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Amendement 1
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur behoren tot de meest 
sociaaleconomische en milieuduurzame 
visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
kustgemeenschappen. Deze visserij is van 
groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de meest 
afgelegen visgebieden. Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan waterzuivering, lozingen, 
olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust en de 
aanwezigheid van grote projecten aan de 
kust;

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur behoren tot de meest 
sociaaleconomische en milieuduurzame 
visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
kustgemeenschappen. Deze visserij is van 
groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de meest 
afgelegen visgebieden.  Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan waterzuivering, lozingen, 
olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust, de 
aanwezigheid van grote projecten aan de 
kust en het gebrek aan duidelijk 
vastgelegde regelingen voor duurzame 
plaatselijke ontwikkeling in de 
regelgeving, in het bijzonder met 
betrekking tot aquacultuur;

Or. en

Amendement 2
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en extensieve
aquacultuur behoren tot de meest 
sociaaleconomische en milieuduurzame 

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en een zorgvuldig 
geregelde en goed beheerde aquacultuur 
behoren tot de meest sociaaleconomische 
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visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
kustgemeenschappen. Deze visserij is van 
groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de meest 
afgelegen visgebieden.  Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan waterzuivering, lozingen, 
olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust en de 
aanwezigheid van grote projecten aan de 
kust;

en milieuduurzame visserij, die bepalend is 
voor de sociaaleconomische ontwikkeling 
van kustgemeenschappen. Deze visserij is 
van groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden in kleine 
kustgemeenschappen en in de meest 
afgelegen visgebieden.  Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan doeltreffende
waterzuivering, door de mens 
veroorzaakte rampen en natuurrampen,
overbevissing en concurrentie van 
grootschalige visserijactiviteiten,
olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust en de risico’s 
die voortvloeien uit plaatselijke 
veranderingen op het vlak van 
werkgelegenheid en de aanwezigheid van 
grote projecten aan de kust, zoals zand- en 
grindwinning en de ontwikkeling van 
offshore windmolenparken;

Or. en

Amendement 3
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur behoren tot de meest
sociaaleconomische en milieuduurzame 
visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
kustgemeenschappen.  Deze visserij is van 
groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de meest 
afgelegen visgebieden. Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan waterzuivering, lozingen, 
olielekken, de ongebreidelde groei van 

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur behoren tot de 
sociaaleconomische en milieuduurzame 
visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
kustgemeenschappen. Deze visserij is van 
groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de 
ultraperifere gebieden. Deze visserij wordt 
in het bijzonder bedreigd door negatieve 
factoren, zoals een gebrek aan 
waterzuivering, lozingen, olielekken, de 
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bouwactiviteiten aan de kust en de 
aanwezigheid van grote projecten aan de 
kust; 

ongebreidelde groei van bouwactiviteiten 
aan de kust en de aanwezigheid van grote 
projecten aan de kust en de gevolgen van 
de klimaatverandering; 

Or. fr

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur behoren tot de meest
sociaaleconomische en milieuduurzame 
visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
kustgemeenschappen. Deze visserij is van 
groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de meest 
afgelegen visgebieden. Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan waterzuivering, lozingen, 
olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust en de 
aanwezigheid van grote projecten aan de 
kust; 

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur behoren tot de meest 
sociaaleconomische en milieuduurzame 
visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
kustgemeenschappen.  Deze visserij is van 
groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de meest 
afgelegen visgebieden. Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan waterzuivering, lozingen, 
olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust en de 
aanwezigheid van grote projecten aan de 
kust; wijst op het negatieve effect van een 
slechte economische conjunctuur op de 
gebieden die grotendeels afhankelijk zijn 
van deze visserij;

Or. es

Amendement 5
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de ambachtelijke kustvaart, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur behoren tot de meest 
sociaaleconomische en milieuduurzame 
visserij, die bepalend is voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van 
kustgemeenschappen. Deze visserij is van 
groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de meest 
afgelegen visgebieden. Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan waterzuivering, lozingen, 
olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust en de 
aanwezigheid van grote projecten aan de 
kust; 

1. erkent dat de ambachtelijke visserij op 
kleine schaal, schelpdieractiviteiten en 
extensieve aquacultuur behoren tot de 
meest sociaaleconomische en 
milieuduurzame visserij, die bepalend is 
voor de sociaaleconomische ontwikkeling 
van kustgemeenschappen.  Deze visserij is 
van groot belang voor de cultuur en de 
territoriale diversiteit, zowel op het 
vasteland als op eilanden en in de meest 
afgelegen visgebieden. Deze visserij heeft 
te lijden onder negatieve factoren, zoals 
een gebrek aan waterzuivering, lozingen, 
olielekken, de ongebreidelde groei van 
bouwactiviteiten aan de kust en de 
aanwezigheid van grote projecten aan de 
kust; 

Or. bg

Amendement 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verwerpt het voorstel van de 
Commissie om overdraagbare 
visserijconcessies in te voeren ten 
stelligste, aangezien die maatregel zou 
leiden tot een concentratie van de 
visserijrechten bij een klein aantal 
marktdeelnemers en bijgevolg tot het 
verdwijnen van talloze ambachtelijke 
visserijbedrijven;

Or. fr
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Amendement 7
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat visserij op kleine 
schaal niet alleen bevorderlijk is voor de 
sociaal-economische samenhang en 
voorziet in het onderhoud van vele 
families, maar dat het ook een factor is 
voor de vestiging van 
visserijgemeenschappen langs de 
kustgebieden; benadrukt de noodzaak om 
de visserijsector te blijven benaderen op 
een manier die rekening houdt met de 
biologische, ecologisch, economische en 
sociale niveaus, teneinde een duurzaam 
evenwicht tot stand te brengen tussen de 
bestaande hulpmiddelen in de 
verschillende maritieme gebieden en de 
bescherming van het sociaal-economische 
weefsel van de kustgemeenschappen die 
afhankelijk zijn van visserij op lokaal 
niveau om de werkgelegenheid en de 
welvaart in deze gebieden te garanderen;

Or. pt

Amendement 8
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept de cruciale rol van 
traditionele vissers in de bescherming van 
de biodiversiteit en erkent de positieve 
gevolgen van hun constateringen met 
betrekking tot de huidige en toekomstige 
milieuproblemen zoals de vervuiling en 
uitputting van de visbestanden; pleit 
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ervoor dat discriminatie tussen de 
verschillende categorieën vissers moet 
worden voorkomen teneinde de 
traditionele ambachtelijke visserij in stand 
te houden;

Or. bg

Amendement 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst op de behoefte om de toegang 
van jongeren tot beroepen in de 
visserijsector te bevorderen en om vissers 
te begeleiden met maatregelen op het vlak 
van beroepsopleiding;

Or. fr

Amendement 10
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat er maar weinig statistische 
gegevens beschikbaar zijn voor sociale, 
economische en territoriale samenhang en 
benadrukt dat het noodzakelijk is om 
indicatoren uit te werken op Europees 
niveau die sociaaleconomische, 
wetenschappelijke en milieugegevens 
verstrekken; 

2. merkt op dat er maar weinig precieze 
statistische gegevens beschikbaar zijn voor 
de evaluatie van de visbestanden en de 
door beroepsvissers en amateurvissers 
gerealiseerde vangsten en roept op tot het 
versterken van de middelen om ervoor te 
zorgen dat deze gegevens verzameld 
worden; wijst voorts op de zwakke 
statistische gegevens voor sociale, 
economische en territoriale samenhang en 
benadrukt dat het noodzakelijk is om 
indicatoren uit te werken op Europees 
niveau die sociaaleconomische, 
wetenschappelijke en milieugegevens 
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verstrekken; 

Or. fr

Amendement 11
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat er maar weinig 
statistische gegevens beschikbaar zijn 
voor sociale, economische en territoriale 
samenhang en benadrukt dat het 
noodzakelijk is om indicatoren uit te 
werken op Europees niveau die 
sociaaleconomische, wetenschappelijke en 
milieugegevens verstrekken; 

2. wijst op de behoefte aan meer 
onderzoek naar sociale, economische en 
territoriale samenhang en benadrukt dat het 
noodzakelijk is om statistieken en 
indicatoren uit te werken op Europees 
niveau die sociaaleconomische, 
wetenschappelijke en milieugegevens 
verstrekken waarin de vele geografische, 
culturele en regionale verschillen erkend 
worden en benadrukt worden; 

Or. en

Amendement 12
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat er maar weinig statistische 
gegevens beschikbaar zijn voor sociale, 
economische en territoriale samenhang en 
benadrukt dat het noodzakelijk is om 
indicatoren uit te werken op Europees 
niveau die sociaaleconomische, 
wetenschappelijke en milieugegevens 
verstrekken; 

2. wijst erop dat er maar weinig statistische 
gegevens beschikbaar zijn voor sociale, 
economische en territoriale samenhang en 
benadrukt dat het noodzakelijk is om 
indicatoren uit te werken op Europees 
niveau die betrouwbare en voldoende 
relevante sociaaleconomische, 
wetenschappelijke en milieugegevens 
verstrekken; 

Or. es
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Amendement 13
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het feit dat er geen erkende 
definitie voor de ambachtelijke visserij in 
de Europese Unie bestaat; is, aangezien 
de bestaande definitie, die gebaseerd is op 
de afmetingen van de vaartuigen, niet 
conform is en niet met de werkelijkheid 
overeenstemt, derhalve van mening dat de 
Commissie zich zou moeten buigen over 
een nieuwe definitie op het gebied van 
governance en daarbij rekening zou 
moeten houden met verschillende criteria, 
zoals regionale bijzonderheden en 
diversiteit, geomorfologie, de technische 
aspecten van de visserij, en sociale, 
wetenschappelijke, biologische en 
milieuaspecten;

Or. es

Amendement 14
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert aan het belang van het 
bevorderen van duurzame ambachtelijke 
visserij en in het bijzonder aan de 
noodzaak van het versterken van de 
traceerbaarheid van producten uit de 
visserij, de aquacultuur en de 
schelpdierenteelt;

Or. fr
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Amendement 15
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is, gezien de onzekere situatie en de 
achteruitgang van sommige 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn 
van de visserij en gezien het gebrek aan 
alternatieven voor economische 
diversificatie, van mening dat de bestaande 
instrumenten, fondsen en mechanismen 
aangewend moeten worden om de 
samenhang op het vlak van 
werkgelegenheid en milieuduurzaamheid te 
garanderen en dat deze visserij erkend 
moet worden in het nieuwe kader voor het 
GVB, waarbij voorzien moet worden in
meer gedeeld beheer en participatie van de 
ambachtelijke visserijsector in de 
besluitvorming en stimulansen geboden 
moeten worden voor plaatselijke 
strategieën in kustgebieden die afhankelijk 
zijn van de visserij;

3. is, gezien de onzekere situatie en de 
achteruitgang van sommige 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn 
van de visserij en gezien het gebrek aan 
alternatieven voor economische 
diversificatie, van mening dat de bestaande 
instrumenten, fondsen en mechanismen 
versterkt moeten worden om de samenhang 
op het vlak van werkgelegenheid en 
milieuduurzaamheid te garanderen en dat 
deze visserij erkend moet worden in het 
nieuwe kader voor het GVB; dringt er 
bovendien op aan om de prioriteit te geven 
aan meer gedeeld beheer en participatie 
van de ambachtelijke visserijsector in de 
besluitvorming en stimulansen voor 
plaatselijke strategieën in kustgebieden die 
afhankelijk zijn van de visserij en aan de 
uitvoering van de regionale strategieën; 
verzoekt in dat opzicht om regionale 
adviesraden op te richten voor de bekkens 
van de Caraïben en het zuidwesten van de 
Indische Oceaan;

Or. fr

Amendement 16
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is, gezien de onzekere situatie en de 
achteruitgang van sommige 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn 

3. is, gezien de onzekere situatie en de 
achteruitgang van sommige 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn 
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van de visserij en gezien het gebrek aan 
alternatieven voor economische 
diversificatie, van mening dat de bestaande 
instrumenten, fondsen en mechanismen 
aangewend moeten worden om de 
samenhang op het vlak van 
werkgelegenheid en milieuduurzaamheid te 
garanderen en dat deze visserij erkend 
moet worden in het nieuwe kader voor het 
GVB, waarbij voorzien moet worden in 
meer gedeeld beheer en participatie van de 
ambachtelijke visserijsector in de 
besluitvorming en stimulansen geboden 
moeten worden voor plaatselijke 
strategieën in kustgebieden die afhankelijk 
zijn van de visserij;

van de visserij en gezien het gebrek aan 
alternatieven voor economische 
diversificatie, van mening dat de bestaande 
instrumenten, fondsen en mechanismen 
aangewend moeten worden om de 
samenhang op het vlak van 
werkgelegenheid en milieuduurzaamheid te 
garanderen en erkent deze visserij in de
nieuwe kaders voor het GVB en het MFK, 
waarbij voorzien moet worden in meer 
gedeeld beheer en participatie van de 
ambachtelijke visserijsector in de 
besluitvorming, waarbij er stimulansen 
geboden moeten worden voor plaatselijke 
strategieën in kustgebieden die afhankelijk 
zijn van de visserij; is van mening dat 
regionale en plaatselijke overheden de 
projecten voor ontwikkeling, onderzoek en 
opleiding moeten ondersteunen met 
toereikende middelen uit het ESF en het 
EFRO;

Or. en

Amendement 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is, gezien de onzekere situatie en de 
achteruitgang van sommige 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van 
de visserij en gezien het gebrek aan 
alternatieven voor economische diversificatie, 
van mening dat de bestaande instrumenten, 
fondsen en mechanismen aangewend moeten 
worden om de samenhang op het vlak van 
werkgelegenheid en milieuduurzaamheid te 
garanderen en dat deze visserij erkend moet 
worden in het nieuwe kader voor het GVB, 
waarbij voorzien moet worden in meer gedeeld 
beheer en participatie van de ambachtelijke 
visserijsector in de besluitvorming en 

3. is, gezien de onzekere situatie en de 
achteruitgang van sommige 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van 
de visserij en gezien het gebrek aan 
alternatieven voor economische diversificatie, 
van mening dat de bestaande instrumenten, 
fondsen en mechanismen aangewend moeten 
worden om de samenhang op het vlak van 
werkgelegenheid en milieuduurzaamheid te 
garanderen en dat deze visserij erkend moet 
worden in het nieuwe kader voor het GVB, 
waarbij voorzien moet worden in meer 
gedeeld beheer en participatie van de 
ambachtelijke visserijsector in de 
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stimulansen geboden moeten worden voor 
plaatselijke strategieën in kustgebieden die 
afhankelijk zijn van de visserij;

besluitvorming en stimulansen geboden 
moeten worden voor plaatselijke strategieën 
en projecten inzake grensoverschrijdende 
samenwerking op dit gebied in kustgebieden 
die afhankelijk zijn van de visserij;

Or. ro

Amendement 18
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is, gezien de onzekere situatie en de 
achteruitgang van sommige 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn 
van de visserij en gezien het gebrek aan 
alternatieven voor economische 
diversificatie, van mening dat de bestaande 
instrumenten, fondsen en mechanismen 
aangewend moeten worden om de 
samenhang op het vlak van 
werkgelegenheid en milieuduurzaamheid te 
garanderen en dat deze visserij erkend 
moet worden in het nieuwe kader voor het 
GVB, waarbij voorzien moet worden in 
meer gedeeld beheer en participatie van de 
ambachtelijke visserijsector in de 
besluitvorming en stimulansen geboden 
moeten worden voor plaatselijke 
strategieën in kustgebieden die afhankelijk 
zijn van de visserij;

3. is, gezien de onzekere situatie en de 
achteruitgang van sommige 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn 
van de visserij en gezien het gebrek aan 
alternatieven voor economische 
diversificatie, van mening dat de bestaande 
instrumenten, fondsen en mechanismen 
aangewend moeten worden, dat er nieuwe 
in het leven gebracht moeten worden om 
de samenhang op het vlak van 
werkgelegenheid en milieuduurzaamheid te 
garanderen en dat deze visserij erkend 
moet worden in het nieuwe kader voor het 
GVB, waarbij voorzien moet worden in 
meer gedeeld beheer en participatie van de 
ambachtelijke visserijsector in de 
besluitvorming en stimulansen geboden 
moeten worden voor plaatselijke 
strategieën in kustgebieden die afhankelijk 
zijn van de visserij;

Or. bg

Amendement 19
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het enorme en 
onbenutte potentieel van milieuefficiënte 
aquacultuur om gunstige omstandigheden 
te creëren voor het mkb binnen de 
productie- en waardeketen, alsook de 
mogelijkheid om banen te scheppen in de 
regio’s aan de kust en in het binnenland;

Or. sv

Amendement 20
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op de vereenvoudiging 
van de procedures voor het aanvragen 
van Europese financiering; in het 
bijzonder via de toepassing van een 
barema voor de unieke kosten voor de 
terugbetaling en via globale subsidies 
voor bepaalde beroepsorganisaties;

Or. fr

Amendement 21
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vindt het nodig om, naast de 
maatregelen die kunnen worden 
goedgekeurd op het gebied van 
ambachtelijke visserij, een 
gedifferentieerde regeling in te stellen 
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voor bepaalde Europese gebieden, in het 
bijzonder de ultraperifere gebieden, 
waarvan de bevolking afhankelijk is van 
vele activiteiten die verband houden met 
de mariene hulpbronnen;

Or. pt

Amendement 22
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat de veel te grote vloot 
van de Europese Unie moet worden 
aangepast, maar dat deze maatregel niet 
mag worden uitgevoerd ten koste van de 
ambachtelijke vloot, wat de sociaal-
economische en culturele rijkdommen 
van de kustgebieden zou schaden; voor 
deze aanpassing zou evenwel een 
ecosysteemgerichte benadering moeten 
worden gehanteerd waarin specifieke 
beslissingen voor het beheer van de 
ambachtelijke vloot op regionaal niveau 
worden genomen met strikte naleving van 
het subsidiariteitsbeginsel, waarbij een 
gedifferentieerde visserijregeling wordt 
gegarandeerd die voorrang verleent aan 
de toegang tot hulpbronnen en die de 
ambachtelijke vloten op lokaal niveau 
beschermt, en waarbij de betrokkenheid 
van lokale visserijgemeenschappen wordt 
gegarandeerd;

Or. pt

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in het 
toekomstige Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij een specifiek percentage te 
bestemmen voor ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur, en om een "specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige visserij" 
in het leven te roepen dat gericht moet zijn op 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van 
de visserij, waarbij diegenen die zich op de 
meest milieu- en sociaal duurzame manier 
toeleggen op visserij- en schelpdieractiviteiten 
voorrang moeten krijgen bij de toegang tot 
deze middelen.

4. verzoekt de Commissie om in het 
toekomstige Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij een specifiek percentage te 
bestemmen voor ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur, en om een "specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige visserij" 
in het leven te roepen dat gericht moet zijn op 
kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van 
de visserij, waarbij diegenen die zich op de 
meest milieu- en sociaal duurzame manier 
toeleggen op visserij- en 
schelpdieractiviteiten voorrang moeten 
krijgen bij de toegang tot deze middelen; is 
van mening dat de publieke financiering van 
de visserij alle doelstellingen van de Europa 
2020-strategie moet verwezenlijken en 
vereenvoudigd moet worden om de 
financiering beter toegankelijk te maken 
voor de kustgemeenschappen die van deze 
activiteit afhankelijk zijn.

Or. ro
Amendement 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in het 
toekomstige Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij een specifiek 
percentage te bestemmen voor
ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur, en om een "specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige 
visserij" in het leven te roepen dat gericht 
moet zijn op kustgemeenschappen die 
afhankelijk zijn van de visserij, waarbij 
diegenen die zich op de meest milieu- en 
sociaal duurzame manier toeleggen op 
visserij- en schelpdieractiviteiten voorrang 

4. verzoekt daarom dat het toekomstige 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij de ambachtelijke visserij, de 
schelpdierenteelt en extensieve 
aquacultuur ondersteunt, en een specifieke 
bepaling bevat voor steun voor 
kleinschalige visserij die gericht moet zijn 
op kustgemeenschappen die afhankelijk 
zijn van de visserij en die in het bijzonder 
de vernieuwing en modernisering van de 
visserijvaartuigen moet bevorderen. 
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moeten krijgen bij de toegang tot deze 
middelen.

Or. fr

Amendement 25
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in het 
toekomstige Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij een specifiek 
percentage te bestemmen voor 
ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur, en om een "specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige 
visserij" in het leven te roepen dat gericht 
moet zijn op kustgemeenschappen die 
afhankelijk zijn van de visserij, waarbij
diegenen die zich op de meest milieu- en 
sociaal duurzame manier toeleggen op 
visserij- en schelpdieractiviteiten voorrang 
moeten krijgen bij de toegang tot deze 
middelen.

4. verzoekt de Commissie om, naast het
toekomstige Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, te overwegen 
om een specifiek percentage van de 
regionale financieringssteun voor 
ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en duurzame 
aquacultuur vast te leggen, en om in de 
"specifieke steunprogramma’s voor 
kleinschalige visserij", bij het op de markt 
brengen en het promoten van deze 
voedselbron in de plaatselijke 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van 
de visserij voorrang te geven aan diegenen 
die zich op de meest milieu- en sociaal 
duurzame manier toeleggen op visserij- en 
schelpdieractiviteiten bij de toegang tot 
deze middelen.

Or. en

Amendement 26
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in het 
toekomstige Europees Fonds voor 

4. verzoekt de Commissie om in het 
toekomstige Europees Fonds voor 
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maritieme zaken en visserij een specifiek 
percentage te bestemmen voor 
ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en extensieve
aquacultuur, en om een "specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige 
visserij" in het leven te roepen dat gericht 
moet zijn op kustgemeenschappen die 
afhankelijk zijn van de visserij, waarbij 
diegenen die zich op de meest milieu- en 
sociaal duurzame manier toeleggen op 
visserij- en schelpdieractiviteiten voorrang 
moeten krijgen bij de toegang tot deze 
middelen.

maritieme zaken en visserij een specifiek 
percentage te bestemmen voor 
ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en milieuefficiënte
aquacultuur, en om een "specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige 
visserij" in het leven te roepen dat gericht 
moet zijn op kustgemeenschappen die 
afhankelijk zijn van de visserij, waarbij 
diegenen die zich op de meest milieu- en 
sociaal duurzame manier toeleggen op 
visserij- en schelpdieractiviteiten voorrang 
moeten krijgen bij de toegang tot deze 
middelen.

Or. sv

Amendement 27
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om in het 
toekomstige Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij een specifiek 
percentage te bestemmen voor 
ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur, en om een "specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige 
visserij" in het leven te roepen dat gericht 
moet zijn op kustgemeenschappen die 
afhankelijk zijn van de visserij, waarbij 
diegenen die zich op de meest milieu- en 
sociaal duurzame manier toeleggen op 
visserij- en schelpdieractiviteiten voorrang 
moeten krijgen bij de toegang tot deze 
middelen.

4. verzoekt de Commissie om in het 
toekomstige Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij een specifiek 
percentage te bestemmen voor 
ambachtelijke visserij, 
schelpdieractiviteiten en extensieve 
aquacultuur, en om een "specifiek 
steunprogramma voor kleinschalige 
visserij" in het leven te roepen dat gericht 
moet zijn op kust- en 
eilandgemeenschappen die grotendeels
afhankelijk zijn van de visserij, waarbij 
diegenen die zich op de meest milieu- en 
sociaal duurzame manier toeleggen op 
visserij- en schelpdieractiviteiten voorrang 
moeten krijgen bij de toegang tot deze 
middelen.

Or. es
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Amendement 28
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt voor om een Europees 
keurmerk in te voeren om ambachtelijke 
visserijproducten die in overeenstemming 
met de beginselen van het GVB werden 
geproduceerd te erkennen, om goede 
praktijken aan te moedigen.

Or. fr

Amendement 29
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de ambachtelijke en 
selectieve vloot in tegenstelling tot de 
industriële vloot meer Europese mensen 
inzetbaar maakt op de arbeidsmarkt, de 
duurzaamheid vergroot en meer profiteert 
van andere mariene activiteiten in de 
lokale kustgemeenschappen.

Or. pt

Amendement 30
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt om de volledige 



PE486.100v01-00 20/20 AM\897305NL.doc

NL

regionalisering van de definitie van 
kleinschalige en ambachtelijke visserij.

Or. en


