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Amendement 54
Kriton Arsenis

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 
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.

(2) Het EFMZV moet van toepassing zijn 
op de GVB-steun voor de instandhouding, 
het beheer en de duurzame 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 
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. en

Amendement 55
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het GVB kan slechts slagen indien een 
doeltreffend controle-, inspectie- en 
handhavingssysteem wordt toegepast en 
indien zowel voor wetenschappelijk advies 
als voor uitvoerings- en controledoeleinden 
betrouwbare en volledige gegevens 
beschikbaar zijn; daarom moet voor deze 
beleidslijnen EFMZV-steun worden 
verleend.

(3) Het GVB kan slechts slagen indien een 
doeltreffend controle-, inspectie- en 
handhavingssysteem wordt toegepast en 
indien zowel voor wetenschappelijk advies 
als voor uitvoerings- en controledoeleinden 
tijdig betrouwbare en volledige gegevens 
beschikbaar zijn; daarom moet voor deze 
beleidslijnen EFMZV-steun worden 
verleend.

Or. en
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Amendement 56
Kriton Arsenis

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, de ontwikkeling van een 
ecologisch duurzame en hulpbronefficiënte 
visserij en aquacultuur, met de nadruk op 
biologische 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.

Or. en

Amendement 57
Kriton Arsenis

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 

(8) De overkoepelende doelstelling van het 
GVB bestaat erin ervoor zorgen dat de 
visserij- en de aquacultuuractiviteiten de 
milieuduurzaamheid van mariene 
biologische hulpbronnen op lange termijn 
veiligstellen, wat een voorwaarde is voor 
de economische en sociale ontwikkeling. 
Het GVB moet bovendien een bijdrage 
leveren tot een verhoging van de 
productiviteit, een billijke levensstandaard 
voor de visserijsector en stabiele markten, 
en moet ervoor zorgen dat de hulpbronnen 
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de consument tegen een redelijke prijs 
toegang heeft tot de voorraden.

op lange termijn beschikbaar zijn en dat de 
consument tegen een redelijke prijs 
toegang heeft tot de voorraden.

Or. en

Amendement 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het is van het grootste belang dat 
milieuoverwegingen beter in aanmerking 
worden genomen in het GVB, dat moet 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefdoelen van het 
milieubeleid en de Europa 2020-strategie 
van de Unie. Het GVB heeft tot doel om
uiterlijk in 2015 de levende mariene 
biologische hulpbronnen zo te exploiteren 
dat de visbestanden op niveaus worden 
gebracht of gehouden die de maximale 
duurzame opbrengst kunnen opleveren. In 
het kader van het GVB zal het 
visserijbeheer ten uitvoer worden gelegd 
aan de hand van de voorzorgsbenadering 
en de ecosysteemgerichte benadering. 
Bijgevolg moet het EFMZV bijdragen tot 
de bescherming van het mariene milieu 
zoals bedoeld in Richtlijn 2008/56/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
17 juni 2008 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het beleid ten aanzien van het 
mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene 
strategie).

(9) Het is van het grootste belang dat 
milieuoverwegingen beter in aanmerking 
worden genomen in het GVB, dat moet 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefdoelen van het 
milieubeleid en de Europa 2020-strategie 
van de Unie. Het GVB heeft tot doel om de 
levende mariene biologische hulpbronnen 
zo te exploiteren dat de visbestanden zo 
mogelijk in 2015 en uiterlijk tegen 2020
op niveaus worden gebracht of gehouden 
die de maximale duurzame opbrengst 
kunnen opleveren.

Or. es

Amendement 59
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het is van het grootste belang dat 
milieuoverwegingen beter in aanmerking 
worden genomen in het GVB, dat moet 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefdoelen van het 
milieubeleid en de Europa 2020-strategie 
van de Unie. Het GVB heeft tot doel om
uiterlijk in 2015 de levende mariene 
biologische hulpbronnen zo te exploiteren 
dat de visbestanden op niveaus worden 
gebracht of gehouden die de maximale 
duurzame opbrengst kunnen opleveren. In 
het kader van het GVB zal het 
visserijbeheer ten uitvoer worden gelegd 
aan de hand van de voorzorgsbenadering 
en de ecosysteemgerichte benadering.
Bijgevolg moet het EFMZV bijdragen tot 
de bescherming van het mariene milieu 
zoals bedoeld in Richtlijn 2008/56/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 
juni 2008 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het beleid ten aanzien van het 
mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene 
strategie).

(9) Het is van het grootste belang dat 
milieuoverwegingen beter in aanmerking 
worden genomen in het GVB, dat moet 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefdoelen van het 
milieubeleid en de Europa 2020-strategie 
van de Unie. Het GVB heeft tot doel om zo 
mogelijk tegen 2015 en anders in 2020 de 
levende mariene biologische hulpbronnen 
zo te exploiteren dat de visbestanden op 
niveaus worden gebracht of gehouden die 
de maximale duurzame opbrengst kunnen 
opleveren. In het kader van het GVB zal 
het visserijbeheer ten uitvoer worden 
gelegd aan de hand van de 
voorzorgsbenadering en de 
ecosysteemgerichte benadering. Bijgevolg 
moet het EFMZV bijdragen tot de 
bescherming van het mariene milieu zoals 
bedoeld in Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie).

Or. fr

Motivering

2015 is als termijn niet voor alle soorten haalbaar.

Amendement 60
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het is van het grootste belang dat 
milieuoverwegingen beter in aanmerking 
worden genomen in het GVB, dat moet 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefdoelen van het 
milieubeleid en de Europa 2020-strategie 
van de Unie. Het GVB heeft tot doel om 

(9) Het is van het grootste belang dat 
milieuoverwegingen beter in aanmerking 
worden genomen in het GVB, dat moet 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefdoelen van het 
milieubeleid en de Europa 2020-strategie 
van de Unie. Het GVB heeft tot doel om 
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uiterlijk in 2015 de levende mariene 
biologische hulpbronnen zo te exploiteren 
dat de visbestanden op niveaus worden 
gebracht of gehouden die de maximale 
duurzame opbrengst kunnen opleveren. In 
het kader van het GVB zal het 
visserijbeheer ten uitvoer worden gelegd 
aan de hand van de voorzorgsbenadering 
en de ecosysteemgerichte benadering. 
Bijgevolg moet het EFMZV bijdragen tot 
de bescherming van het mariene milieu 
zoals bedoeld in Richtlijn 2008/56/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 
juni 2008 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het beleid ten aanzien van het 
mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene 
strategie).

uiterlijk in 2015 de levende mariene 
biologische hulpbronnen zo duurzaam te 
exploiteren dat alle bestanden van 
gevangen soorten boven niveaus worden 
gebracht of gehouden die in staat zijn de 
maximale duurzame opbrengst of de 
toepasselijke schatting daarvan op te 
leveren. In het kader van het GVB zullen 
de voorzorgsaanpak en de
ecosysteemgerichte benadering van
visserij- en aquacultuurbeheer ten uitvoer 
worden gelegd. Bijgevolg moet het 
EFMZV bijdragen tot de bescherming van 
het mariene milieu zoals bedoeld in 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie).

Or. en

Amendement 61
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen zou op de helling komen te 
staan indien uit het EFMZV EU-steun 
wordt betaald aan marktdeelnemers die 
vooraf niet voldoen aan vereisten 
betreffende het algemeen belang van de 
instandhouding van de mariene biologische 
hulpbronnen. Daarom mag slechts steun 
worden verleend aan marktdeelnemers die 
gedurende een bepaalde periode vóór de 
indiening van hun aanvraag niet betrokken 
zijn bij de exploitatie, het beheer of de 
eigendom van vissersvaartuigen die zijn 
opgenomen in de EU lijst van IOO-
vaartuigen zoals bedoeld in artikel 40, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 
van de Raad van 29 september 2008 
houdende de totstandbrenging van een 
communautair systeem om illegale, 

(15) De verwezenlijking van de GVB-
doelstellingen zou op de helling komen te 
staan indien uit het EFMZV EU-steun 
wordt betaald aan marktdeelnemers die 
vooraf niet voldoen aan vereisten 
betreffende het algemeen belang van de 
instandhouding van de mariene biologische 
hulpbronnen. Daarom mag slechts steun 
worden verleend aan marktdeelnemers die 
gedurende een bepaalde periode vóór de 
indiening van hun aanvraag niet betrokken 
zijn bij de exploitatie, het beheer of de 
eigendom van vissersvaartuigen die zijn 
opgenomen in de EU-lijst van IOO-
vaartuigen zoals bedoeld in artikel 40, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 
van de Raad van 29 september 2008 
houdende de totstandbrenging van een
communautair systeem om illegale, 
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ongemelde en ongereglementeerde visserij 
te voorkomen, tegen te gaan en te 
beëindigen, tot wijziging van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 
1093/94 en (EG) nr. 1447/1999, die geen 
ernstige inbreuk hebben gepleegd zoals 
bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 en artikel 90, lid 1, van 
Verordening EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad van 20 november 2009 tot 
vaststelling van een communautaire 
controleregeling die de naleving van de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet garanderen, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 
811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 
2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 
388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 
676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 
2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 
1966/2006, en die, geen andere inbreuken 
op de GVB voorschriften hebben gepleegd 
die met name de duurzaamheid van de 
betrokken bestanden in gevaar brengen en 
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 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren (hierna "MSY" - maximal 
sustainable yield - genoemd).

ongemelde en ongereglementeerde visserij 
te voorkomen, tegen te gaan en te 
beëindigen, tot wijziging van 
Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 
nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 
1093/94 en (EG) nr. 1447/1999, die geen 
ernstige inbreuk hebben gepleegd zoals 
bedoeld in artikel 42 van Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 en artikel 90, lid 1, van 
Verordening EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad van 20 november 2009 tot 
vaststelling van een communautaire 
controleregeling die de naleving van de 
regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet garanderen, tot 
wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 
811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 
2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 
388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 
676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 
1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot 
intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 
2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 
1966/2006, en die, geen andere inbreuken 
op de GVB voorschriften hebben gepleegd 
die met name de duurzaamheid op lange 
termijn van de betrokken bestanden in 
gevaar brengen en 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 uiterlijk in 2015 
de maximale duurzame opbrengst of de 
toepasselijke schatting kan opleveren 
(hierna "MSY" - maximal sustainable yield 
- genoemd).

Or. en

Amendement 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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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, het bereiken 
van een stabiel en duurzaam evenwicht 
tussen vangstcapaciteit en 
vangstmogelijkheden 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.

Or. en

Amendement 63
Martina Anderson

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 

(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, inspanningen 
om een evenwicht te bereiken tussen de 
vangstcapaciteit van de visserijvloot en de 
vangstmogelijkheden 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 
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gedetecteerd. niet-subsidiabele concrete acties niet door 
de lidstaten worden gedetecteerd.

Or. en

Amendement 64
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Commissie moet op basis van 
objectieve en transparante criteria de 
beschikbare vastleggingskredieten jaarlijks 
verdelen; onder de hier bedoelde criteria 
moeten onder meer worden verstaan: de 
historische toewijzingen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de 
Raad en de historische besteding in het 
kader van Verordening (EG) nr. 861/2006 
van de Raad.

(24) De Commissie moet op basis van 
objectieve en transparante criteria de 
beschikbare vastleggingskredieten jaarlijks 
verdelen; onder de hier bedoelde criteria 
moeten onder meer worden verstaan: de 
historische toewijzingen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de 
Raad en de historische besteding in het 
kader van Verordening (EG) nr. 861/2006 
van de Raad. Deze criteria en de jaarlijkse 
verdeling worden openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 65
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Commissie moet op basis van 
objectieve en transparante criteria de 
beschikbare vastleggingskredieten jaarlijks 
verdelen; onder de hier bedoelde criteria 
moeten onder meer worden verstaan: de 
historische toewijzingen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de 
Raad en de historische besteding in het 
kader van Verordening (EG) nr. 861/2006 
van de Raad.

(24) De Commissie moet op basis van 
objectieve en transparante criteria de 
beschikbare vastleggingskredieten jaarlijks 
verdelen en openbaar maken; onder de 
hier bedoelde criteria moeten onder meer 
worden verstaan: de historische 
toewijzingen in het kader van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006 van de Raad en de 
historische besteding in het kader van 
Verordening (EG) nr. 861/2006 van de 
Raad.

Or. en
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Motivering

Grotere transparantie is een absolute vereiste om het probleem van visserijsubsidies doeltreffend 
aan te pakken.

Amendement 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
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.

(26) Overeenkomstig de nagestreefde 
vereenvoudiging en decentralisatie 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 lidstaat. De 
programmeringsperiode bestrijkt de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2020. Elke lidstaat moet één 
operationeel programma voorbereiden, 
waarin de respectieve subnationale 
operationele programma's zijn 
geïntegreerd. 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.

Or. es

Amendement 67
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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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 
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.

(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 
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, cohesie en milieu.

Or. en

Amendement 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 en ondernemerschap te 
bevorderen. Hiertoe moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor innovatieve en 
ecologisch duurzame concrete acties en 
bedrijfsontwikkeling, om bestanden van 
gevangen soorten boven het niveau te 
brengen of te houden waarmee uiterlijk in 
2015 de maximale duurzame opbrengst
kan worden behaald en uiterlijk in 2020 
een goede milieutoestand kan worden 
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bereikt en gehandhaafd, en om de 
voorzorgsaanpak en de 
ecosysteemgerichte benadering van
visserijbeheer ten uitvoer te leggen.

Or. en

Amendement 69
Georgios Koumoutsakos

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 
opleidingen, onderwijs en een leven lang 
leren, voor samenwerking tussen 
wetenschappers en vissers ter bevordering 
van de kennisverspreiding en 
carrièremogelijkheden in maritieme 
beroepen, en voor adviesdiensten om de 
prestatie en het concurrentievermogen van 
de marktdeelnemers globaal te verbeteren.

Or. en

Amendement 70
Kriton Arsenis

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 

(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 en opleiding, voor 
samenwerking tussen wetenschappers en 
vissers ter bevordering van de 
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voor adviesdiensten om de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

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

Or. en

Amendement 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
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.

Or. es

Amendement 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 het maatschappelijke en 
territoriale belang van de kustvisserij, 
moet uit het EFMZV steun worden 
verleend aan organisaties die de 
betrokkenheid van de kustvissers bij de 
sociale dialoog in de relevante fora 
bevorderen.

Or. es

Amendement 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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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 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.

Or. es

Amendement 74
Kriton Arsenis

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 moet uit het EFMZV-steun worden 
verleend voor investeringen in dat verband, 
op voorwaarde dat investeringen niet 
leiden tot een grotere vangstcapaciteit van 
vaartuigen.

Or. en

Amendement 75
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Naar aanleiding van de vaststelling Schrappen
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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.

Or. fr

Motivering

De toekenning van overdraagbare visserijconcessies biedt geen passende oplossing voor de 
problemen waarmee de visserijsector af te rekenen heeft.

Amendement 76
Kriton Arsenis

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.

(37) Met het oog op ondersteuning van de 
lidstaten bij de tenuitvoerlegging van 
nieuwe systemen van het toewijzen van 
vangstmogelijkheden in overeenstemming 
met openbaar beschikbare doelstellingen 
en transparante criteria, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
capaciteitsopbouw en uitwisseling van 
beste praktijken.

Or. en

Amendement 77
Martina Anderson

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 

(37) Met het oog op ondersteuning van de 
lidstaten bij de tenuitvoerlegging van 
nieuwe systemen van het toewijzen van 
toegang tot visserijhulpbronnen om 
preferentiële toegang te verschaffen tot de 
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tenuitvoerlegging van deze nieuwe 
systemen moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor capaciteitsopbouw 
en uitwisseling van beste praktijken.

meest duurzame exploitaties, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
capaciteitsopbouw en uitwisseling van 
beste praktijken.

Or. en

Motivering

De Europese visserijsector is divers en moet meer opties krijgen dan één verplichte benadering 
van overdraagbare visserijconcessies. EU-lidstaten kunnen profiteren van steun om vissers te 
helpen bij de overgang naar een duurzaam beheer van de visserij en van elkaars ervaringen te 
leren. Bij het verlenen van toegang tot visserijhulpbronnen is het zaak dat lidstaten rekening 
houden met sociale en ecologische factoren, zo ook met de voordelen die kunnen worden 
behaald uit een toename van het marktaandeel voor selectieve en weinig belastende 
visserijpraktijken en in de gemeenschap gevestigde bedrijven of micro-ondernemingen.

Amendement 78
Françoise Grossetête

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 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.

Schrappen

Or. fr



PE492.694v01-00 18/81 AM\907165NL.doc

NL

Motivering

De toekenning van overdraagbare visserijconcessies biedt geen passende oplossing voor de 
problemen waarmee de visserijsector af te rekenen heeft.

Amendement 79
Kriton Arsenis

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 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.

(38) Aangezien overcapaciteit moet 
worden beperkt om een stabiel en 
duurzaam evenwicht te bereiken tussen 
vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden
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.

Or. en

Amendement 80
Martina Anderson

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 

(38) Het EFMZV moet in 
visserijgemeenschappen de economische 
bedrijvigheid diversifiëren en banen 
creëren, met name door steun te verlenen 
om ondernemingen op te starten, om 
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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 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.

micro-ondernemingen hun activiteiten te 
laten ontplooien en om vaartuigen aan te 
passen aan maritieme activiteiten, vooral 
visserijactiviteiten van vaartuigen die 
actief zijn in de kleinschalige kustvisserij.

Or. en

Motivering

De Europese visserijsector is divers en moet meer opties krijgen dan één verplichte benadering 
van overdraagbare visserijconcessies.

Amendement 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 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 

(38) Het is mogelijk dat er naast de 
visserijsector complementaire
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 kustvisserij 
aan te passen aan of om te bouwen voor
andere complementaire maritieme 
activiteiten dan de visserij zelf, waarbij 
met name moet worden gedacht aan 
toeristische visserij of visserijtoerisme.
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visserijconcessies vallen.

Or. es

Amendement 82
Françoise Grossetête

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 
visserijconcessies die de overcapaciteit 
moeten verminderen en de economische 
prestatie en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De toekenning van overdraagbare visserijconcessies biedt geen passende oplossing voor de 
problemen waarmee de visserijsector af te rekenen heeft.

Amendement 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 39
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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 
visserijconcessies die de overcapaciteit 
moeten verminderen en de economische 
prestatie en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

(39) Het GVB heeft tot doel de duurzame 
exploitatie van de visbestanden te 
verzekeren op een wijze die te verenigen is 
met de economische en sociale 
ontwikkeling van de visserij- en 
aquacultuursector. 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. Om de overcapaciteit weg te 
werken moeten de regelingen voor de 
verlening van overheidssteun voor de 
definitieve of tijdelijke beëindiging van 
visserijactiviteiten of het slopen van de 
kustvisserijvloot worden gehandhaafd.

Or. es

Amendement 84
Nikos Chrysogelos

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 

(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. In 
het Groenboek werd opgemerkt dat 
ondanks de aanzienlijke bedragen die 
jarenlang uitgegeven zijn, 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 
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verleend voor de invoering en het beheer 
van systemen voor overdraagbare 
visserijconcessies die de overcapaciteit 
moeten verminderen en de economische 
prestatie en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

overcapaciteit gebleken zijn en EU-vloten 
nog steeds niet de juiste afmetingen en 
samenstelling hebben voor de beschikbare 
hulpbronnen. Middelen uit het EFMZV 
moeten worden aangewend om vissers en 
vaartuigen te ondersteunen die op de 
meest ecologisch en sociaal duurzame 
manier vissen.

Or. en

Amendement 85
Kriton Arsenis

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 
visserijconcessies die de overcapaciteit 
moeten verminderen en de economische 
prestatie en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

(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 een stabiel en duurzaam evenwicht 
te bereiken tussen de EU-vissersvloot en 
de vangstmogelijkheden. 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 die de 
overcapaciteit moeten verminderen en de 
economische prestatie en rendabiliteit van 
de betrokken marktdeelnemers moeten 
versterken.

Or. en

Amendement 86
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 39
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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 
visserijconcessies die de overcapaciteit 
moeten verminderen en de economische 
prestatie en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

(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 die de overcapaciteit moeten 
verminderen en de economische prestatie 
en rendabiliteit van de betrokken 
marktdeelnemers moeten versterken.

Or. en

Amendement 87
Nikos Chrysogelos

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. en
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Amendement 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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. es

Amendement 89
Françoise Grossetête

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. fr

Motivering

De toekenning van overdraagbare visserijconcessies biedt geen passende oplossing voor de 
problemen waarmee de visserijsector af te rekenen heeft.
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Amendement 90
Kriton Arsenis

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. en

Amendement 91
Martina Anderson

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. en
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Amendement 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het is van het grootste belang 
milieuoverwegingen in het EFMZV te 
integreren en de uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen in het kader 
van het GVB te steunen, met dien 
verstande dat hierbij rekening wordt 
gehouden met de uiteenlopende kenmerken 
van de EU-wateren. Hiertoe dient absoluut 
een geregionaliseerde benadering van 
instandhoudingsmaatregelen te worden 
ontwikkeld.

(41) Het is van het grootste belang 
milieuoverwegingen in het EFMZV te 
integreren en de uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen in het kader 
van het GVB en het milieubeleid van de 
Unie te waarborgen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de uiteenlopende 
kenmerken van de EU-wateren. Hiertoe 
dient absoluut een geregionaliseerde 
benadering van 
instandhoudingsmaatregelen te worden 
ontwikkeld, waarbij lidstaten die een 
visserijsector delen samenwerken en 
zorgen voor een consistente benadering in 
die visserijsector.

Or. en

Amendement 93
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het is van het grootste belang 
milieuoverwegingen in het EFMZV te 
integreren en de uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen in het kader 
van het GVB te steunen, met dien 
verstande dat hierbij rekening wordt 
gehouden met de uiteenlopende kenmerken 
van de EU-wateren. Hiertoe dient absoluut 
een geregionaliseerde benadering van 
instandhoudingsmaatregelen te worden 
ontwikkeld.

(41) Het is van het grootste belang 
milieuoverwegingen in het EFMZV te 
integreren en de uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen in het kader 
van het GVB te steunen, met dien 
verstande dat hierbij rekening wordt 
gehouden met de uiteenlopende kenmerken 
van de EU-wateren. Hiertoe dient absoluut 
een geregionaliseerde benadering van 
instandhoudingsmaatregelen te worden 
ontwikkeld die de samenwerking en de 
totstandbrenging van op elkaar afgestemd 
visserijbeleid tussen lidstaten met een 
gedeelde visserijsector vergemakkelijkt.

Or. en
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Motivering

Om een consistente benadering toe te passen op de Europese wateren, moeten lidstaten met een 
gezamenlijke visserijsector waarvoor een meerjarenplan wordt vastgesteld, met elkaar 
samenwerken zodat de nationale bepalingen, d.w.z. instandhoudingsmaatregelen in verband met 
het meerjarenplan coherent en gecoördineerd zijn en tegemoetkomen aan de doelstellingen van 
het GVB.

Amendement 94
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het is van het grootste belang 
milieuoverwegingen in het EFMZV te 
integreren en de uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen in het kader 
van het GVB te steunen, met dien 
verstande dat hierbij rekening wordt 
gehouden met de uiteenlopende kenmerken 
van de EU-wateren. Hiertoe dient absoluut 
een geregionaliseerde benadering van 
instandhoudingsmaatregelen te worden 
ontwikkeld.

(41) Het is van het grootste belang 
milieuoverwegingen in het EFMZV te 
integreren, maatregelen voor de matiging 
van de effecten van de 
klimaatverandering en de aanpassing 
daaraan in mariene, kust- en 
eilandmilieus te stimuleren, met de 
nadruk op de gebieden die wat dat betreft 
het meest kwetsbaar zijn, en de uitvoering 
van instandhoudingsmaatregelen in het 
kader van het GVB te steunen, met dien 
verstande dat hierbij rekening wordt 
gehouden met de uiteenlopende kenmerken 
van de EU-wateren.  Hiertoe dient absoluut 
een geregionaliseerde benadering van 
instandhoudingsmaatregelen te worden 
ontwikkeld.

Or. en

Amendement 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 

(42) Uit het EFMZV moet steun worden 
verleend om de impact van de visserij op 
het mariene milieu te reduceren en waar 
mogelijk uit te bannen, met name door 
eco-innovatie, waarvan bewezen is dat het 
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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.

de ecologisch duurzame visserij op de 
lange termijn heeft verbeterd en de impact 
van visserij op het marine milieu heeft 
teruggedrongen, en selectiever vistuig en 
selectievere apparatuur te 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 het herstel en behoud van 
bestanden van gevangen soorten boven 
het niveau waarop uiterlijk in 2015 de 
maximale duurzame opbrengst kan 
worden bereikt en uiterlijk in 2020 een 
goede milieutoestand kan worden behaald 
en gehandhaafd, en overeenkomstig de 
biodiversiteitsstrategie van de Unie tot 
2020

Or. en

Amendement 96
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Overeenkomstig het teruggooiverbod 
dat in het kader van het GVB is 
ingevoerd, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor investeringen aan 
boord die tot doel hebben de ongewenst 
gevangen vis optimaal te gebruiken en de 
onvoldoende gebruikte delen van de 
gevangen vis te valoriseren. Aangezien de 
hulpbronnen schaars zijn en de waarde 
van de gevangen vis moet worden 
gemaximaliseerd, moet uit het EFMZV 
ook steun worden verleend voor 
investeringen aan boord die tot doel 
hebben commerciële waarde toe te voegen 
aan de gevangen vis.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met dergelijke investeringen wordt de huidige situatie gehandhaafd en blijft de hoeveelheid 



AM\907165NL.doc 29/81 PE492.694v01-00

NL

ongewenste bijvangst gelijk. Er wordt zo voorbijgegaan aan het probleem van teruggooi en 
bijvangst. Ook verwerking aan boord zal dan zeer moeilijk te controleren zijn. Investeringen aan 
boord moeten tot doel hebben om de selectiviteit te vergroten en de impact tot een minimum te 
beperken.

Amendement 97
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Overeenkomstig het teruggooiverbod 
dat in het kader van het GVB is ingevoerd, 
moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor investeringen aan boord die 
tot doel hebben de ongewenst gevangen 
vis optimaal te gebruiken en de 
onvoldoende gebruikte delen van de 
gevangen vis te valoriseren. Aangezien de 
hulpbronnen schaars zijn en de waarde van 
de gevangen vis moet worden 
gemaximaliseerd, moet uit het EFMZV 
ook steun worden verleend voor 
investeringen aan boord die tot doel 
hebben commerciële waarde toe te voegen 
aan de gevangen vis.

(43) Overeenkomstig het teruggooiverbod 
dat in het kader van het GVB is ingevoerd, 
moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor investeringen in de 
selectiviteit van het vistuig om ongewenste 
visvangsten te vermijden, te 
minimaliseren en zo mogelijk uit te 
bannen en voor investeringen aan boord 
die tot doel hebben de onvoldoende 
gebruikte delen van de gevangen vis te 
valoriseren. Aangezien de hulpbronnen 
schaars zijn en de waarde van de gevangen 
vis moet worden gemaximaliseerd, moet 
uit het EFMZV ook steun worden verleend 
voor investeringen aan boord die tot doel 
hebben commerciële waarde toe te voegen 
aan de gevangen vis.

Or. en

Amendement 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Overeenkomstig het teruggooiverbod 
dat in het kader van het GVB is ingevoerd, 
moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor investeringen aan boord die 
tot doel hebben de ongewenst gevangen vis 
optimaal te gebruiken en de onvoldoende 
gebruikte delen van de gevangen vis te 
valoriseren. Aangezien de hulpbronnen 

(43) Overeenkomstig de 
teruggooibeperkingen die in het kader van 
het GVB zijn ingevoerd, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
investeringen aan boord die tot doel 
hebben ongewenste vangsten geleidelijk te 
reduceren, de ongewenst gevangen vis 
optimaal te gebruiken en de onvoldoende 
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schaars zijn en de waarde van de gevangen 
vis moet worden gemaximaliseerd, moet 
uit het EFMZV ook steun worden verleend 
voor investeringen aan boord die tot doel 
hebben commerciële waarde toe te voegen 
aan de gevangen vis.

gebruikte delen van de gevangen vis te 
valoriseren. Aangezien de hulpbronnen 
schaars zijn en de waarde van de gevangen 
vis moet worden gemaximaliseerd, moet 
uit het EFMZV ook steun worden verleend 
voor investeringen aan boord en voor 
verwerkings- en marketingdoeleinden die 
tot doel hebben commerciële waarde toe te 
voegen aan de gevangen vis.

Or. es

Amendement 99
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Overeenkomstig het teruggooiverbod 
dat in het kader van het GVB is 
ingevoerd, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor investeringen aan 
boord die tot doel hebben de ongewenst 
gevangen vis optimaal te gebruiken en de 
onvoldoende gebruikte delen van de 
gevangen vis te valoriseren. Aangezien de 
hulpbronnen schaars zijn en de waarde van 
de gevangen vis moet worden 
gemaximaliseerd, moet uit het EFMZV 
ook steun worden verleend voor 
investeringen aan boord die tot doel 
hebben commerciële waarde toe te voegen 
aan de gevangen vis.

(43) Om de teruggooi van vis drastisch 
terug te dringen, moet uit het EFMZV 
steun worden verleend voor investeringen 
aan boord die tot doel hebben de 
ongewenst gevangen vis optimaal te 
gebruiken en de onvoldoende gebruikte 
delen van de gevangen vis te valoriseren.
Aangezien de hulpbronnen schaars zijn en 
de waarde van de gevangen vis moet 
worden gemaximaliseerd, moet uit het 
EFMZV ook steun worden verleend voor 
investeringen aan boord die tot doel 
hebben commerciële waarde toe te voegen 
aan de gevangen vis.

Or. fr

Motivering

Het is contraproductief om teruggooi volledig te verbieden, aangezien dat voor vissers niet 
doenlijk is.

Amendement 100
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 44
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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 registratie van 
vangsten, energie-efficiency, de 
milieubescherming, de kwaliteit van de 
aangelande producten in overeenstemming 
met de verplichting tot aanlanding als 
vastgelegd in artikel 15 van de GVB-
verordening, de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden.

Or. en

Amendement 101
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Het EFMZV moet de 
totstandbrenging van een samenhangend 
netwerk van gebieden voor het herstel van 
visbestanden steunen waarin alle 
visserijactiviteiten verboden zijn en die 
gebieden omvatten die belangrijk zijn voor 
visproductiviteit, in het bijzonder kraam-, 
paai- en voedselgebieden voor 
visbestanden.

Or. en

Amendement 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Het is van essentieel belang voor de 
Unie dat een duurzaam evenwicht tussen 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)
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de beschikbare zoetwaterhulpbronnen en 
de exploitatie daarvan wordt bereikt. 
Daarom moeten, met inachtneming van de 
milieu-impact en de noodzaak de 
economische rendabiliteit van deze sector 
op peil te houden, adequate bepalingen ter 
ondersteuning van de binnenvisserij 
worden vastgesteld.

Or. es

Amendement 103
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Het is van essentieel belang voor de 
Unie dat een duurzaam evenwicht tussen 
de beschikbare zoetwaterhulpbronnen en 
de exploitatie daarvan wordt bereikt. 
Daarom moeten, met inachtneming van de 
milieu-impact en de noodzaak de 
economische rendabiliteit van deze sector 
op peil te houden, adequate bepalingen ter 
ondersteuning van de binnenvisserij 
worden vastgesteld.

(45) Het is van essentieel belang voor de 
Unie dat een duurzaam evenwicht tussen 
de beschikbare zoetwaterhulpbronnen en 
de exploitatie daarvan wordt bereikt. 
Daarom moeten, met inachtneming van de 
milieu-impact om de economische 
rendabiliteit van deze sector op peil te 
houden, adequate bepalingen ter 
ondersteuning van de binnenvisserij 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 104
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(46) In overeenstemming met de strategie 
van de Commissie voor de duurzame 
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 en het beheer van de 
aquacultuursector, met de nadruk op 
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biologische, met gesloten voorzieningen 
werkende aquacultuur.

Or. en

Amendement 105
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De aquacultuur draagt bij tot de groei 
en de werkgelegenheid in kust- en 
plattelandsgebieden. Daarom is het van 
essentieel belang dat het EFMZV 
toegankelijk is voor 
aquacultuurondernemingen, met name 
kmo's, en nieuwe aquacultuurexploitanten 
aantrekt. Om het concurrentievermogen en 
de economische prestatie van de 
aquacultuur te verbeteren, is het van 
essentieel belang innovatie en 
ondernemerschap te bevorderen. Daarom 
moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor innovatieve concrete acties 
en bedrijfsontwikkeling, met name in de 
non-food en de offshore aquacultuur.

(47) De aquacultuur draagt bij tot de groei 
en de werkgelegenheid in kust- en 
plattelandsgebieden. Daarom is het van 
essentieel belang dat het EFMZV 
toegankelijk is voor duurzame 
aquacultuurondernemingen, met name 
kmo's, en nieuwe aquacultuurexploitanten 
aantrekt. Om het concurrentievermogen en 
de economische prestatie van de 
aquacultuur te verbeteren, is het van 
essentieel belang innovatie en 
ondernemerschap te bevorderen. Daarom 
moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor duurzame, innovatieve 
concrete acties en bedrijfsontwikkeling, die 
ertoe bijdragen dat aquacultuur 
duurzaam is en in overeenstemming is 
met de kaderrichtlijnen water, habitats, 
milieueffectrapportage en mariene 
strategie.

Or. en

Amendement 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Er is reeds gebleken dat 
marktdeelnemers die 
aquacultuuractiviteiten verrichten, waarde 
aan hun bedrijfsontwikkeling kunnen 
toevoegen door nieuwe bronnen van 

(48) Er is reeds gebleken dat 
marktdeelnemers die 
aquacultuuractiviteiten verrichten, waarde 
aan hun bedrijfsontwikkeling kunnen 
toevoegen door nieuwe bronnen van 
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inkomsten aan te boren. Daarom moet uit 
het EFMZV steun worden verleend voor 
dergelijke aanvullende activiteiten die niet 
in de aquacultuursfeer liggen, zoals 
hengeltoerisme, educatieve activiteiten of 
milieugerelateerde activiteiten.

inkomsten aan te boren. Daarom moet uit 
het EFMZV steun worden verleend voor 
dergelijke aanvullende activiteiten die niet 
in de aquacultuursfeer liggen, zoals 
hengeltoerisme, aquacultuurtoerisme om 
de popularisering van de 
aquacultuursector en de producten 
daarvan te bevorderen, alsmede
educatieve of milieugerelateerde 
activiteiten.

Or. es

Amendement 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Gezien de noodzaak om met 
inachtneming van de toegang tot wateren 
en ruimte de gebieden die het geschiktst 
zijn voor aquacultuurontwikkeling aan te 
wijzen, moeten de nationale autoriteiten 
steun uit het EFMZV ontvangen om op 
nationaal niveau hun strategische keuze te 
maken.

(50) Gezien de noodzaak om met 
inachtneming van de toegang tot wateren 
en ruimte de gebieden die het geschiktst 
zijn voor aquacultuurontwikkeling aan te 
wijzen, moeten de nationale en 
subnationale autoriteiten steun uit het 
EFMZV ontvangen om overeenkomstig
hun respectieve bevoegdheden hun 
strategische keuzes te kunnen bepalen.

Or. es

Amendement 108
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Gezien de noodzaak om met 
inachtneming van de toegang tot wateren 
en ruimte de gebieden die het geschiktst 
zijn voor aquacultuurontwikkeling aan te 
wijzen, moeten de nationale autoriteiten 
steun uit het EFMZV ontvangen om op 
nationaal niveau hun strategische keuze te 
maken.

(50) Gezien de noodzaak om met 
inachtneming van de toegang tot wateren
en ruimte de gebieden die het geschiktst 
zijn voor aquacultuurontwikkeling aan te 
wijzen, moeten de nationale autoriteiten 
steun uit het EFMZV ontvangen om op 
nationaal niveau hun strategische keuze te 
maken, in overeenstemming met het EU-
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beleid inzake geïntegreerd beheer van 
kustgebieden en maritieme ruimtelijke 
ordening.

Or. en

Amendement 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 een leven lang 
leren, voor netwerkvorming ter 
bevordering van kennisverspreiding en 
voor adviesdiensten om de milieu-impact 
van aquacultuuractiviteiten te 
verminderen en de prestatie en het 
concurrentievermogen van de 
marktdeelnemers globaal te verbeteren.

Or. en

Amendement 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Om ecologisch duurzame aquacultuur 
te bevorderen, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor zeer 
milieuvriendelijke aquacultuuractiviteiten, 
voor de invoering van ecobeheer in 
aquacultuurbedrijven, voor het gebruik van 
auditregelingen en voor de omschakeling 
naar biologische aquacultuur. In dezelfde 
geest moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor aquacultuur die bijzondere 
milieudiensten levert.

(52) Om ecologisch duurzame aquacultuur 
te bevorderen, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor zeer 
milieuvriendelijke aquacultuuractiviteiten, 
voor de invoering van ecobeheer in 
aquacultuurbedrijven, voor het gebruik van 
auditregelingen en voor de omschakeling 
naar duurzame aquacultuur.
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Or. es

Amendement 111
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Om ecologisch duurzame aquacultuur 
te bevorderen, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor zeer 
milieuvriendelijke aquacultuuractiviteiten, 
voor de invoering van ecobeheer in 
aquacultuurbedrijven, voor het gebruik van 
auditregelingen en voor de omschakeling 
naar biologische aquacultuur. In dezelfde 
geest moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor aquacultuur die bijzondere 
milieudiensten levert.

(52) Om ecologisch duurzame aquacultuur 
te bevorderen, moet uit het EFMZV steun 
worden verleend voor ecosysteemgerichte, 
zeer milieuvriendelijke 
aquacultuuractiviteiten, voor de invoering 
van ecobeheer in aquacultuurbedrijven, 
voor het gebruik van auditregelingen en 
voor de omschakeling naar biologische 
aquacultuur. In dezelfde geest moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
aquacultuur die bijzondere milieudiensten 
levert.

Or. en

Amendement 112
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Gezien het belang van de 
consumentenbescherming moet ervoor 
worden gezorgd dat de 
aquacultuurexploitanten voldoende steun 
uit het EFMZV krijgen om met de 
aquacultuurteelt samenhangende risico's 
voor de gezondheid van mens en dier te 
voorkomen of te reduceren.

(53) Gezien het belang van de 
consumentenbescherming moet ervoor 
worden gezorgd dat de 
aquacultuurexploitanten voldoende steun 
uit het EFMZV krijgen om met de 
aquacultuurteelt samenhangende risico's 
voor de gezondheid en het welzijn van 
mens en dier te voorkomen of te reduceren.

Or. en

Amendement 113
Kriton Arsenis
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Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Gezien het risico dat aan 
investeringen in aquacultuuractiviteiten 
verbonden is, moet het EFMZV de positie 
van de bedrijven helpen te versterken door 
hun toegang te bieden tot een 
bestandsverzekering en zo het inkomen 
van de producenten te beschermen tegen 
abnormale productieverliezen die met 
name terug te voeren zijn op 
natuurrampen, ongunstige 
weersomstandigheden, plotse 
veranderingen in de waterkwaliteit, 
ziekten, plagen of de vernieling van 
productievoorzieningen.

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Om de rendabiliteit van de visserij en 
de aquacultuur in een zeer concurrerende 
markt te garanderen, moeten bepalingen 
worden vastgesteld voor de verlening van 
steun voor de tenuitvoerlegging van 
[Verordening (EU) nr. inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten] 
en voor de afzet- en 
verwerkingsactiviteiten die de 
marktdeelnemers verrichten om de waarde 
van de visserijproducten en de 
aquacultuurproducten te maximaliseren. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
bevordering van concrete acties voor de 
integratie van productie-, verwerkings- en 
afzetactiviteiten in de bevoorradingsketen.
Met het oog op de aanpassing aan het 
teruggooiverbod moet uit het EFMZV ook 
steun worden verleend voor de verwerking 

(61) Om de rendabiliteit van de visserij en 
de aquacultuur in een zeer concurrerende 
markt te garanderen, moeten bepalingen 
worden vastgesteld voor de verlening van 
steun voor de tenuitvoerlegging van 
[Verordening (EU) nr. inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten] 
en voor de afzet- en 
verwerkingsactiviteiten die de 
marktdeelnemers verrichten om de waarde 
van de visserijproducten en de 
aquacultuurproducten te maximaliseren. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
bevordering van concrete acties voor de 
integratie van productie-, verwerkings- en 
afzetactiviteiten in de bevoorradingsketen.
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van ongewenste vangsten.

Or. en

Motivering

Steun mag geen stimulansen bevatten voor ongewenste vangst.

Amendement 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Om de rendabiliteit van de visserij en 
de aquacultuur in een zeer concurrerende 
markt te garanderen, moeten bepalingen 
worden vastgesteld voor de verlening van 
steun voor de tenuitvoerlegging van 
[Verordening (EU) nr. inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en 
aquacultuurproducten]13 en voor de afzet-
en verwerkingsactiviteiten die de 
marktdeelnemers verrichten om de waarde 
van de visserijproducten en de 
aquacultuurproducten te maximaliseren. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
bevordering van concrete acties voor de 
integratie van productie-, verwerkings- en 
afzetactiviteiten in de bevoorradingsketen.
Met het oog op de aanpassing aan het 
teruggooiverbod moet uit het EFMZV ook 
steun worden verleend voor de verwerking 
van ongewenste vangsten.

(61) Om de rendabiliteit van de visserij en 
de aquacultuur in een zeer concurrerende 
markt te garanderen, moeten bepalingen 
worden vastgesteld voor de verlening van 
steun voor de tenuitvoerlegging van 
[Verordening (EU) nr. inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en 
aquacultuurproducten]13 en voor de afzet-
en verwerkingsactiviteiten die de 
marktdeelnemers verrichten om de waarde 
van de visserijproducten en de 
aquacultuurproducten te maximaliseren. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
bevordering van concrete acties voor de 
integratie van productie-, verwerkings- en 
afzetactiviteiten in de bevoorradingsketen.

Or. es

Amendement 116
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Om de rendabiliteit van de visserij en (61) Om de rendabiliteit van de visserij en 
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de aquacultuur in een zeer concurrerende 
markt te garanderen, moeten bepalingen 
worden vastgesteld voor de verlening van 
steun voor de tenuitvoerlegging van 
[Verordening (EU) nr. inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten] 
en voor de afzet- en 
verwerkingsactiviteiten die de 
marktdeelnemers verrichten om de waarde 
van de visserijproducten en de 
aquacultuurproducten te maximaliseren. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
bevordering van concrete acties voor de 
integratie van productie-, verwerkings- en 
afzetactiviteiten in de bevoorradingsketen. 
Met het oog op de aanpassing aan het 
teruggooiverbod moet uit het EFMZV ook 
steun worden verleend voor de verwerking 
van ongewenste vangsten.

de aquacultuur in een zeer concurrerende 
markt te garanderen, moeten bepalingen 
worden vastgesteld voor de verlening van 
steun voor de tenuitvoerlegging van 
[Verordening (EU) nr. inzake de 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten] 
en voor de afzet- en
verwerkingsactiviteiten die de 
marktdeelnemers verrichten om de waarde 
van de visserijproducten en de 
aquacultuurproducten te maximaliseren. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
bevordering van concrete acties voor de 
integratie van productie-, verwerkings- en 
afzetactiviteiten in de bevoorradingsketen. 
Met het oog op de aanpassing aan het 
teruggooiverbod moet uit het EFMZV ook 
steun worden verleend voor de registratie 
en verwerking van ongewenste vangsten 
en verkoopstimulansen worden 
gefinancierd door overheidsinstanties, in 
samenhang met de doelstellingen van het 
teruggooiverbod en de minimalisering van 
bijvangst, zoals de oprichting van een 
overheidsfonds waarmee de opbrengsten 
van het teruggooiverbod worden beheerd 
en worden aangewend om de kosten van 
wetenschappelijk advies, de beoordeling 
van visvoorraden en toezicht en controle 
te dekken.

Or. en

Amendement 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties moeten prioritair 
steun ontvangen. Zowel de opslagsteun als 
de steun voor productie- en 
afzetprogramma's moet geleidelijk worden 
uitgefaseerd aangezien deze specifieke 
soorten steun aan belang hebben ingeboet 
naarmate de structuur van de EU-markt 

(62) Producentenorganisaties en andere 
representatieve visserijorganisaties, in het 
bijzonder vissersverenigingen en -unies
moeten prioritair steun ontvangen.
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voor dergelijke producten is geëvolueerd 
en het belang van sterke 
producentenorganisaties is toegenomen.

Or. es

Amendement 118
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties moeten prioritair 
steun ontvangen. Zowel de opslagsteun als 
de steun voor productie- en 
afzetprogramma's moet geleidelijk worden 
uitgefaseerd aangezien deze specifieke 
soorten steun aan belang hebben ingeboet 
naarmate de structuur van de EU-markt 
voor dergelijke producten is geëvolueerd 
en het belang van sterke 
producentenorganisaties is toegenomen.

(62) Producentenorganisaties en unies van 
producentenorganisaties moeten prioritair 
steun ontvangen. Zowel de opslagsteun als 
de steun voor productie- en 
afzetprogramma's moet worden 
uitgefaseerd aangezien deze specifieke 
soorten steun aan belang hebben ingeboet 
naarmate de structuur van de EU-markt 
voor dergelijke producten is geëvolueerd 
en het belang van sterke 
producentenorganisaties is toegenomen.

Or. en

Motivering

Steun die wordt verleend volgens deze maatregel wordt in het huidige financiële kader 
onderbenut door producentenorganisaties. In plaats van deze maatregel te financieren, moet 
opslagsteun volledig worden uitgefaseerd, vooral omdat de EU (bij wijze van uitzondering) 
100% van deze financiering voor haar rekening neemt, terwijl de maatregel alleen gericht is op 
commerciële soorten.

Amendement 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Aangezien kleinschalige kustvissers 
steeds meer concurrentie ondervinden, 
moet uit het EFMZV steun worden 
verleend voor ondernemingsinitiatieven die 
dergelijke vissers ontplooien om waarde 

(63) Aangezien kustvissers steeds meer 
concurrentie ondervinden, moet uit het 
EFMZV steun worden verleend voor 
ondernemingsinitiatieven die dergelijke 
vissers ontplooien om waarde aan de door 
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aan de door hen gevangen vis toe te 
voegen, met name door deze zelf te 
verwerken of rechtstreeks af te zetten.

hen gevangen vis toe te voegen, met name 
door deze zelf te verwerken of rechtstreeks 
af te zetten.

Or. es

Amendement 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Het is van het grootste belang dat de 
lidstaten en de marktdeelnemers zo zijn 
uitgerust dat een hoog controleniveau kan 
worden gegarandeerd en de controles 
bijgevolg niet alleen garant staan voor de 
naleving van het GVB, maar ook zorgen 
voor de duurzame exploitatie van de 
levende aquatische hulpbronnen. Hiertoe 
moet uit het EFMZV overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad steun aan de lidstaten en de 
marktdeelnemers worden verleend. Deze 
steun moet een nalevingscultuur creëren en 
bijdragen tot duurzame groei.

(69) Het is – gelet op de kenmerken en de 
kosteneffectiviteit van de verschillende 
visserijtakken – van het grootste belang dat 
de lidstaten en de marktdeelnemers zo zijn 
uitgerust dat een hoog controleniveau kan 
worden gegarandeerd en de controles 
bijgevolg niet alleen garant staan voor de 
naleving van het GVB, maar ook zorgen 
voor de duurzame exploitatie van de 
levende aquatische hulpbronnen. Hiertoe 
moet uit het EFMZV overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad steun aan de lidstaten en de 
marktdeelnemers worden verleend. Deze 
steun moet een nalevingscultuur creëren en 
bijdragen tot duurzame groei.

Or. es

Amendement 121
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Het is van het grootste belang dat de 
lidstaten en de marktdeelnemers zo zijn 
uitgerust dat een hoog controleniveau kan 
worden gegarandeerd en de controles 
bijgevolg niet alleen garant staan voor de 
naleving van het GVB, maar ook zorgen 
voor de duurzame exploitatie van de 
levende aquatische hulpbronnen. Hiertoe 

(69) Het is van het grootste belang dat de 
lidstaten en de marktdeelnemers zo zijn 
uitgerust dat een hoog controleniveau kan 
worden gegarandeerd, dat deze controles 
regelmatig worden uitgevoerd en 
bijgevolg niet alleen garant staan voor de 
naleving van het GVB, maar ook zorgen 
voor de duurzame exploitatie van de 
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moet uit het EFMZV overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad steun aan de lidstaten en de 
marktdeelnemers worden verleend. Deze 
steun moet een nalevingscultuur creëren en 
bijdragen tot duurzame groei.

levende aquatische hulpbronnen. Hiertoe 
moet uit het EFMZV overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 
Raad steun aan de lidstaten en de 
marktdeelnemers worden verleend. Deze 
steun moet een nalevingscultuur creëren en 
bijdragen tot duurzame groei.

Or. en

Amendement 122
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) De steun die op basis van Verordening 
(EG) nr. 861/2006 aan de lidstaten wordt 
verleend voor uitgaven die gepaard gaan 
met de tenuitvoerlegging van het 
controlesysteem van de EU, moet worden 
voortgezet in het kader van het EFMZV 
overeenkomstig de keuze voor de 
toepassing van het beleid via één fonds.

(70) De steun die op basis van Verordening 
(EG) nr. 861/2006 aan de lidstaten wordt 
verleend voor uitgaven die gepaard gaan 
met de tenuitvoerlegging van het 
controlesysteem van de EU, moet worden 
verhoogd in het kader van het EFMZV 
overeenkomstig de keuze voor de 
toepassing van het beleid via één fonds.

Or. en

Amendement 123
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake steunverlening voor de 
verzameling, het beheer en het gebruik van 
visserijgegevens conform het 
meerjarenprogramma van de Unie, met 
name ter ondersteuning van nationale 
programma's en het beheer en gebruik van 
gegevens voor wetenschappelijke analyse 
en de tenuitvoerlegging van het GVB. De 
steun die op basis van Verordening (EG) 
nr. 861/2006 aan de lidstaten wordt 
verleend voor uitgaven die gepaard gaan 

(73) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake steunverlening voor de 
verzameling, het beheer en het gebruik van 
visserijgegevens conform het 
meerjarenprogramma van de Unie, met 
name ter ondersteuning van nationale 
programma's en het beheer en gebruik van 
gegevens voor wetenschappelijke analyse 
en de tenuitvoerlegging van het GVB. De 
steun die op basis van Verordening (EG) 
nr. 861/2006 aan de lidstaten wordt 
verleend voor uitgaven die gepaard gaan 
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met de verzameling, het beheer en het 
gebruik van visserijgegevens, moet worden 
voortgezet in het kader van het EFMZV 
overeenkomstig de keuze voor de 
toepassing van het beleid via één fonds.

met de verzameling, het beheer en het 
gebruik van visserijgegevens, moet worden 
verhoogd in het kader van het EFMZV 
overeenkomstig de keuze voor de 
toepassing van het beleid via één fonds.

Or. en

Amendement 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake steunverlening voor de 
verzameling, het beheer en het gebruik van 
visserijgegevens conform het 
meerjarenprogramma van de Unie, met 
name ter ondersteuning van nationale 
programma's en het beheer en gebruik van 
gegevens voor wetenschappelijke analyse 
en de tenuitvoerlegging van het GVB. De 
steun die op basis van Verordening (EG) 
nr. 861/2006 aan de lidstaten wordt 
verleend voor uitgaven die gepaard gaan 
met de verzameling, het beheer en het 
gebruik van visserijgegevens, moet worden 
voortgezet in het kader van het EFMZV 
overeenkomstig de keuze voor de 
toepassing van het beleid via één fonds.

(73) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake steunverlening voor de 
verzameling, het beheer en het gebruik van 
visserijgegevens conform het 
meerjarenprogramma van de Unie, met 
name ter ondersteuning van nationale en 
subnationale programma's en het beheer 
en gebruik van gegevens voor 
wetenschappelijke analyse en de 
tenuitvoerlegging van het GVB. De steun 
die op basis van Verordening (EG) nr. 
861/2006 aan de lidstaten wordt verleend 
voor uitgaven die gepaard gaan met de 
verzameling, het beheer en het gebruik van 
visserijgegevens, moet worden voortgezet 
in het kader van het EFMZV 
overeenkomstig de keuze voor de 
toepassing van het beleid via één fonds.

Or. es

Amendement 125
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Het GMB heeft tot doel om, 
overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie "Een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Europese Unie", het 

(75) Het GMB heeft tot doel om, 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1255/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 30 november 2011 tot 



PE492.694v01-00 44/81 AM\907165NL.doc

NL

duurzame gebruik van zeeën en oceanen te 
ondersteunen en te komen tot een 
gecoördineerde, coherente en transparante 
besluitvorming over de beleidsgebieden die 
gevolgen hebben voor zeeën, oceanen, 
eilanden, kustgebieden, ultraperifere 
gebieden en maritieme sectoren.

vaststelling van een programma ter 
ondersteuning van de verdere 
ontwikkeling van een geïntegreerd 
maritiem beleid1 en de mededeling van de 
Commissie "Een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Europese Unie", het 
duurzame gebruik van zeeën en oceanen te 
ondersteunen en te komen tot een 
gecoördineerde, coherente en transparante 
besluitvorming over de beleidsgebieden die 
gevolgen hebben voor zeeën, oceanen, 
eilanden, kustgebieden, ultraperifere 
gebieden en maritieme sectoren.
__________________
1 PB L 321 van 5.12.2011, blz. 1.

Or. en

Amendement 126
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) De Raad, het Europees Parlement en 
het Comité van de Regio's hebben 
verklaard dat aanhoudende financiële 
ondersteuning nodig is om het geïntegreerd 
maritiem beleid van de Europese Unie uit 
te voeren en verder te ontwikkelen.

(76) In Verordening (EU) nr. 1255/2011 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2011 tot vaststelling van 
een programma ter ondersteuning van de 
verdere ontwikkeling van een 
geïntegreerd maritiem beleid1 staat, en de
Raad, het Europees Parlement en het 
Comité van de Regio's hebben verklaard 
dat aanhoudende financiële ondersteuning 
nodig is om het geïntegreerd maritiem 
beleid van de Europese Unie uit te voeren 
en verder te ontwikkelen. De ontwikkeling 
van maritieme zaken door middel van 
financiële ondersteuning voor de 
maatregelen onder het GMB zal een 
aanzienlijk effect hebben op de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie.
__________________
1 PB L 321 van 5.12.2011, blz. 1.

Or. en
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Amendement 127
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 76 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76 bis) In dit verband moet het EFMZV 
zodanig worden ingericht dat het 
voorbereidende werkzaamheden ten 
behoeve van acties ter bevordering van de 
strategische doelstellingen van het GMB 
ondersteunt, waarbij naar behoren 
aandacht dient te worden besteed aan het 
cumulatieve effect van dergelijke 
activiteiten, op basis van de 
ecosysteembenadering, aan duurzame 
economische groei, werkgelegenheid, 
innovatie en concurrentievermogen in 
kust- en eilandgebieden en ultraperifere 
regio's, alsmede aan de bevordering van 
de internationale dimensie van het GMB.

Or. en

Amendement 128
Martina Anderson

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 

(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 
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cohesie van de Unie. cohesie van de Unie en 
milieuduurzaamheid.

Or. en

Amendement 129
Georgios Koumoutsakos

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 
de economische, sociale en territoriale 
cohesie van de Unie. Daarom is het 
cruciaal om de externe samenwerking en 
coördinatie in verband met de 
doelstellingen van het GMB te verbeteren 
en te bevorderen, op grond van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee (UNCLOS).

Or. en

Amendement 130
Georgios Koumoutsakos

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 de economische groei, 
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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.

de werkgelegenheid, de innovatie en het 
concurrentievermogen in de maritieme 
sectoren en kust- en eilandgebieden en 
ultraperifere regio's in de Unie te 
bevorderen. Het is daarom belangrijk om 
de ontwikkeling van kust-, maritiem en 
eilandtoerisme te stimuleren. 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 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
betrokken zijn bij de IOO-visserij. In geen 
enkel stadium, gaande van de selectie tot 
de uitvoering van een concrete actie, mag 

(88) Aangezien het belangrijk is de 
mariene biologische hulpbronnen in stand 
te houden en de visbestanden met name 
tegen illegale visserij te beschermen, mag 
geen EFMZV-steun worden verleend aan 
marktdeelnemers die de GVB-
voorschriften hebben overtreden, noch aan 
marktdeelnemers die 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.
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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. es

Amendement 132
Kriton Arsenis

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 
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.

(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, in concreto de doelstellingen dat 
bestanden van gevangen soorten boven 
het niveau moeten worden gebracht of 
gehouden waarmee uiterlijk in 2015 de 
maximale duurzame opbrengst kan 
worden behaald en dat uiterlijk in 2020 
een goede milieutoestand moet worden 
bereikt en gehandhaafd, en daarom een 
ernstige bedreiging vormen voor de 
duurzame exploitatie van de levende 
mariene biologische hulpbronnen, noch aan 
marktdeelnemers die 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.
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Or. en

Amendement 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89) De lidstaten moeten passende 
maatregelen vaststellen om te garanderen 
dat de beheers- en controlesystemen goed 
functioneren. Daartoe moeten voor elk 
operationeel programma een 
beheersautoriteit, een betaalorgaan en een 
certificerende instantie worden 
aangewezen en moeten de bevoegdheden 
van deze instanties worden gespecificeerd. 
Deze bevoegdheden behelzen in hoofdzaak 
het waarborgen van een goede financiële 
uitvoering, het organiseren van de 
evaluatie, het certificeren van de uitgaven, 
de audit en het nakomen van het EU-recht. 
Bepaald moet worden dat de Commissie en 
de betrokken nationale autoriteiten 
regelmatig bijeenkomen om de 
steunverlening te monitoren. Met name 
moet met het oog op het beheer en de 
controle worden bepaald op welke wijze de 
lidstaten moeten garanderen dat de 
systemen aanwezig zijn en naar behoren 
functioneren.

(89) De lidstaten moeten passende 
maatregelen vaststellen om te garanderen 
dat de beheers- en controlesystemen goed 
functioneren. Daartoe moeten voor elk 
subnationaal operationeel programma een 
beheersautoriteit, een betaalorgaan en een 
certificerende instantie worden 
aangewezen en moeten de bevoegdheden 
van deze instanties worden gespecificeerd. 
Deze bevoegdheden behelzen in hoofdzaak 
het waarborgen van een goede financiële 
uitvoering, het organiseren van de 
evaluatie, het certificeren van de uitgaven, 
de audit en het nakomen van het EU-recht. 
Bepaald moet worden dat de Commissie en 
de betrokken nationale autoriteiten 
regelmatig bijeenkomen om de 
steunverlening te monitoren. Met name 
moet met het oog op het beheer en de 
controle worden bepaald op welke wijze de 
lidstaten moeten garanderen dat de 
systemen aanwezig zijn en naar behoren 
functioneren.

Or. es

Amendement 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(93) De voorschriften en procedures inzake 
vastleggingen en betalingen moeten 
worden vereenvoudigd zodat een 
regelmatige cashflow is gewaarborgd. Een 
voorfinanciering van de bijdrage uit het 

(93) De voorschriften en procedures inzake 
vastleggingen en betalingen moeten 
worden vereenvoudigd zodat een 
regelmatige cashflow is gewaarborgd. Een 
voorfinanciering van de bijdrage uit het 
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EFMZV ten belope van 4 % moet de 
uitvoering van het operationele programma 
helpen bespoedigen.

EFMZV ten belope van 7% moet de 
uitvoering van het operationele programma 
helpen bespoedigen.

Or. es

Amendement 135
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98) De operationele programma's moeten 
gemonitord en geëvalueerd worden met als 
doel de kwaliteit ervan te verbeteren en de 
resultaten ervan aan te tonen. De 
Commissie moet een kader voor 
gemeenschappelijke monitoring en 
evaluatie opzetten dat er onder meer voor 
moeten zorgen dat de relevante gegevens 
tijdig beschikbaar zijn. In dit verband moet 
een lijst indicatoren worden opgesteld en 
moet de impact van het EFMZV-beleid 
door de Commissie worden beoordeeld aan 
de hand van specifieke doelstellingen.

(98) De operationele programma's moeten 
gemonitord en geëvalueerd worden met als 
doel de kwaliteit ervan te verbeteren en de 
resultaten ervan aan te tonen. De 
Commissie moet een kader voor 
gemeenschappelijke monitoring en 
evaluatie opzetten dat er onder meer voor 
moeten zorgen dat de relevante gegevens 
tijdig openbaar beschikbaar zijn. In dit 
verband moet een lijst indicatoren worden 
opgesteld en moet de impact van het 
EFMZV-beleid door de Commissie worden 
beoordeeld aan de hand van specifieke 
doelstellingen.

Or. en

Amendement 136
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Overweging 101 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(101 bis) Het is vooral belangrijk dat 
bepaalde voorwaarden worden nageleefd 
wat betreft de administratieve capaciteit 
om te voldoen aan de vereisten inzake de 
verstrekking van gegevens voor het 
visserijbeheer en de tenuitvoerlegging van 
een controle-, inspectie- en 
handhavingssysteem van de Unie;

Or. en
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Amendement 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. es

Amendement 138
Kriton Arsenis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) en de kaderrichtlijn mariene 
strategie (KMS).

Or. en

Amendement 139
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "gebied voor het herstel van 
visbestanden": een duidelijk afgebakende 
geografische ruimte binnen de 
kustwateren van een lidstaat, met inbegrip 
van kraam-, paai- en voedselgebieden 
voor visbestanden, waarin alle 
visserijactiviteiten verboden zijn;

Or. en

Amendement 140
Kriton Arsenis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "vangstcapaciteit": de capaciteit 
van een vaartuig om vis te vangen. 
Indicatoren die kunnen worden gebruikt 
om de vangstcapaciteit te kwantificeren, 
zijn de kenmerken van het vaartuig, 
waaronder de tonnage van een vaartuig in 
GT (Gross Tonnage - brutotonnage), het 
vermogen ervan in kW (kilowatt), zoals 
gedefinieerd in de artikelen 4 en 5 van 
Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de 
Raad1, het door het vaartuig gebruikte 
vistuig en de gebruikte vismethode en het 
aantal dagen dat wordt gevist;
1 PB L 274 van 25.9.1986, blz. 1.

Or. en

Amendement 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "binnenvisserij". visserij voor 
commerciële doeleinden die wordt verricht 
hetzij door vaartuigen die uitsluitend actief 
zijn in de binnenwateren hetzij met andere 
voorzieningen die voor het vissen op het ijs 
worden gebruikt;

10) "binnenvisserij": visserij die voor 
commerciële doeleinden al dan niet vanaf
vaartuigen uitsluitend in de binnenwateren
wordt verricht, dan wel met andere 
voorzieningen die voor het vissen op het ijs 
worden gebruikt;

Or. es

Amendement 142
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "maximale duurzame 
opbrengst": de maximale opbrengst van 
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een visbestand die gedurende onbeperkte 
tijd kan worden bovengehaald, zonder 
schade toe te brengen aan de 
voortplantingscapaciteit van dat bestand 
of de instorting van het bestand te 
veroorzaken, en waarmee zowel naar de 
FMSY als de SSBMSY wordt verwezen;

Or. en

Amendement 143
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) "schatting": waar de maximaal 
duurzame opbrengst niet kan worden 
bepaald, worden voor de bepaling van een 
gepaste schatting de methodologieën 
toegepast zoals bepaald in deel B, 
beschrijvende elementen 3.1 en 3.2 van 
Besluit 2010/477/EU van de Commissie 
tot vaststelling van criteria en 
methodologische standaarden inzake de 
goede milieutoestand van mariene 
wateren voor de kaderrichtlijn mariene 
strategie (Richtlijn 2008/56/EG);

Or. en

Amendement 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18) "kleinschalige kustvisserij": de visserij
door vissersvaartuigen met een lengte over
alles van minder dan 12 meter die geen 
gebruik maken van gesleept vistuig zoals 
bedoeld in tabel 3 van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 26/2004 van de 
Commissie van 30 december 2003 
betreffende het communautaire 

18) "kustvisserij": visserij met
vissersvaartuigen welke opereren in lokale 
visgronden en die deel uitmaakt van de 
traditionele sociale structuur van 
visserijgemeenschappen, die van 
generatie op generatie wordt beoefend 
door kleine, middelgrote en 
familiebedrijven, waarbij dagelijkse 
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gegevensbestand over de vissersvloot25; visreizen worden gemaakt en de vangst 
niet aan boord wordt ingevroren of 
verwerkt;

Or. es

Amendement 145
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) "ongewenste vangst": alle 
bijvangst die ongewenst is omdat deze 
weinig of geen commerciële waarde heeft, 
onder de minimale 
aanlandingsafmetingen valt of een 
beschermde soort is;

Or. en

Amendement 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19) "vaartuigen die uitsluitend in de 
binnenwateren actief zijn": vaartuigen voor 
de commerciële visserij in binnenwateren 
die niet in het EU-gegevensbestand over de 
vissersvloot zijn opgenomen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. es

Amendement 147
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevordering van een duurzame en (a) ervoor zorgen dat de visserij- en de 
aquacultuuractiviteiten de 
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concurrerende visserij en aquacultuur; milieuduurzaamheid op lange termijn 
veiligstellen, wat een voorwaarde is voor 
economische en sociale omstandigheden 
en bijdraagt tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden;

Or. en

Amendement 148
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bevordering van een concurrerende 
visserij en aquacultuur die rendabel en 
sociaal en ecologisch duurzaam zijn;

Or. en

Amendement 149
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – 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, met 
inbegrip van het verwerkingsproces;

Or. en

Motivering

De doelstelling van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij moet zijn: het 
bevorderen van het concurrentievermogen van alle visserijsectoren, inclusief visverwerking - als 
we de doelstellingen van het GVB willen halen.

Amendement 150
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een systematische en 
geharmoniseerde aanpak van de tijdige 
verzameling van robuuste biologische, 
technische, sociaaleconomische en 
milieugegevens die nodig zijn voor een 
ecosysteemgericht beheer van visserij en 
aquacultuur;

Or. en

Amendement 151
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) ervoor zorgen dat visserij- en 
aquacultuuractiviteiten in 
overeenstemming zijn met het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de 
milieuwetgeving van de Unie, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op strengere controle 
en handhaving;

Or. en

Amendement 152
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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 duurzame 
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

Or. en
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Amendement 153
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het beheer van de visbestanden en de mitigatie van de klimaatverandering zijn twee 
verschillende terreinen, die dan ook los van elkaar moeten worden gezien.

Amendement 154
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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, 
concurrerende en kennisgebaseerde 
visserij, met inbegrip van visverwerking,
door de nadruk te leggen op:

Or. en

Motivering

Bij de EU-prioriteiten moet de bevordering van innovatie, concurrentievermogen en kennis van 
alle visserijsectoren, inclusief visverwerking worden opgenomen.

Amendement 155
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 2 – letter a
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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 en 
kennisoverdracht, mits dit niet leidt tot een 
hogere capaciteit;

Or. en

Amendement 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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) versterking van het 
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van de visserij, met name van de 
kustvisserij, en verbetering van de 
veiligheid en de arbeidsomstandigheden;

Or. es

Amendement 157
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Amendement 158
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 - inleidende formule
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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 duurzame, 
innovatieve, concurrerende en op kennis 
gebaseerde en ecosysteemgerichte
aquacultuur door de nadruk te leggen op:

Or. en

Amendement 159
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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) versterking van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen en de rendabiliteit 
van aquacultuurondernemingen, 
biologische aquacultuur en in het 
bijzonder van kmo's;

Or. en

Amendement 160
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bevordering van een duurzame en 
hulpbronefficiënte visserij door de nadruk 
te leggen op:

(4) Zorgen voor duurzaam en 
ecosysteemgericht visserijbeheer door de 
nadruk te leggen op:

Or. en

Amendement 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) reductie van de impact van de visserij (a) minimalisering en waar mogelijk 
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op het mariene milieu; uitbanning van de effecten van de visserij 
op het mariene milieu;

Or. en

Amendement 162
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bescherming en herstel van de mariene 
biodiversiteit en de mariene ecosystemen, 
met inbegrip van de diensten die deze 
leveren.

(b) bescherming en herstel van de mariene 
biodiversiteit en de mariene ecosystemen, 
met inbegrip van de diensten die deze 
leveren en het bereiken van een goede 
milieutoestand tot 2020.

Or. en

Amendement 163
Kriton Arsenis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) minimalisering en waar mogelijk 
uitbanning van alle bijvangsten;

Or. en

Amendement 164
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 4 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) visserijactiviteiten in 
overeenstemming brengen met 
milieuwetgeving van de Unie, in het 
bijzonder met Richtlijn 2008/56/EG, 
Richtlijn 1992/43/EEG en Richtlijn 
2009/147/EG;
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Or. en

Amendement 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 4 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) het bereiken van een goede 
milieutoestand als bepaald in de 
kaderrichtlijn mariene strategie;

Or. en

Motivering

Het EFMZV moet ook als doel hebben om uiterlijk in 2012 een goede milieutoestand te bereiken 
zoals bepaald is in de kaderrichtlijn mariene strategie.

Amendement 166
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 –  punt 5 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bevordering van een duurzame en 
hulpbronefficiënte aquacultuur door de 
nadruk te leggen op:

(5) Bevordering van een duurzame, 
ecosysteemgerichte en hulpbronefficiënte 
aquacultuur door de nadruk te leggen op:

Or. en

Amendement 167
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de beoordeling, beperking en waar 
mogelijk uitbanning van de effecten van 
aquacultuuractiviteiten op ecosystemen in 
zee, op het land en in zoetwater;

Or. en
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Amendement 168
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevordering van een aquacultuur die 
wordt gekenmerkt door een hoog niveau 
van milieubescherming. diergezondheid, 
dierenwelzijn, volksgezondheid en 
veiligheid.

(b) bevordering van een aquacultuur die 
wordt gekenmerkt door een hoog niveau 
van milieubescherming. diergezondheid, 
dierenwelzijn, volksgezondheid en 
veiligheid, waarbij de nadruk wordt 
gelegd op de aquacultuur van 
plantenetende soorten, waarmee voedsel 
wordt geproduceerd voor menselijke 
consumptie, en op biologische 
aquacultuur.

Or. en

Amendement 169
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) waarborgen dat de ontwikkeling 
van aquacultuur verenigbaar is met de 
doelstellingen van Richtlijn 2008/56/EG.

Or. en

Amendement 170
Kriton Arsenis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beschikbaar stellen van 
wetenschappelijke kennis en 
gegevensverzameling;

(a) het beschikbaar stellen van 
wetenschappelijke kennis en de 
verzameling van gegevens die nodig zijn 
voor het beheer van ecosysteemgerichte 
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visserij en aquacultuur, met inbegrip van 
gegevens die vereist zijn om bestanden 
van gevangen soorten boven het niveau te 
brengen of te houden waarmee uiterlijk in 
2015 de maximale duurzame opbrengst 
kan worden behaald en uiterlijk in 2020 
een goede milieutoestand kan worden 
bereikt;

Or. en

Amendement 171
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – 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, toezicht
en handhaving, het versterken van de 
institutionele capaciteit en efficiënte 
overheidsdiensten.

Or. en

Amendement 172
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

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-

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 Verordening 
(EU) nr. [tot vaststelling van het 
kaderactieprogramma voor milieu en 
klimaatverandering (LIFE-
kaderprogramma)]. 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 
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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.

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. en

Motivering

Er moet wel coördinatie plaatsvinden tussen de fondsen maar deze verwijzing is al opgenomen 
in de verordening inzake gemeenschappelijke bepalingen.

Amendement 173
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanvragen die worden ingediend door 
de volgende marktdeelnemers, komen 
gedurende een vastgestelde periode niet in 
aanmerking voor EFMZV-steun:

1. Aanvragen die worden ingediend door 
de volgende marktdeelnemers, komen niet 
in aanmerking voor EFMZV-steun:

Or. en

Amendement 174
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) marktdeelnemers die een ernstige
inbreuk hebben gepleegd zoals bedoeld in 
artikel 42 van Verordening (EG) nr. 
1005/2008 of in artikel 90, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009:

(a) marktdeelnemers die een inbreuk 
hebben gepleegd zoals bedoeld in artikel 
42 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 of 
in artikel 90, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009:

Or. en



AM\907165NL.doc 65/81 PE492.694v01-00

NL

Amendement 175
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) marktdeelnemers die andere inbreuken 
op de GVB-voorschriften hebben begaan 
die de duurzaamheid van de betrokken 
bestanden ernstig in gevaar brengen.

(c) marktdeelnemers die andere inbreuken 
op de GVB-voorschriften en Europese 
milieuvoorschriften hebben begaan die de 
duurzaamheid van de betrokken bestanden 
en het bereiken van een goede 
milieutoestand tot 2012 in gevaar brengen. 

Or. en

Amendement 176
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanvragen die worden ingediend door 
marktdeelnemers die in het kader van het 
EVF of het EFMZV een onregelmatigheid 
hebben begaan, komen gedurende een 
vastgestelde periode niet in aanmerking 
voor steun.

2. Aanvragen die worden ingediend door 
marktdeelnemers die in het kader van het 
EVF of het EFMZV een onregelmatigheid 
hebben begaan, komen niet in aanmerking 
voor steun.

Or. en

Amendement 177
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vaststelling van de in de leden 1 en 
2 bedoelde periode die evenredig moet zijn 
aan de ernst van de inbreuk of de niet-
naleving of aan het aantal keren dat deze 
is begaan;

Schrappen

Or. en
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Amendement 178
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) exploitaties die de duurzaamheid 
van mariene biologische hulpbronnen en 
ecosystemen in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bouw van nieuwe vissersvaartuigen 
en de buitenbedrijfstelling of de invoer 
van vissersvaartuigen;

b) de bouw van nieuwe vissersvaartuigen 
of de invoer van vissersvaartuigen;

Or. es

Amendement 180
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bouw van nieuwe vissersvaartuigen 
en de buitenbedrijfstelling of de invoer 
van vissersvaartuigen;

b) de invoer van vissersvaartuigen;

Or. fr

Motivering

De Europese visserijvloot is aan het verouderen en moet kunnen worden vernieuwd om de 
vissers goede arbeidsomstandigheden en optimale veiligheid te bieden. Ook moet rekening 
worden gehouden met de energie-efficiëntie van de schepen en met de noodzaak selectiever 
vistuig aan te schaffen.
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Amendement 181
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) investeringen aan boord van 
vaartuigen waarvoor de vlagvoerende 
lidstaat geen evenwicht heeft laten zien 
tussen vlootcapaciteit en beschikbare 
vangstmogelijkheden, zoals 
voorgeschreven in [GVB-verordening];

Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 5 door artikel 13.1, onder c bis).

Amendement 182
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) investeringen aan boord of in 
afzonderlijke voorzieningen voor vloten 
met overcapaciteit; 

Or. en

Amendement 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten;

Schrappen

Or. es
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Amendement 184
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Vissers die hun activiteiten tijdelijk stopzetten opdat de visbestanden zich kunnen herstellen, 
mogen niet van hun bestaansmiddelen worden beroofd.

Amendement 185
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de experimentele visserij; Schrappen

Or. sv

Motivering

De experimentele visserij moet voor steun uit het EFMZV in aanmerking komen zolang zij zich 
richt op het uittesten van selectievere vangsttechnieken en/of vistuig om het effect daarvan op de 
visbestanden en/of het mariene milieu te bepalen. Het experimenteel uitzetten van vis kan 
resulteren in niet-duurzame visserijpraktijken. 

Amendement 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de experimentele visserij; Schrappen

Or. es
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Amendement 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien 
of wanneer sprake is van het 
experimenteel uitzetten van vis.

Schrappen

Or. es

Amendement 188
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien of 
wanneer sprake is van het experimenteel 
uitzetten van vis.

f) het rechtstreeks uitzetten van vis, 
behalve als instandhoudingsmaatregel 
waarin uitdrukkelijk bij een 
rechtshandeling van de Unie is voorzien. 

Or. sv

Amendement 189
Georgios Koumoutsakos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Buitenbedrijfstelling moet onder 
uitzonderlijke omstandigheden worden 
gesteund waarin de onmiddellijke 
beperking van de vlootvangstcapaciteit 
vereist is;

Or. en



PE492.694v01-00 70/81 AM\907165NL.doc

NL

Amendement 190
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tijdelijke beëindiging van 
visserijactiviteiten moet bij wijze van 
uitzondering subsidiabel zijn krachtens 
het EFMZV onder bijzondere 
omstandigheden die het treffen van deze 
maatregel rechtvaardigen, zoals 
onvoorspelbare milieuomstandigheden of 
opgelegde beperkingen in de 
beheerplannen.

Or. en

Amendement 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het aandeel van de kleinschalige 
kustvisserijvloot in de vissersvloot;

iii) het aandeel van de kustvisserijvloot in 
de vissersvloot;

Or. es

Amendement 192
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) het niveau van 
milieuduurzaamheid bij visserij- en 
aquacultuuractiviteiten;

Or. en
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Amendement 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt één operationeel 
programma op waarmee uitvoering wordt 
gegeven aan de EU-prioriteiten die uit het 
EFMZV worden gecofinancierd.

1. Elke lidstaat stelt één operationeel 
programma op waarin de subnationale 
operationele programma's zijn 
geïntegreerd en waarmee uitvoering wordt 
gegeven aan de EU-prioriteiten die uit het 
EFMZV worden gecofinancierd.

Or. es

Amendement 194
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
alle natuurlijke of rechtspersonen die 
voldoende belang hebben bij de 
milieubesluitvorming met betrekking tot 
de uitvoering van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid het recht hebben om de 
operationele programma's te toetsen. Deze 
personen hebben toegang tot een 
rechtbank of een ander onafhankelijk en 
onpartijdig overheidsorgaan dat bevoegd 
is om de procedurele en inhoudelijke 
legitimiteit van de programma's en alle 
daaraan gekoppelde 
uitvoeringshandelingen en -besluiten te 
toetsen.

Or. en

Amendement 195
Kriton Arsenis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) in voorkomend geval 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, en het 
behalen van een goede milieutoestand in 
de zin van Richtlijn 2008/56/EG.

Or. en

Amendement 196
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bewijs dat een steekhoudende 
benadering ten opzichte van innovatie, het 
milieu, met inbegrip van de specifieke 
behoeften van de NATURA 2000-
gebieden, en de matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering in 
het programma is geïntegreerd;

(c) het bewijs dat een steekhoudende 
benadering ten opzichte van innovatie, het 
milieu, met inbegrip van de specifieke 
behoeften van de NATURA 2000-
gebieden, het aanleggen van gebieden 
voor het herstel van visbestanden en de 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in het programma is 
geïntegreerd;

Or. en

Amendement 197
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter o – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) voor de in artikel 6, lid 6, en artikel 18, 
lid 4, bedoelde doelstelling inzake 
gegevensverzameling voor duurzaam 

(o) voor de in artikel 6, lid 6, en artikel 18, 
lid 4, bedoelde doelstelling inzake 
gegevensverzameling voor duurzaam 
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visserijbeheer, en overeenkomstig het in 
artikel 37, lid 5, van de [GVB-verordening] 
bedoelde EU-meerjarenprogramma:

ecosysteemgericht visserijbeheer, en 
overeenkomstig het in artikel 37, lid 5, van 
de [GVB-verordening] bedoelde EU-
meerjarenprogramma:

Or. en

Amendement 198
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter o – punt i - streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een evaluatie van de economische 
situatie van de aquacultuur- en de 
verwerkingssector;

– een evaluatie van de ecologische en 
economische situatie van de aquacultuur-
en de verwerkingssector;

Or. en

Amendement 199
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter o – punt i - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een evaluatie van de impact van de 
visserijsector op het ecosysteem;

– een evaluatie van de impact van de 
visserijsector op het ecosysteem om een 
vergelijking van soorten 
visserijactiviteiten en vlootsegmenten 
mogelijk te maken krachtens de 
voorschriften van [GVB-verordening];

Or. en

Amendement 200
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter o – punt i - streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een evaluatie van de impact van de 
visserijsector op het ecosysteem;

– een evaluatie van de impact van de 
visserijsector en aquacultuuractiviteiten 
op het ecosysteem;
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Or. en

Amendement 201
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
inzake de procedures, het format en de 
tijdschema's vaststellen met betrekking tot:

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
inzake de procedures, het format en de 
tijdschema's vast met betrekking tot:

Or. en

Amendement 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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, in overeenstemming 
met de doelstellingen die zijn vastgelegd 
in artikel 2 en 3 van de GVB-verordening.

Or. en

Amendement 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om innovatie in de visserij te 1. Om innovatie in de visserij te 
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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.

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, mits zij bijdragen 
aan de verwezenlijking van artikelen 2 en 
3 van de GVB-verordening.

Or. en

Motivering

Elke innovatie die wordt gefinancierd krachtens het EFMZV moet duidelijk de doelstellingen van 
de als basistekst dienende GVB-verordening ondersteunen en daarmee in overeenstemming zijn. 

Amendement 204
Christofer Fjellner

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 met het oog op de 
bevordering van duurzame biologische 
visserij.

Or. sv

Amendement 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dit artikel gefinancierde 2. Op grond van dit artikel gefinancierde 
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concrete acties worden uitgevoerd in 
samenwerking met een door de betrokken 
lidstaat erkende wetenschappelijke of 
technische organisatie die de resultaten 
van dergelijke concrete acties evalueert.

concrete acties worden uitgevoerd in 
samenwerking met een wetenschappelijke 
of technische organisatie die door de 
betrokken lidstaat is erkend middels 
indeling in de bedrijfscategorie die 
overeenkomt met de nationale wetgeving 
inzake overheidsopdrachten.

Or. es

Amendement 206
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dit artikel gefinancierde 
concrete acties worden uitgevoerd in 
samenwerking met een door de betrokken 
lidstaat erkende wetenschappelijke of 
technische organisatie die de resultaten van 
dergelijke concrete acties evalueert.

2. Op grond van dit artikel gefinancierde 
concrete acties worden uitgevoerd in 
samenwerking met een door de betrokken 
lidstaat erkende wetenschappelijke of 
technische organisatie die de resultaten van 
dergelijke concrete acties evalueert en 
openbaar maakt.

Or. en

Motivering

Als er overheidssteun wordt verleend aan exploitaties moet er volledige transparantie zijn over 
hoe deze middelen zijn toegewezen en gebruikt en welke voordelen dat heeft opgeleverd.

Amendement 207
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het verlenen van professioneel en 
wetenschappelijk advies over de 
ontwikkeling van duurzame visserij- en 
aquacultuuractiviteiten, met de nadruk op 
de beperking en waar mogelijk uitbanning 
van de effecten van deze activiteiten op 
ecosystemen in zee, op het land en in 
zoetwater;
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Or. en

Amendement 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De haalbaarheidsstudies en het advies 
zoals bedoeld in lid 1, onder a) 
respectievelijk b), worden verstrekt door 
erkende wetenschappelijke of technische 
organisaties met de vereiste 
adviesbevoegdheden zoals erkend in het
nationale recht van elke lidstaat.

2. De haalbaarheidsstudies en het advies 
zoals bedoeld in lid 1, onder a) 
respectievelijk b), worden verstrekt door 
erkende wetenschappelijke of technische 
organisaties met de vereiste 
adviesbevoegdheden zoals erkend middels 
indeling in de bedrijfscategorie die 
overeenkomt met de nationale wetgeving 
inzake overheidsopdrachten.

Or. es

Amendement 209
Christofer Fjellner

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

Schrappen

Or. sv

Amendement 210
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevordering van de diversifiëring en de
werkgelegenheidscreatie

Bevordering van ondernemerschap en 
werkgelegenheidscreatie

Or. fr

Motivering

De positieve economische rol van de visserij moet beter uit de verf komen.

Amendement 211
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de diversifiëring en de
werkgelegenheidcreatie buiten de 
visserijsector te bevorderen, kan uit het 
EFMZV steun worden verleend voor:

1. Om de werkgelegenheidcreatie te 
bevorderen, kan uit het EFMZV steun 
worden verleend voor het opstarten van 
ondernemingen in de visserijsector.

Or. fr

Motivering

De positieve economische rol van de visserij moet beter uit de verf komen.

Amendement 212
Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het opstarten van ondernemingen 
buiten de visserijsector;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De positieve economische rol van de visserij moet beter uit de verf komen.
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Amendement 213
Kriton Arsenis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het opstarten van ondernemingen 
buiten de visserijsector;

(a) het opstarten van ondernemingen voor 
duurzame activiteiten die verhand houden 
met de maritieme sector, behalve visserij;

Or. en

Amendement 214
Françoise Grossetête

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.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De positieve economische rol van de visserij moet beter uit de verf komen.

Amendement 215
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde steun 
wordt verleend aan vissers die:

2. De in lid 1 bedoelde steun wordt 
verleend aan vissers die:

Or. fr

Amendement 216
Françoise Grossetête
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een bedrijfsplan voor de ontwikkeling 
van hun nieuwe activiteiten indienen;

a) een bedrijfsplan voor de ontwikkeling 
van hun activiteiten indienen;

Or. fr

Amendement 217
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1, onder b), 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 
voorafgaand aan de datum van indiening 
van de aanvraag gedurende ten minste 60 
dagen visserijactiviteiten op zee hebben 
verricht. De aan het vissersvaartuig 
gekoppelde visvergunning wordt definitief 
ingetrokken.

Schrappen

Or. fr

Amendement 218
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Begunstigden van de in lid 1 bedoelde 
steun mogen gedurende vijf jaar na de 
ontvangst van de laatste steunbetaling 
beroepsmatig geen visserijactiviteiten 
uitoefenen.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 219
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in het kader van lid 1, onder b), 
subsidiabele kosten mogen niet meer 
bedragen dan de kosten van de 
aanpassing die het vaartuig heeft 
ondergaan om voor een ander doel dan 
visserij te worden ingezet.

Schrappen

Or. fr

Amendement 220
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het EFMZV kan investeringen aan 
boord ondersteunen via de ontwikkeling 
van activiteiten die een aanvulling vormen 
op de visserij, zoals milieudiensten, 
educatieve activiteiten of toerisme.

Or. en


