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Amendement 1
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. wijst erop dat 70 miljoen burgers 
van de EU afhankelijk zijn van de 
visserijsector; roept in dit verband de 
lidstaten op de ontwikkeling van 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
aan te moedigen, ten einde een meer 
concurrerende, duurzame en moderne 
visserijsector te creëren;

Or. bg

Amendement 2
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat geconsolideerd 
gemeenschappelijk beleid voor sectoren als 
landbouw en visserij, die de basis van de 
economie van de Europese Unie vormen, 
een passende en doelgerichte 
wetenschappelijke ondersteuning nodig 
heeft; onderstreept dat de traditionele 
manieren voor de aanpak van 
sectorspecifieke problemen als 
milieueffecten, voedervoorziening, 
gezondheidscontrole en integratie in de 
kustgebieden, al lang niet meer de meest 
voor de hand liggende en belangrijkste 
inspiratiebronnen zijn wanneer naar 
oplossingen wordt gezocht;

1. wijst erop dat geconsolideerd 
gemeenschappelijk beleid voor sectoren als 
landbouw en visserij, die de basis van de 
economie van de Europese Unie en met 
name van de Europese regio's vormen, 
een passende en doelgerichte 
wetenschappelijke ondersteuning nodig 
heeft; onderstreept dat de traditionele 
manieren voor de aanpak van 
sectorspecifieke problemen als 
milieueffecten, voedervoorziening, 
gezondheidscontrole en integratie in de 
kustgebieden, al lang niet meer de meest 
voor de hand liggende en belangrijkste 
inspiratiebronnen zijn wanneer naar 
oplossingen wordt gezocht;

Or. el

Amendement 3
Iliana Malinova Iotova
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat geconsolideerd 
gemeenschappelijk beleid voor sectoren als 
landbouw en visserij, die de basis van de 
economie van de Europese Unie vormen, 
een passende en doelgerichte 
wetenschappelijke ondersteuning nodig 
heeft; onderstreept dat de traditionele 
manieren voor de aanpak van 
sectorspecifieke problemen als 
milieueffecten, voedervoorziening, 
gezondheidscontrole en integratie in de 
kustgebieden, al lang niet meer de meest 
voor de hand liggende en belangrijkste 
inspiratiebronnen zijn wanneer naar 
oplossingen wordt gezocht;

1. wijst erop dat geconsolideerd 
gemeenschappelijk beleid voor sectoren als 
landbouw en visserij, die de basis van de 
economie van de Europese Unie vormen, 
een passende en doelgerichte 
wetenschappelijke ondersteuning nodig 
heeft; onderstreept dat de traditionele 
manieren voor de aanpak van 
sectorspecifieke problemen als 
milieueffecten, voedervoorziening, 
gezondheidscontrole en integratie in de 
kustgebieden, al lang niet meer de meest 
voor de hand liggende en belangrijkste 
inspiratiebronnen zijn wanneer naar 
oplossingen wordt gezocht; doet een 
beroep op het nieuwe financiële kader om 
mogelijkheden te creëren voor de 
financiering via het Europees 
Visserijfonds van apparatuur en 
materialen voor wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de visserij;

Or. bg

Amendement 4
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. acht het van cruciaal belang dat een 
van de doelstellingen van het groenboek 
bereikt wordt, in die zin dat de 
toekomstige begroting van de EU gericht 
moet zijn op instrumenten met 
"toegevoegde waarde" en "grotere 
resultaatgerichtheid"; is van mening dat 
hoewel uitmuntendheid een essentieel 
criterium is voor de wetenschap, er 
sectoren zijn als die van de visserij, 
waarbij toegepast onderzoek absoluut 
noodzakelijk is voor het vaststellen en 



PE467.183v01-00 4/22 AM\870835NL.doc

NL

uitvoeren van beheersmaatregelen; 
herinnert eraan dat de doelstellingen van 
het nieuwe GVB, die gebaseerd zijn op de 
ecosysteembenadering en maximale 
duurzame opbrengst, multidisciplinaire 
inzichten en onderzoeken op dit gebied 
vereisen, waarmee snel conclusies 
getrokken kunnen worden waarvan 
talloze besluiten van bedrijven, banen en 
maatregelen betreffende het mariene 
ecosysteem afhankelijk zijn.

Or. es

Amendement 5
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat er behoefte is aan 
niet alleen toereikende en geloofwaardige 
wetenschappelijke gegevens maar ook 
veelzijdig intersectoraal onderzoek waarin 
aandacht wordt geschonken aan zowel de 
duurzaamheid en de levensvatbaarheid 
van de mariene ecosystemen als de 
voorspoed van de visserijsector;

Or. el

Amendement 6
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verwacht dat het groenboek in dit 
opzicht een verschuiving inhoudt naar het 
huidige wetenschapsbeleid met betrekking 
tot de visserij, aangezien het uitsluitend 
streven naar uitmuntendheid in deze 
sector ertoe heeft geleid dat van 
kernpunten is afgeweken, zoals kennis 
van vissoorten en hun gedrag vanuit het 
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oogpunt van het gebruik ervan door de 
vloten en de relatie met de 
beheersmaatregelen, en er eveneens toe 
heeft geleid dat vele wetenschappers ver 
verwijderd staan van het toegepaste 
visserijonderzoek en jonge onderzoekers 
slechts weinig interesse hebben voor dit 
vakgebied, met als gevolg een groot 
gebrek aan specialisten toen deze, gezien 
de toestand van de natuurlijk
hulpbronnen, het meest nodig waren;

Or. es

Amendement 7
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren; 
benadrukt tevens dat de opbouw van een 
stevige onderzoeksbasis zou helpen bij de 
verdere ontwikkeling van een duurzame 
visserij- en aquacultuursector;

2. is van oordeel dat, gelet op de talloze, 
uiteenlopende mogelijkheden voor 
onderzoek op visserijgebied, zoals 
oceanografie, biologische mariene 
hulpbronnen, aquacultuur, zeebiologie en 
genetica, en binnenwateren, specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten en tekortkomingen van de 
sector, terwijl ze ook een sterkere positie 
voor de visserij- en 
aquacultuuronderzoekers zouden 
opleveren; benadrukt tevens dat de opbouw 
van een stevige onderzoeks- en 
innovatiebasis zou helpen bij de verdere 
ontwikkeling van een duurzame visserij- en 
aquacultuursector;

Or. el

Amendement 8
Iliana Malinova Iotova
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren; 
benadrukt tevens dat de opbouw van een 
stevige onderzoeksbasis zou helpen bij de 
verdere ontwikkeling van een duurzame 
visserij- en aquacultuursector;

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren; 
benadrukt tevens dat de opbouw van een 
stevige onderzoeksbasis zou helpen bij de 
verdere ontwikkeling van een duurzame 
visserij- en aquacultuursector; roept ertoe 
op in het nieuwe financiële kader 
onderzoek en innovatieactiviteiten te 
ondersteunen ter bevordering van de
aquacultuur, waardoor deze 
concurrerender, duurzamer, stabieler en
meer aangepast aan de milieu-
uitdagingen wordt, teneinde de Europese
visserijsector onafhankelijk van de rest 
van de wereld te maken;

Or. bg

Amendement 9
Struan Stevenson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren; 
benadrukt tevens dat de opbouw van een 
stevige onderzoeksbasis zou helpen bij de 

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren, 
zowel op Europees niveau als in de 
lidstaten; benadrukt tevens dat de opbouw 
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verdere ontwikkeling van een duurzame 
visserij- en aquacultuursector;

van een stevige onderzoeksbasis zou 
helpen bij de verdere ontwikkeling van een 
duurzame visserij- en aquacultuursector;

Or. en

Amendement 10
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren; 
benadrukt tevens dat de opbouw van een 
stevige onderzoeksbasis zou helpen bij de 
verdere ontwikkeling van een duurzame 
visserij- en aquacultuursector;

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren; is 
van mening dat meer middelen moeten 
worden toegekend voor opleidingen aan 
opleidingsinstellingen en -centra en voor 
de verspreiding en verbetering van 
bijscholingscursussen voor nieuwkomers 
in de visserijsector en voor diegenen die er 
al werkzaam zijn; benadrukt tevens dat de 
opbouw van een stevige onderzoeksbasis 
zou helpen bij de verdere ontwikkeling van 
een duurzame visserij- en 
aquacultuursector; benadrukt dat de 
Commissie in de regionale organisaties 
voor visserijbeheer het standpunt van de 
lidstaten vertegenwoordigt en dat om die 
reden een unilaterale besluitvorming die 
geen rekening houdt met de mening van 
de lidstaten, onaanvaardbaar is;

Or. lt

Amendement 11
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren; 
benadrukt tevens dat de opbouw van een 
stevige onderzoeksbasis zou helpen bij de 
verdere ontwikkeling van een duurzame 
visserij- en aquacultuursector;

2. is van oordeel dat specifieke 
toewijzingen uit de begroting ten behoeve 
van verzoeken om voorstellen binnen het 
nieuwe kaderprogramma en acties die 
daarvan het resultaat zijn een steun zouden 
zijn bij de bestrijding van een groot aantal 
zwakke punten van de sector, terwijl ze 
ook een sterkere positie voor de 
visserijonderzoekers zouden opleveren; 
benadrukt tevens dat de opbouw van een 
stevige onderzoeksbasis zou helpen bij de 
verdere ontwikkeling van een duurzame 
visserij- en aquacultuursector; benadrukt 
dat de Commissie in de regionale 
organisaties voor visserijbeheer het 
standpunt van de lidstaten 
vertegenwoordigt en dat om die reden een 
unilaterale besluitvorming die geen 
rekening houdt met de mening van de 
lidstaten, onaanvaardbaar is;

Or. lt

Amendement 12
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat de samenwerking 
tussen de onderzoeksteams van de EU en 
hun collega's buiten de Gemeenschap de 
hoeksteen is voor een duidelijkere visie op 
de visstand en mariene ecosystemen; is 
van mening dat EU-financiering voor een 
dergelijke samenwerking cruciaal is;

Or. bg

Amendement 13
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. waardeert het feit dat in het 
groenboek de nadruk wordt gelegd op de 
noodzaak van onderzoek dat de 
innovatiecapaciteit en het 
concurrentievermogen vergroot, hetgeen, 
in coördinatie met de maatregelen in het 
kader van het Europees Visserijfonds 
(EVF), nieuwe deuren kan openen voor 
de visserijondernemingen om de 
ontwikkeling van nieuwe en duurzamere 
visserijmethoden te onderzoeken, zoals 
nieuw vistuig, schonere, veiligere en beter 
uitgeruste schepen, en een beter gebruik 
en betere exploitatie van 
visserijproducten.

Or. es

Amendement 14
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat er nog altijd grote 
verschillen bestaan in de kennis over de 
toestand van de mariene ecosystemen en 
de visbestanden, hetgeen een 
intensivering van het onderzoek op dit 
gebied noodzakelijk maakt;

Or. pt

Amendement 15
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat het noodzakelijk 
is te zorgen voor een betere coördinatie en 
een effectievere samenwerking van de 
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kaderprogramma's voor onderzoek met de 
instrumenten van het Europees 
Visserijfonds en de andere Europese 
programma's; 

Or. el

Amendement 16
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat het voor de 
concurrentiepositie van de EU het van 
cruciaal belang zal zijn de participatie van 
bedrijven in het komende kaderprogramma 
te vergroten; is van oordeel dat 
ondernemers, vooral eigenaren van micro-
ondernemingen en kleine bedrijven als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, 
wellicht tot deelname aan Europese 
programma's worden aangezet als er een 
transparant en makkelijk toegankelijk 
systeem wordt ingesteld; vindt dat 
organisaties van vissers en regionale 
adviesraden ook de mogelijkheid moeten 
hebben een aanvraag te doen voor kleine, 
op de praktijk gerichte projecten;

3. meent dat het voor de 
concurrentiepositie van de EU van cruciaal 
belang zal zijn de participatie van 
bedrijven in het komende kaderprogramma 
te vergroten; is van oordeel dat 
ondernemers, vooral eigenaren van micro-
ondernemingen en kleine bedrijven als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, 
wellicht tot deelname aan Europese 
programma's worden aangezet als er een 
eenvoudiger, minder bureaucratisch 
transparanter en makkelijk toegankelijk 
systeem wordt ingesteld; vindt dat 
organisaties van vissers en regionale 
adviesraden ook de mogelijkheid moeten 
hebben een aanvraag te doen voor kleine, 
op de praktijk gerichte projecten;

Or. en

Amendement 17
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat het voor de 
concurrentiepositie van de EU het van 
cruciaal belang zal zijn de participatie van 
bedrijven in het komende kaderprogramma 
te vergroten; is van oordeel dat 
ondernemers, vooral eigenaren van micro-

3. meent dat het voor de 
concurrentiepositie van de EU het van 
cruciaal belang zal zijn de participatie van 
bedrijven in het komende kaderprogramma 
te vergroten; is van oordeel dat 
ondernemers, vooral eigenaren van kleine, 
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ondernemingen en kleine bedrijven als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, 
wellicht tot deelname aan Europese 
programma's worden aangezet als er een 
transparant en makkelijk toegankelijk 
systeem wordt ingesteld; vindt dat 
organisaties van vissers en regionale 
adviesraden ook de mogelijkheid moeten 
hebben een aanvraag te doen voor kleine, 
op de praktijk gerichte projecten;

middelgrote en micro-ondernemingen als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, 
wellicht tot deelname aan Europese 
programma's worden aangezet als er een 
transparant en makkelijk toegankelijk 
systeem wordt ingesteld; vindt dat 
organisaties van vissers en regionale 
adviesraden ook de mogelijkheid moeten 
hebben een aanvraag te doen voor kleine, 
op de praktijk gerichte projecten;

Or. el

Amendement 18
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat het voor de 
concurrentiepositie van de EU het van 
cruciaal belang zal zijn de participatie van 
bedrijven in het komende kaderprogramma 
te vergroten; is van oordeel dat 
ondernemers, vooral eigenaren van micro-
ondernemingen en kleine bedrijven als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, 
wellicht tot deelname aan Europese 
programma's worden aangezet als er een 
transparant en makkelijk toegankelijk 
systeem wordt ingesteld; vindt dat 
organisaties van vissers en regionale 
adviesraden ook de mogelijkheid moeten 
hebben een aanvraag te doen voor kleine, 
op de praktijk gerichte projecten;

3. meent dat het voor de 
concurrentiepositie van de EU het van 
cruciaal belang zal zijn de participatie van 
bedrijven in het komende kaderprogramma 
te vergroten; is van oordeel dat 
ondernemers, vooral eigenaren van micro-
ondernemingen en kleine bedrijven als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, 
wellicht tot deelname aan Europese 
programma's worden aangezet als er een 
transparant en makkelijk toegankelijk 
systeem wordt ingesteld; stelt voor de 
mogelijkheden van clustervorming te 
onderzoeken, want clusteringsprocessen 
verzekeren innovatie, 
concurrentievermogen en ontwikkeling 
van de sector; vindt dat organisaties van 
vissers en regionale adviesraden ook de 
mogelijkheid moeten hebben een aanvraag 
te doen voor kleine, op de praktijk gerichte 
projecten; is van mening dat regionale 
samenwerking in de visserijsector moet 
worden gestimuleerd opdat visserijregio’s 
beste praktijken en kennis met elkaar 
kunnen delen.

Or. lt
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Amendement 19
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat het voor de 
concurrentiepositie van de EU van cruciaal 
belang zal zijn de participatie van 
bedrijven in het komende kaderprogramma 
te vergroten; is van oordeel dat 
ondernemers, vooral eigenaren van micro-
ondernemingen en kleine bedrijven als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, 
wellicht tot deelname aan Europese 
programma’s worden aangezet als er een 
transparant en makkelijk toegankelijk 
systeem wordt ingesteld; vindt dat 
organisaties van vissers en regionale 
adviesraden ook de mogelijkheid moeten 
hebben een aanvraag te doen voor kleine, 
op de praktijk gerichte projecten;

3. meent dat het voor de 
concurrentiepositie van de EU van cruciaal 
belang zal zijn de participatie van 
bedrijven in het komende kaderprogramma 
te vergroten; is van oordeel dat 
ondernemers, vooral eigenaren van micro-
ondernemingen en kleine bedrijven als 
kleinschalige kustvisserijbedrijven, 
wellicht tot deelname aan Europese 
programma’s worden aangezet als er een 
transparant en makkelijk toegankelijk 
systeem wordt ingesteld; vindt dat 
maatschappelijke organisaties, zoals
beroepsvissers en regionale adviesraden,
ook de mogelijkheid moeten hebben een 
aanvraag te doen voor kleine, op de 
praktijk gerichte projecten;

Or. sv

Amendement 20
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de toegang tot
Europese fondsen onder strikte
voorwaarden vereenvoudigd en flexibeler 
dient te worden en dat administratieve 
belemmeringen aanzienlijk kunnen 
worden verminderd, wanneer dit niet 
gebeurt, bestaat het risico dat deze gelden
ongebruikt zullen blijven en niet zullen 
bijdragen tot een duurzamere
visserijsector in de EU;

Or. bg
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Amendement 21
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt vast dat kaderprogramma's voor 
onderzoek zich in de eerste plaats op 
fundamenteel onderzoek richten, zodat het 
vereist is dat de onderzoekprogramma's 
over specifieke fondsen kunnen beschikken 
voor visserij- en aquacultuuronderzoek ter 
ondersteuning van de sector en om meer 
kennis te verwerven over milieu- en 
hygiëneaspecten van de visserijproducten 
die in de voedselketen terechtkomen.

4. stelt vast dat kaderprogramma's voor 
onderzoek zich in de eerste plaats op 
fundamenteel onderzoek richten, zodat het 
vereist is dat de onderzoekprogramma's 
over specifieke fondsen kunnen beschikken 
voor visserij- en aquacultuuronderzoek ter 
ondersteuning van de sector en om meer 
kennis te verwerven over milieu- en 
hygiëneaspecten van de visserijproducten 
die in de voedselketen terechtkomen; is 
van mening dat er meer middelen moeten 
gaan naar onderzoek op het gebied van 
zeevisserij binnen de sector visserij.

Or. lt

Amendement 22
Estelle Grelier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst er op dat de hervorming van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid tot 
doel heeft om de duurzaamheid van de 
visserijpraktijken te garanderen, en dat 
daarom geld nodig is voor onderzoek om 
nieuwe technologieën te ontwikkelen, om 
bijvoorbeeld de selectiviteit van de vloot te 
verhogen, of het brandstofverbruik van de 
motoren te verlagen.

Or. fr

Amendement 23
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de bestaande 
financieringsinstrumenten voor 
onderzoek en innovatie in de EU niet 
voldoen aan de onderzoekbehoeften in de 
visserij- en aquacultuursector; 
onderstreept dat de behoeften en 
uitdagingen waarmee de sector 
geconfronteerd wordt een aanpassing van 
deze instrumenten vereisen, waarbij 
aandacht besteed wordt aan de specifieke 
kenmerken van de sector, met name op 
het gebied van toegepast onderzoek;

Or. pt

Amendement 24
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van de 
uitwisseling van goede praktijken, een 
correcte en effectieve toepassing en 
gebruikmaking door de bedrijfstak van 
onderzoeksresultaten en de verspreiding 
daarvan; is eveneens van mening dat 
gezorgd moet worden voor betere 
informatie van zowel de rechtstreeks 
belanghebbenden als het publiek in het 
algemeen over de aangekondigde 
onderzoeksprogramma's en de daarmee 
verkregen resultaten; 

Or. el

Amendement 25
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent het belang van het leggen 
van een sterke basis voor gecoördineerde 
inspanningen op Europees niveau in de 
context van een van de belangrijkste
initiatieven van de Strategie Europa 2020: 
"De Innovatie-Unie", om te bouwen aan 
een duurzaam structureel kader voor de
ontwikkeling van onderzoek en innovatie 
op het gebied van visserij teneinde de 
kennis van het mariene ecosysteem te 
verbeteren en selectieve visserij te 
bevorderen;

Or. bg

Amendement 26
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de dringende noodzaak om 
ontbrekende kennis in 
basisgegevensverzamelingen aan te 
vullen, zoals het bestand van een groot 
aantal doelsoorten, omdat die vormen van 
visserij niet correct gereguleerd kunnen 
worden zonder deze gegevens; erkent 
daarnaast dat er voor de 
ecosysteembenadering veel meer 
wetenschappelijke gegevens voor 
doelsoorten en niet-doelsoorten nodig 
zijn, waaronder diepzeesoorten die tot op 
heden grotendeels niet worden 
bijgehouden;

Or. en

Amendement 27
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept dat de mogelijkheden 
en beperkingen van aquacultuur, gezien 
de huidige staat van ontwikkeling van 
deze activiteit, een toename van de O&O-
activiteiten op dit gebied noodzakelijk 
maken, om de mogelijkheden te 
vermeerderen en de beperkingen te 
verhelpen; meent dat de duurzame 
ontwikkeling van de Europese 
aquacultuur een stevige ondersteuning 
van het wetenschappelijk onderzoek en de 
technologische ontwikkeling op het gebied 
van de teelt van inheemse soorten vergt, 
waardoor de productie en de 
voedselvoorziening kunnen worden 
gediversifieerd, de kwaliteit kan worden 
verbeterd en de veiligheid van het milieu 
vergroot;

Or. pt

Amendement 28
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is de mening toegedaan dat alle
beslissingen en het gevoerde beleid dienen 
te worden gebaseerd op een solide 
wetenschappelijke basis, is in dit verband 
van mening dat meer onderzoek zal 
bijdragen tot een betere beoordeling van
visstanden en een beter beheer van de 
visserijsector in de EU;

Or. bg

Amendement 29
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat er voldoende 
financiering beschikbaar moet zijn voor 
interdisciplinair onderzoek in de 
visserijsector en andere maritieme 
sectoren, om de ecosysteembenadering 
toepasbaar te maken in het 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
het beheer van mariene activiteiten;

Or. en

Amendement 30
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is van mening dat de 
ontwikkeling van de scheepvaartsector 
eveneens dient te worden aangemoedigd 
opdat een duurzame visserijsector en 
gunstige voorwaarden voor de 
kleinschalige visserij worden 
geconstrueerd, daarom dient het nieuwe 
financiële kader in te zoomen op 
onderzoek en innovatie op dit gebied;

Or. bg

Amendement 31
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. roept op tot onderzoek naar de 
wetenschappelijke methoden voor het 
toepassen van het voorzorgsbeginsel in 
het visserijbeheer, door het expliciet 
opnemen van de verschillende soorten 
onzekerheden bij modellen voor het 
bepalen van de visstand en de meest 
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geschikte wijze om met dergelijke 
onzekerheden om te gaan;

Or. en

Amendement 32
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. constateert dat de Europese
visserijindustrie sterk afhankelijk is van
onderzoek, in dit verband kunnen
initiatieven zoals het Europese 
technologieplatform voor de visserij de 
juiste instrumenten leveren die de 
overgang kunnen bevorderen van een 
hogekostensector naar een veel meer
concurrerende, duurzame en moderne
sector, waarin alle huidige en toekomstige 
projecten in de visserijsector dienen te 
worden opgenomen en waardoor de EU-
capaciteit op dit gebied wordt versterkt;

Or. bg

Amendement 33
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. erkent dat het verschil in 
slachtmethoden voor landdieren op 
boerderijen enerzijds en zeedieren 
anderzijds significant is; is van mening 
dat er behoefte is aan onderzoek en 
innovatie ter ontwikkeling van meer 
humane vangst- en slachtmethoden op 
zee;

Or. en
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Amendement 34
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. steunt gezamenlijk onderzoek 
met maatschappelijke organisaties, zoals 
ontwikkeld in het programma Science-In-
Society / Mutual-Mobilisation & Learning 
(SIS-MML) met het oog op integratie van 
wetenschap en maatschappij;

Or. en

Amendement 35
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. merkt op dat het gebruik van 
structuurfondsen voor de investering in 
onderzoeksinfrastructuur bijdraagt aan 
het overbruggen van de wetenschappelijke 
kloof tussen de lidstaten en de deelname 
van een aantal lidstaten en regio's aan 
gemeenschappelijke 
onderzoeksprogramma's verbetert;

Or. en

Amendement 36
Isabella Lövin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. merkt op dat de duurzaamheid 
van de primaire voedselproductie en 
andere mariene activiteiten op gedeelde 
zeeën (Middellandse Zee, Zwarte Zee, 
Baltische Zee) afhankelijk is van een 
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gezamenlijke benadering met naburige 
landen; benadrukt de noodzaak van het 
opbouwen van een grotere 
wetenschappelijke capaciteit in de 
naburige landen, op basis van betere 
coördinatie van het gemeenschappelijk 
strategisch kader met de EU-instrumenten 
van het nabuurschapsbeleid.

Or. en
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