voor endogene 

(55) Aangezien de door de gemeenschap 
aangestuurde benadering van plaatselijke 
ontwikkeling al een aantal jaar nuttig is 
gebleken om, met inachtneming van de 
multisectorale behoeften voor endogene 
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ontwikkeling, de ontwikkeling van 
visserijgebieden en plattelandsgebieden te 
bevorderen, moet de ter zake relevante 
steunverlening worden voortgezet en 
geïntensiveerd.

ontwikkeling en met oog voor de sociale 
duurzaamheid ervan, de ontwikkeling van 
visserijgebieden en plattelandsgebieden te 
bevorderen, moet de ter zake relevante 
steunverlening worden voortgezet en 
geïntensiveerd.

Or. es

Amendement 22
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 groei en duurzame, 
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. es

Amendement 23
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 

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

Or. es

Amendement 24
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 
besluitvormingsorganen in handen heeft.

(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, de participatie van alle actoren 
en de transparantie van de strategieën 
voor plaatselijke ontwikkeling moet erop 
worden toegezien dat geen enkele 
belangengroep meer dan 49% van de 
stemrechten in de besluitvormingsorganen 
in handen heeft.

Or. es

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 59
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Netwerkvorming tussen de 
plaatselijke partnerschappen is een 
wezenlijk kenmerk van deze benadering. 
Samenwerking tussen deze plaatselijke 
partnerschappen is een belangrijk 
ontwikkelingsinstrument dat in het kader 
van het EFMZV beschikbaar moet worden
gesteld.

(59) Netwerkvorming tussen de 
plaatselijke partnerschappen is een 
wezenlijk kenmerk van deze benadering. 
Samenwerking tussen deze plaatselijke 
partnerschappen is een belangrijk 
ontwikkelingsinstrument dat in het kader 
van het EFMZV moet worden 
aangemoedigd en beschikbaar gesteld.

Or. es

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De steunverlening aan 
visserijgebieden in het kader van het 
EFMZV moet worden gecoördineerd met 
de steun voor plaatselijke ontwikkeling in 
het kader van andere EU-fondsen, en moet 
betrekking hebben op alle aspecten van de 
voorbereiding en uitvoering van 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën en 
concrete acties van plaatselijke groepen, en 
op de kosten die gepaard gaan met de 
dynamisering van de plaatselijke gebieden 
en met de werking van de plaatselijke 
partnerschappen.

(60) De steunverlening aan 
visserijgebieden in het kader van het 
EFMZV moet worden gecoördineerd met 
de steun voor plaatselijke ontwikkeling in 
het kader van andere EU-fondsen, met 
name het ESF op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale inclusie, en 
moet betrekking hebben op alle aspecten 
van de voorbereiding en uitvoering van
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën en 
concrete acties van plaatselijke groepen, en 
op de kosten die gepaard gaan met de 
dynamisering van de plaatselijke gebieden 
en met de werking van de plaatselijke 
partnerschappen.

Or. es

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 77
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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 
de werkgelegenheid en de economische, 
sociale en territoriale cohesie in de Unie.

Or. es

Amendement 28
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, 
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.

(80) Uit het EFMZV moet ook steun 
worden verleend om de economische groei, 
de beschikbaarheid van hoogwaardige 
banen, 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.
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Or. es

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) Het EFMZV moet complementair zijn 
aan en coherent zijn met de bestaande en 
toekomstige financiële instrumenten die 
door de Unie en, op nationaal en 
subnationaal niveau, door de lidstaten ter 
beschikking worden gesteld om, met 
inachtneming van de prioritering en de 
voortgang van nationale en plaatselijke 
projecten, de bescherming en het duurzame 
gebruik van zeeën, oceanen en kusten te 
bevorderen en bij te dragen tot een 
doeltreffender samenwerking tussen de 
lidstaten en hun kust-, eiland- en 
ultraperifere gebieden. Het EFMZV en 
andere EU-beleidsgebieden met een 
maritieme dimensie, met name het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het 
Europees Sociaal Fonds, alsmede het 
Horizon 2020-programma voor 
onderzoeks- en energiebeleid, moeten in 
elkaar grijpen.

(81) Het EFMZV moet complementair zijn 
aan en coherent zijn met de bestaande en 
toekomstige financiële instrumenten die 
door de Unie en, op nationaal en 
subnationaal niveau, door de lidstaten ter 
beschikking worden gesteld om, met 
inachtneming van de prioritering en de 
voortgang van nationale en plaatselijke 
projecten, een duurzame economische en 
sociale ontwikkeling, alsook de 
bescherming en het duurzame gebruik van 
zeeën, oceanen en kusten te bevorderen en 
bij te dragen tot een doeltreffender 
samenwerking tussen de lidstaten en hun 
kust-, eiland- en ultraperifere gebieden. Het 
EFMZV en andere EU-beleidsgebieden 
met een maritieme dimensie, met name het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het 
Europees Sociaal Fonds, alsmede het 
Horizon 2020-programma voor 
onderzoeks- en energiebeleid, moeten in 
elkaar grijpen.

Or. es

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de duurzame ontwikkeling van de 
visserijgebieden en de binnenvisserij,

c) strategieën ter bevordering van 
duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid 
en sociale cohesie in de visserijgebieden 
en de binnenvisserij,
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Or. es

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bevordering van een duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur en de 
beschikbaarheid van een groot aantal 
hoogwaardige banen;

Or. es

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 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 evenwichtige en 
inclusieve territoriale ontwikkeling en van 
de sociale cohesie van de visserijgebieden;

Or. es

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bevordering van de werkgelegenheid 
en de territoriale cohesie aan de hand van 
de volgende doelstellingen:

(1) Bevordering van de werkgelegenheid 
en de economische, sociale en territoriale 
cohesie aan de hand van de volgende 
doelstellingen:

Or. es
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Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 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, de creatie van 
hoogwaardige banen en de 
arbeidsmobiliteit in kustgemeenschappen 
en landinwaarts gelegen gemeenschappen 
die aangewezen zijn op de visserij en de 
aquacultuur;

Or. es

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 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) diversifiëring van de visserijactiviteiten 
naar andere levensvatbare sectoren van de 
maritieme economie, en duurzame
uitbreiding van de maritieme economie, 
onder meer in het kader van de matiging 
van de klimaatverandering.

Or. es

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) steun voor de intensivering van 
technologische ontwikkeling, innovatie en 
kennisoverdracht;

(a) steun voor de intensivering van 
technologische ontwikkeling, innovatie, 
met inbegrip van sociale innovatie, en 
kennisoverdracht;

Or. es
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Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 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) versterking van het 
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van de visserij, met name van de 
kleinschalige kustvisserij, en verbetering 
van de gezondheids-, veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden;

Or. es

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) steun voor de intensivering van 
technologische ontwikkeling, innovatie en 
kennisoverdracht;

(a) steun voor de intensivering van 
technologische ontwikkeling, innovatie, 
met inbegrip van sociale innovatie, en 
kennisoverdracht; 

Or. es
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Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – lid 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, het versterken van de 
institutionele capaciteit en efficiënte 
overheidsdiensten en het bevorderen van 
de capaciteit van de overige partijen die 
bij de uitvoering van door het fonds 
gefinancierde maatregelen betrokken zijn.

Or. es

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 5, lid 4, van 
[Verordening (EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] worden 
de organisaties die de partners op EU-
niveau vertegenwoordigen, tijdens de 
programmeringsperiode ten minste twee
keer door de Commissie geraadpleegd over 
de tenuitvoerlegging van de EFMZV-steun.

In afwijking van artikel 5, lid 4, van 
[Verordening (EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] worden 
de organisaties die de partners op EU-
niveau vertegenwoordigen, tijdens de 
programmeringsperiode ten minste drie
keer door de Commissie geraadpleegd over 
de tenuitvoerlegging van de EFMZV-steun.

Or. es
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Amendement 43
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 krachtens het LIFE-kaderprogramma 
zijn gevalideerd, te stimuleren.

Or. es

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de overdracht van de eigendom van een 
bedrijf;

(e) de overdracht van de eigendom van een 
bedrijf, tenzij het de overdracht van de 
eigendom van een familiebedrijf betreft of 
de overdracht van de eigendom 
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plaatsvindt in het kader van een 
diversifiëringsproject;

Or. es

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat stelt het operationele 
programma op na nauwe samenwerking 
met de partners zoals bedoeld in artikel 5 
van [Verordening (EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen]. De 
raadpleging van de partners over de 
voorbereidende documenten wordt zo 
georganiseerd dat de partners de 
gelegenheid hebben deze te bestuderen.

2. De lidstaat stelt het operationele 
programma op na nauwe samenwerking 
met de in artikel 5 van [Verordening (EU) 
nr. […] inzake gemeenschappelijke 
bepalingen] bedoelde partners. De 
raadpleging van de partners over de 
voorbereidende documenten wordt zo 
georganiseerd dat de partners de 
gelegenheid hebben deze te bestuderen en 
hun mening te uiten voordat het 
programma aan de Commissie wordt 
voorgelegd.

Or. es

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd artikel 5 van 
[Verordening (EU) nr. [...] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] dienen 
onder meer de volgende partners te 
worden geraadpleegd: de ter zake 
relevante autoriteiten en openbare 
instanties, 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 die in de 
visserijsector de verschillende ter zake 



PA\903834NL.doc 27/38 PE491.019v01-00

NL

relevante subsectoren en territoriale 
niveaus vertegenwoordigen, de 
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen 
en de nationale en regionale netwerken 
van de plaatselijke actiegroepen voor de 
visserij (FLAG's).

Or. es

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) de aanwijzing van de in artikel 5 van 
[Verordening (EU) nr. […] inzake 
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde 
partners en de resultaten van het overleg 
met de partners;

(m) de aanwijzing van de partners en de 
resultaten van het overleg met de in
artikel 18 bedoelde partners, 
overeenkomstig artikel 5 van [Verordening 
(EU) nr. […] inzake gemeenschappelijke 
bepalingen];

Or. es

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Daarnaast omvat het operationele 
programma een beschrijving van de 
specifieke acties ter bevordering van 
gelijke kansen en ter voorkoming van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, met inbegrip van de regelingen 
om de integratie van het genderperspectief
in de operationele programma's en op 
operationeel niveau te garanderen.

3. Daarnaast omvat het operationele 
programma een beschrijving van de 
specifieke acties ter bevordering van 
gelijke kansen en ter voorkoming van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, met inbegrip van de regelingen 
om de integratie van het genderperspectief 
en het beginsel van gelijke kansen in de 
operationele programma's en op 
operationeel niveau te garanderen.

Or. es
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Amendement 49
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, met inbegrip van sociale 
innovatie, 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.

Or. es

Amendement 50
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 
beroepsvaardigheden, met name in verband 
met duurzaam beheer van mariene 
ecosystemen, activiteiten in de maritieme 
sector, innovatie en ondernemerschap;

(a) een leven lang leren, verspreiding van 
wetenschappelijke kennis en innoverende 
praktijken, en de anticipatie op en 
verwerving van nieuwe 
beroepsvaardigheden, met name in verband 
met duurzaam beheer van mariene 
ecosystemen, activiteiten in de maritieme 
sector, innovatie en ondernemerschap;

Or. es

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) netwerkvorming, uitwisseling van 
ervaringen en beste praktijken tussen 
belanghebbende partijen, onder meer 
organisaties ter bevordering van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen;

(b) netwerkvorming, uitwisseling van 
ervaringen en beste praktijken tussen 
belanghebbende partijen, onder meer 
organisaties ter bevordering van gelijke 
kansen voor en de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen en verenigingen die 
de echtgenoten van vissers 
vertegenwoordigen;

Or. es

Amendement 52
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 
met de betrokkenheid van vissers, 
organisaties die vissers en de aan de 
visserijactiviteiten deelnemende 
echtgenoten van vissers 
vertegenwoordigen en andere relevante 
belanghebbende partijen.

Or. es

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt ook 
verleend aan de echtgenoten of, mits en 
voor zover erkend in het nationale recht, 
levenspartners van zelfstandige vissers, 
die, anders dan als werknemer of als 
vennoot, gewoonlijk en onder de in het 
nationale recht bepaalde voorwaarden 

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt ook 
verleend aan de echtgenoten of, mits en 
voor zover erkend in het nationale recht, 
levenspartners van zelfstandige vissers, 
die, anders dan als werknemer of als 
vennoot, gewoonlijk en onder de in het 
nationale recht bepaalde voorwaarden 
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deelnemen aan de uitoefening van de 
activiteit van de zelfstandige vissers of 
ondersteunende taken verrichten.

deelnemen, of willen deelnemen, aan de 
uitoefening van de activiteit van de 
zelfstandige vissers of ondersteunende 
taken verrichten.

Or. es

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de arbeidsomstandigheden van de 
vissers aan boord te verbeteren, mag uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
investeringen aan boord of in afzonderlijke 
voorzieningen, op voorwaarde dat deze 
investeringen verder gaan dan wat op 
grond van het nationale of het EU-recht 
vereist is.

1. Om de arbeidsomstandigheden van de 
vissers aan boord te verbeteren, mag uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
investeringen aan boord of in afzonderlijke 
voorzieningen dan wel in opleiding, op 
voorwaarde dat deze investeringen verder 
gaan dan wat op grond van het nationale of 
het EU-recht vereist is.

Or. es

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de concrete actie een 
investering aan boord behelst, wordt 
maximaal één keer per 
programmeringsperiode steun voor het 
betrokken vaartuig verleend. Wanneer de 
concrete actie een investering in 
afzonderlijkevoorzieningen behelst, wordt 
maximaal één keer per 
programmeringsperiode steun aan de 
betrokken begunstigde verleend.

3. Wanneer de concrete actie een 
investering aan boord behelst, wordt 
maximaal één keer per 
programmeringsperiode steun voor het 
betrokken vaartuig verleend. Wanneer de 
concrete actie een investering in 
afzonderlijke voorzieningen dan wel in 
opleiding behelst, wordt maximaal één 
keer per programmeringsperiode steun aan 
de betrokken begunstigde verleend.

Or. es
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Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de kwaliteit van het aangelande 
product, de energie-efficiency, de 
milieubescherming en de veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden te verbeteren, kan 
uit het EFMZV steun worden verleend 
voor investeringen ter verbetering van de 
infrastructuur van vissershavens en 
aanlandingsplaatsen, met inbegrip van 
investeringen in voorzieningen voor de 
verzameling van afval en zwerfvuil op zee.

1. Om de kwaliteit van het aangelande 
product, de energie-efficiency, de 
milieubescherming en de gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden te 
verbeteren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor investeringen ter 
verbetering van de infrastructuur van 
vissershavens en aanlandingsplaatsen, met 
inbegrip van investeringen in 
voorzieningen voor de verzameling van 
afval en zwerfvuil op zee.

Or. es

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de impact van de binnenvisserij op 
het milieu te verminderen en de energie-
efficiency, de kwaliteit van de aangelande 
vis en de veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden te verbeteren, kan 
uit het EFMZV steun worden verleend 
voor:

1. Om de impact van de binnenvisserij op 
het milieu te verminderen en de energie-
efficiency, de kwaliteit van de aangelande 
vis en de gezondheids-, veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden te verbeteren, kan 
uit het EFMZV steun worden verleend 
voor:

Or. es

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in artikel 33 bedoelde investeringen in 
voorzieningen aan boord of afzonderlijke 

(a) in artikel 33 bedoelde investeringen in 
voorzieningen aan boord of afzonderlijke 
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voorzieningen, overeenkomstig de in dat 
artikel vastgestelde voorwaarden;

voorzieningen dan wel in opleiding, 
overeenkomstig de in dat artikel 
vastgestelde voorwaarden;

Or. es

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om innovatie in de aquacultuur te 
stimuleren, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend ten bate van concrete 
acties:

1. Om innovatie in de aquacultuur te 
stimuleren, met inbegrip van sociale 
innovatie, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend ten bate van concrete 
acties:

Or. es

Amendement 60
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 anticipatie op 
en verwerving van nieuwe 
beroepsvaardigheden in de aquacultuur;

Or. es

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) netwerkvorming en uitwisseling van 
ervaringen en beste praktijken tussen 

(b) netwerkvorming en uitwisseling van 
ervaringen en beste praktijken tussen 
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aquacultuurbedrijven of 
beroepsorganisaties en andere
belanghebbende partijen, waaronder 
wetenschappelijke organisaties of 
organisaties die gelijke kansen van mannen 
en vrouwen bevorderen.

aquacultuurbedrijven of 
beroepsorganisaties en andere 
belanghebbende partijen, waaronder 
wetenschappelijke organisaties of 
organisaties die gelijke kansen voor en de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bevorderen.

Or. es

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met name wat de visserij- en de 
aquacultuursector betreft, geografisch, 
economisch en sociaal coherent zijn en op 
het vlak van personele, financiële en 
economische middelen voldoende 
kritische massa bezitten om als draagvlak 
voor een uitvoerbare plaatselijke 
ontwikkelingsstrategie te fungeren.

(b) met name wat de visserij- en de 
aquacultuursector betreft, geografisch, 
economisch en sociaal coherent zijn.

Or. es

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de plaatselijke gemeenschappen 
optimaal gebruik maken van en baat 
hebben bij de kansen die gepaard gaan met 
maritieme ontwikkeling en 
kustontwikkeling.

(b) de plaatselijke gemeenschappen 
betrokken worden bij de vaststelling van
de strategieën voor geïntegreerde 
plaatselijke ontwikkeling en optimaal 
gebruikmaken van en baat hebben bij de 
kansen die gepaard gaan met maritieme 
ontwikkeling en kustontwikkeling.

Or. es
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Amendement 64
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 door een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de voornaamste 
belanghebbende partijen, onder meer uit de 
particuliere en de openbare sector en uit het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van ondervertegenwoordigde groepen;

Or. es

Amendement 65
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 
verenigingen die aan visserijactiviteiten 
deelnemende echtgenoten van vissers 
vertegenwoordigen.

Or. es

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorbereidende steun wordt verleend 
voor capaciteitsopbouw, opleiding en 
netwerkvorming met het oog op de 
voorbereiding en de uitvoering van een 
plaatselijke ontwikkelingsstrategie.

1. Voorbereidende steun wordt verleend 
voor capaciteitsopbouw, overleg, opleiding 
en netwerkvorming met het oog op de 
voorbereiding en de uitvoering van een 
plaatselijke ontwikkelingsstrategie.
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Or. es

Amendement 67
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 hoogwaardige banen en het 
bevorderen van innovatie, met inbegrip 
van sociale innovatie, in alle stadia van de 
leveringsketen van de visserij- en de 
aquacultuursector;

Or. es

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het ondersteunen van de diversifiëring 
van de economische bedrijvigheid in 
visserijgebieden, met name naar andere 
maritieme sectoren, en het ondersteunen 
van de werkgelegenheidscreatie in 
visserijgebieden, met name in andere 
maritieme sectoren;

(b) het ondersteunen van de diversifiëring 
van de economische bedrijvigheid in 
visserijgebieden, met name naar andere 
maritieme sectoren, en het ondersteunen 
van de creatie van hoogwaardige banen in 
visserijgebieden, met name in andere 
maritieme sectoren;

Or. es

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) duurzame economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en nieuwe 
technologieën in opkomende en 

(c) duurzame economische groei, een groot 
aantal hoogwaardige banen, innovatie, 
met inbegrip van sociale innovatie, en 
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toekomstgerichte maritieme sectoren in 
kustgebieden te ondersteunen op een 
manier die complementair is aan de 
bestaande sectorale en nationale 
activiteiten;

nieuwe technologieën in opkomende en 
toekomstgerichte maritieme sectoren in 
kustgebieden te ondersteunen op een 
manier die complementair is aan de 
bestaande sectorale en nationale 
activiteiten;

Or. es

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het opzetten van nationale netwerken 
voor de verspreiding van informatie, de 
opbouw van capaciteit, de uitwisseling van 
beste praktijken en de ondersteuning van 
de samenwerking tussen de plaatselijke 
visserijgroepen in het door hen bestreken 
grondgebied.

b) het opzetten van nationale netwerken 
voor de verspreiding van informatie, de 
opbouw van capaciteit voor de partners die 
betrokken zijn bij de uitvoering van de 
door het fonds gefinancierde initiatieven, 
de uitwisseling van beste praktijken en de
ondersteuning van de samenwerking tussen 
de plaatselijke visserijgroepen in het door 
hen bestreken grondgebied.

Or. es

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 131 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De impact van het EFMZV wordt 
afgetoetst aan de in artikel 6 bedoelde EU-
prioriteiten.

De impact van het EFMZV wordt 
afgetoetst aan de in artikel 6 bedoelde EU-
prioriteiten, met name de creatie van 
duurzame werkgelegenheid.

Or. es
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Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 131 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de reeks 
indicatoren voor deze EU-prioriteiten vast. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 151, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de reeks 
indicatoren voor deze EU-prioriteiten vast, 
met inbegrip van passende sociale 
indicatoren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 151, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. es

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 132 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de ontwikkeling van de sociale 
situatie en de werkgelegenheid op te 
volgen in de gebieden waar initiatieven 
met steun uit het fonds worden 
uitgevoerd;

Or. es

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Bijlage III– Algemene voorafgaande voorwaarden – punt 1 – kolom 1 – rij 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EFMZV-prioriteit:
2. Bevordering van een innovatieve, 
concurrerende en kennisgebaseerde 
visserij
3. Bevordering van een innovatieve, 
concurrerende en kennisgebaseerde 
aquacultuur
TD 8: bevordering van werkgelegenheid 
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en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

Or. es

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Bijlage III– Algemene voorafgaande voorwaarden – punt 1 – kolom 2 – rij 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veiligheid en gezondheid op het werk: 
Het bestaan van een mechanisme voor de 
effectieve tenuitvoerlegging en toepassing 
van de EU-wetgeving inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk die van 
toepassing is op de visserijsector.

Or. es

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Bijlage III– Algemene voorafgaande voorwaarden – punt 1 – kolom 3 – rij 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Effectieve tenuitvoerlegging en toepassing 
van de EU-wetgeving inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk door middel van:
- de effectieve tenuitvoerlegging en 
toepassing van de EU-voorschriften;
- het bestaan van een nationale strategie 
inzake veiligheid en gezondheid op het 
werk.

Or. es


